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КИТАЙСЬКІ ПЕДАГОГИ ПРО РОЛЬ НАРОДНОЇ МУЗИКИ У
ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Чжан Хао
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
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м. Харків, Україна
Аналіз
науково-педагогічних
і практично-методичних
публікацій
китайських педагогів показав, що в епоху цивілізаційної глобалізації актуальною
стає проблема збереження етнокультурної унікальності і виховання дітей на
основі традиційного народного мистецтва. Виявлено три напрями досліджень:
1. Загальнометодологічні питання впливу народної творчості на всебічний
розвиток дітей. 2. Дослідження значення народної музики для розвитку дитячої
музичної грамотності. 3. Дослідження використання народної музики в
дитячому садку.
Ключові слова: Китай, діти дошкільного віку, народна музика, виховання,
розвиток, дитячий садок.
An analysis of the scientific pedagogical and methodological publications of
Chinese teachers showed that in the era of civilizational globalization, the problem of
maintaining ethnocultural uniqueness and raising children based on traditional folk art
becomes urgent. Three areas of research were identified: 1. General methodological
issues of the influence of folk art on the comprehensive development of children. 2. A
study of the importance of folk music for the children's musical literacy development.
3. Research on the use of folk music in kindergarten.
Keywords: China, preschool children, folk music, education, development,
kindergarten.
Глобалізаційні процеси, що відбуваються в усьому світі, актуалізували
проблему збереження етнокультурної різноманітності як протистояння
уніфікувальним тенденціям. Не оминула ця проблема і Китайську Народну
Республіку.
Аналіз сучасних досліджень і публікацій дає підстави стверджувати, що
нині китайські педагоги – теоретики і практики – убачають один з найбільш
ефективних шляхів збереження і розвитку традиційної культури в активному
залученні до неї молодого покоління громадян із самого раннього віку.
Разом з тим, з’ясувалося, що сучасна система освіти у КНР, зокрема її
дошкільний ланка, ще далеко не повною мірою використовує величезний
виховний потенціал традиційної, з-поміж іншого музичної, культури.
Аналіз науково-педагогічних і методичних робіт дозволив виявити три
основних напрями досліджень.
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1. Загальнометодологічні питання впливу народної творчості на всебічний
розвиток дітей. Так, Лі Шеньян [1] досліджував використання монгольського
народного мистецтва в мистецькій освіті дітей молодшого дошкільного віку.
Автор проаналізував поточний стан застосування народного мистецтва в дитячій
художній освіті та сформулював власні теоретичні підходи та практичні
пропозиції.
Навчально-методичний кабінет дитячого садка «Нанкін Мейхуа Маунтін
Вілледж» у своєму періодичному виданні «Цілі і зміст виховання засобами
народної творчості в дитячому садку» [2] систематично розповідає про практику
використання народної художньої творчості в освіті та розвитку дошкільнят.
Особлива увага приділяється питанням формулювання коректних освітніх цілей і
розробці змісту освітньої діяльності на основі народної творчості з урахуванням
вікових особливостей фізичного і психічного розвитку дітей.
Ян Юнпін у навчальній програмі «Культура, народна творчість і дитячий
садок» [3] основну увагу приділяє життєвості, естетиці, практичності і
різнобічності народної творчості, які і визначають її важливе значення для
всебічного та гармонійного розвитку дітей молодшого віку.
Чжао Юйлань, Чжан Чіхуа, Лі Цинь у праці «Освіта в галузі народного
мистецтва та розвиток дітей у ранньому віці» [4] стверджують, що концепція,
мета, зміст, підходи, методи виховної системи дитячого садка для всебічного
розвитку дітей мають спиратися на народне мистецтво.
2. Дослідження значення народної музики для розвитку дитячої музичної
грамотності.
Різні жанри і форми побутування народної музики, включені до навчальних
матеріалів, мають свої унікальні функції. Тому важливо зрозуміти, яким чином
народна музика може застосовуватися в освітній діяльності дитячого садка і в
чому полягає її цінність для освіти дітей молодшого віку.
Чен Ян у своїй магістерській дисертації «Розробка ресурсів навчальної
програми дитячого садка на основі монгольської народної музики: створення пулу
ресурсів для монгольської дошкільної освіти» [5] стверджує, що народна музика
відіграє надзвичайно важливу роль у житті монгольського народу. Це невід’ємна
частина його культури. Дослідження показало, що у Внутрішній Монголії чудові
ресурси навчальної програми на основі народної музичної культури з її багатими
гуманістичними, емоційними, моральними і етичними, освітніми цінностями були
дидактично адаптовані для ефективного використання.
Праця «Попереднє вивчення навчання народної музики в молодших класах»
Лу Фентай і Лей Мейдзі презентує освітні заходи для дітей з використанням
народної музики – дитячих пісень, мелодекламації скоромовок, музичноритмічних рухів і ігор з музичним супроводом. Використання народної музики, на
думку авторів, «вражає красою, врівноважує темперамент», щоб естетично
розвивати і виховувати дітей і на цій основі удосконалювати їх здатність до
художнього самовираження [6].
«Попереднє вивчення розвитку музичних здібностей дітей засобами
народної музики» Мен Хайялі [7] представляє народну музичну освіту як важливу
частину дитячої художньої освіти: (1) Нехай діти постійно зустрічаються з
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народним мистецтвом у своєму повсякденному житті. Педагоги намагаються
застосовувати такі стратегії, як слухання, музикування, дослідження і творчість у
дитячому садку, щоб розвинути художні почуття дітей і сприяти розвитку їхнього
сприйняття, пам’яті, уяви та мислення. Маленькі діти люблять Батьківщину і
прагнуть до піднесених емоцій. (2) Чи потрібно задіяти ресурси народної музики і
стимулювати інтерес дітей до її вивчення головним чином через створення
музичного освітнього середовища. Щоб стимулювати інтерес дітей до народної
музики, важливо проводити живі і цікаві заняття для просування активного
навчання дітей, поєднувати народну музику з темою заходу. (3) Необхідно
активізувати використання місцевих музичних ресурсів, щоб виховувати у дітей
любов до своєї малої батьківщини.
3. Дослідження використання народної музики в дитячому садку.
Ян Сяо у праці «Проникнення національної народної музики в музичну
освіту дітей» [8], по-перше, розкриває освітнє значення етнічного мистецтва в
етнічних областях, де культура народної музики надзвичайно багата. По-друге,
завдяки проникненню народної музики в дитячий спів, слухання музики,
виконання на музичних інструментах і ритмічну діяльність, культивується
здатність маленьких дітей наслідувати традиційну культуру китайської нації.
Нарешті, необхідно також спонукати батьків залучати дітей до активної участі в
музичних заходах – традиційних національних святах і обрядах життєвого циклу,
щоб народ впливав на дітей з самого раннього віку. У процесі усвідомлення,
оцінки і дослідження національної художньої культури музична освіта поступово
виховує у дітей національну гордість і любов до своєї малої батьківщини.
Праця «Попереднє дослідження освіти дітей засобами народної музики» Інь
Сяоцин [9], по-перше, роз’яснює освітні цілі дитячої народної музики, а також
визначає шляхи виховання у дітей патріотизму та національної гордості в процесі
ознайомлення з народною музикою.
Отже, сучасна музична педагогіка Китаю надзвичайно серйозно і з великою
повагою ставиться до народної музики, вбачаючи в ній дієвий інструмент
різнобічного розвитку і національно-патріотичного виховання дітей дошкільного
віку.
Аналіз наукових джерел і сучасної практики дошкільної освіти свідчить, що
в центрі уваги знаходяться методологічні питання цілісного впливу народної
музики на розвиток особистості дитини дошкільного віку; можливостей
музичного фольклору щодо введення дошкільників до світу музики як мистецтва
й ознайомлення із основами теорії музики; пошуку ефективних шляхів, форм і
методів педагогічно доцільного використання народної музики в системі
дошкільної освіти, зокрема музичної.
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РОЗВИТОК ІДЕЙ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНИХ
КОНЦЕПЦІЯХ Е. ЖАК-ДАЛЬКРОЗА І З. КОДАЯ
Чжан Ян
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна
Цінь Шен
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна
У статті представлено характеристику музично-педагогічних концепцій
Е. Жак-Далькроза і З. Кодая. Визначені основні ідей означених концепцій:
пластична імпровізація (імпровізоване створення рухових художніх образів під
музику), опора на народну музику, виховання музичної культури дітей через
активний розвиток їх музичних здібностей.
Ключові слова: музичне виховання, гармонійний розвиток особистості,
музика, музичне мистецтво.
The article presents the characteristics of musical and pedagogical concepts of E.
Jacques-Dalcroze and Z. Koday. The main identified concepts are identified: plastic
improvisation (improvisation of creating moving artistic images for music), reliance on
folk music, education of children's musical culture through the active development of
their musical abilities.
Key words: music education, harmonious development of personality, music,
musical art.
На сучасному етапі, коли в українському суспільстві діагностується певний
дефіцит духовності з огляду на зниження культурного рівня молоді, занепаду
моральності, знецінення пріоритетів моральності, роль і значення виховання
засобами музичного мистецтва набуває особливого значення й відповідає
стратегічним завданням освітньої політики України. Переосмислення
концептуальних засад і напрямів музичного виховання з огляду на використання
набутого досвіду західноєвропейськими педагогами ХХ ст. сприятиме
підвищенню ефективності виховного процесу в цілому.
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