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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Процеси інтеграції України до 

європейського та світового науково-освітнього простору зумовлюють 

необхідність вивчення українською педагогічною спільнотою актуального 

стану, тенденцій і перспектив розвитку систем освіти різних країн, аналізу 

їхнього позитивного досвіду та проблем з метою визначення найбільш 

ефективних напрямів власного поступу. 

Нині одним із найактуальніших напрямів розвитку є розбудова 

неперервної освіти, зокрема педагогічної. Сьогодні маємо в Україні 

достатньо детально розроблену нормативну базу неперервної педагогічної 

освіти, що містить низку загальнодержавних і галузевих нормативно-

правових актів, серед яких Конституція України, Закони України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню 

освіту», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція розвитку освіти 

України на період 2015–2025 років тощо. Особливу значущість має галузева 

Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти, що є стратегічним 

документом, який визначає основні напрями розвитку педагогічної освіти в 

Україні. У документі визначені основні принципи розвитку неперервної 

педагогічної освіти, серед яких: безперервність; гнучкість у реагуванні на 

зміни в суспільстві і прогностичність; інноваційність, а також, що важливо, 

поєднання національних освітніх традицій та кращого світового досвіду. 

Витоки ідеї неперервного особистісно-професійного розвитку 

знаходимо в працях дослідників гуманістичної психології А. Маслоу, 

Г. Олпорта, К. Роджерса, Е. Фромма та ін. Концептуальні положення 

розвитку неперервної освіти викладені в працях Б. Вульфсона, 

Б. Гершунського, Л. Гур’євої, Р. Дейва, К. Жаафар, М. Згуровського, 

Т. Калюжної, В. Кременя, В. Кудіна, Г. Кузнецова, Ф. Кумбса, П. Ленграна, 

В. Лутая, Н. Ничкало, І. Пальшкової, С. Сисоєвої та ін. Засади неперервної 

педагогічної освіти розробляли В. Андрущенко, М. Бирка, Л. Гаврілова, 
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Ю. Завалевський, М. Зикова, В. Квітко, В. Лунячек, Н. Мирончук, О. Набока, 

С. Омельченко, О. Солодухова, В. Стешенко, В. Стрельніков, В. Швидун 

та інші.   

Психологічні проблеми професійного становлення і розвитку 

особистості досліджували Г. Абрамова, О. Борисова, Л. Долинська, 

І. Дубровіна, О. Дусавицький, Є. Заїка, О. Іванова, Н. Крейдун, В. Моляко, 

Н. Наумчик, О. Научитель, В. Панок, Н. Пов’якель, О. Солодухова, 

О. Фальова, Н. Фалько, Т. Хомуленко, Н. Чепелєва, Т. Яценко та ін. 

Значний внесок у розробку проблем особистості вчителя та його 

професійно значущих якостей зробили праці І. Беха, Н. Гузій, І. Зимньої, 

І. Зязюна, Є. Климова, В. Крутецького, Н. Кузьміної, Л. Мітіної, 

М. Роганової, В. Семиченко та ін. 

Дедалі активніше нині вивчається стан і тенденції розвитку 

неперервної педагогічної освіти в розвинених країнах Заходу (О. Бочарова 

(Франція), Т. Кошманова (США), О. Кузнєцова (Велика Британія), 

Л. Пуховська (Західна Європа), Т. Кристопчук (Польща, Словаччина, 

Словенія), С. Синенко (Англія, Франція, Німеччина) та ін.), Чорноморського 

регіону (С. Сапожников та ін.), Далекого Сходу (О. Озерська (Японія) та ін.). 

Проте в останні десятиліття світ став свідком стрімкого соціально-

економічного підйому, продемонстрованого, зокрема, Китайською Народною 

Республікою. Потужне зростання темпів економічного розвитку китайської 

економіки, що супроводжує її перехід від статичної планової моделі до 

динамічної ринкової, спричинило також низку соціально-культурних 

перетворень.  

Китай є найбільшою у світі країною, що розвивається, загальна 

чисельність населення якої становить близько 21% населення Землі. Саме в 

КНР мешкає сьогодні близько 26 % освіченого населення світу. Китай 

освоює 1/3 всіх коштів, що спрямовуються на фінансування освіти в усьому 

світі. На 2010 рік Китай досягнув досить високого рівня розвитку і, за 

прогнозами, з 2020 по 2050 рік вийде на лідируючі позиції у світі за рівнем 
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якості освіти. У зв’язку із цим стратегічна роль у нинішніх умовах 

відводиться педагогічній освіті, покликаній готувати висококваліфіковані 

кадри, які будуть здатні втілити в життя переорієнтацію всієї системи освіти 

«обличчям до модернізації, до світу, до майбутнього». 

У контексті реалізації основних положень Концепції розвитку 

неперервної педагогічної освіти з її принципом поєднання національних 

освітніх традицій та кращого світового досвіду цікавим і корисним для 

сучасної системи освіти України може стати досвід, накопичений 

китайськими вченими-педагогами та вчителями-практиками за 

багатотисячолітню історію розвитку освіти в Китаї. Водночас спадщина 

української педагогічної думки минулого та сучасні досягнення можуть 

служити каталізаторами модернізаційних процесів для китайських колег. 

Хоча перші свідчення щодо розвитку педагогічної науки в КНР 

(Е. Моносзон) та організації підготовки вчителів у педагогічних училищах 

Китаю (М. Борткевич) знаходимо вже у спогадах членів делегації 

вітчизняних педагогів, які відвідали КНР у далекому 1956 р., теоретичні ідеї і 

практика особистісно-професійного розвитку китайських учителів не 

знайшли досі вичерпного висвітлення. 

Окремі аспекти проблеми розкрито в дослідженнях історії розвитку 

системи освіти Китаю (М. Бічурин, Н. Боревська, О. Джуринський, 

В. Клепіков, Куо Шао-тан (А. Кримов), Д. Макгован, О. Машкіна, 

О. Михайличенко, Е. Моносзон, В. Сідіхменов, С. Харченко, О. Шпарик, 

О. Шрестха та ін.), зокрема педагогічної (М. Боєнко та ін.), а також сучасного 

стану наукової думки й практики підготовки педагогічних кадрів у КНР 

(С. Бабаян, Н. Джгун, Л. Калашник, Н. Котельнікова, В. Лунячек, 

Д. Перепадя, Г. Торогельдієва, О. Шацька та ін.). 

Останнім часом українському освітянському загалу стали доступні 

праці китайських педагогів-дослідників українською та російською мовами з 

проблем історії педагогічної думки та розвитку китайської освіти в цілому 

(Ван Гуанхуа, Інь Хунчжу, Лінь Ю-сю, Ло Юн, Лю Венцюань, Лю Пенфей, 
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Ні Вей Юнь, Су Сяохуань, Уюнтена, Фу Сяо Ся, Чжу Сяомань, Чжен 

Чжилянь, Чень Чжаомін та ін.), вищої освіти (Ван Ци, Вейфанг Мін, Лі 

Янхуей, Лю Сяонань, Ма Ваньхуа, Хе Сяоган та ін.), у тому числі 

педагогічної (Ду Яньянь, Куай Мін, Лу Шаньшань, Мей Ханьчен та ін.). 

У самій КНР останнім часом активізувались порівняльно-педагогічні 

студії, зокрема з проблем реформування систем освіти (Вень Чжунлінь, Лань 

Ін, Лі Ци-Лун, Тяо Юнь, Чен Йоу-сінь, Чень Йонг-мін, Чжу Сюньдун, Чжоу І 

та ін.), дослідження теорії, методики та організації педагогічної освіти (Лінь 

Чунде, Пен Сяоху, Сінь Tao, Taн Чуан-Бао, Цао Вей, Цзи Сюе-цзюнь, Чан 

Лін-Лін, Чжан Лі-сін, Шень Цзілян, Янь Лінь-жу та ін.), особистісно-

професійних якостей учителя (Ван Кай, Лі Ху, Лю Хуажун, Чжан Вень, Чжан 

Лі-сін та ін.). У працях Ма Інчу було започатковано розробку концепції 

неперервної педагогічної освіти в умовах КНР. 

Аналіз наявних синологічних та порівняльно-педагогічних досліджень 

засвідчив існування низки суперечностей між: 

–  актуальністю для сучасної педагогічної освіти України проблеми 

особистісно-професійного розвитку вчителів у системі неперервної освіти та 

недостатньою увагою науковців до досліджень теорії і практики 

неперервного особистісно-професійного становлення педагогічних кадрів; 

–  потребою системи неперервної педагогічної освіти України в 

критичному вивченні й творчому використанні зарубіжних теоретичних ідей 

і досвіду з особистісно-професійного розвитку вчителів та браком в 

українській науці порівняльних досліджень цієї проблеми; 

–  накопиченими китайською системою освіти цінними ідеями й 

досвідом особистісно-професійного розвитку вчителів та відсутністю в 

Україні досліджень цього напряму неперервної педагогічної освіти в Китаї. 

Необхідність розв’язання зазначених суперечностей, а також 

актуальність проблеми, важливість узагальнення теоретичних ідей і досвіду 

особистісно-професійного розвитку вчителів у Китаї і зумовили вибір теми 
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нашого дослідження „Особистісно-професійний розвиток учителів у 

системі безперервної педагогічної освіти Китайської Народної 

Республікиˮ. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є частиною комплексної теми „Сучасні освітньо-

виховні технології в підготовці майбутніх вчителівˮ (державний 

реєстраційний номер 0111U008876), дослідження якої здійснює кафедра 

початкової, дошкільної та професійної освіти Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Тему дисертації 

затверджено Вченою радою Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 6 від 25.06.2014 р.) і 

узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 7 від 30.09.2014 р.). 

Мета дослідження – проаналізувати й узагальнити теоретичні ідеї та 

практику особистісно-професійного розвитку вчителів у системі неперервної 

педагогічної освіти КНР для творчого використання педагогічно цінного 

досвіду в умовах сучасної педагогічної освіти України. 

Відповідно до мети визначені такі завдання дослідження: 

1. Розкрити соціально-історичні передумови становлення уявлень про 

особистісно-професійний розвиток учителів у Китаї та визначити ступінь 

наукової розробки проблеми. 

2. Простежити динаміку змін у визначенні мети, завдань, принципів, 

змісту особистісно-професійного розвитку вчителів на різних етапах 

становлення системи неперервної педагогічної освіти в КНР. 

3. Схарактеризувати практику особистісно-професійного розвитку 

вчителів у педагогічних навчальних закладах і системі післядипломної 

педагогічної освіти Китаю. 

4. Розкрити тенденції, виявити педагогічно цінні ідеї та досвід 

особистісно-професійного розвитку вчителів у КНР, накреслити перспективи 
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критичного осмислення їх і творчого використання в умовах сучасної 

педагогічної освіти України. 

Об’єкт дослідження – неперервна педагогічна освіта в Китайській 

Народній Республіці. 

Предмет дослідження – теорія і практика особистісно-професійного 

розвитку вчителів у системі неперервної педагогічної освіти КНР. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися 

загальнонаукові методи дослідження (аналіз, синтез, порівняння, 

зіставлення, узагальнення – з метою вивчення енциклопедичної, 

філософської, психолого-педагогічної, методичної літератури з проблеми 

дослідження, нормативних документів, що регулюють функціонування 

системи неперервної педагогічної освіти в КНР, та навчально-методичних 

матеріалів, які характеризують практику особистісно-професійного розвитку 

вчителів у системі неперервної педагогічної освіти; теоретичне моделювання 

– для визначення напрямів творчого використання прогресивних ідей і 

досвіду китайських педагогів в умовах сучасної педагогічної освіти України), 

а також конкретно-наукові методи: історико-педагогічний ретроспективний 

– для визначення специфіки особистісно-професійного розвитку вчителів у 

Китайській Народній Республіці; генетичний – для виявлення етапів 

становлення й розвитку уявлень про особистісно-професійний розвиток 

учителів у Китаї; системно-структурний – з метою систематизації 

теоретичних ідей особистісно-професійного розвитку вчительських кадрів та 

узагальнення досвіду їхньої реалізації в педагогічній практиці Китайської 

Народної Республіки; проблемно-цільовий – для аналізу джерельної бази, 

науково-методичної літератури, періодичних видань і нормативно-

інструктивних освітніх документів з метою виокремлення особливостей 

особистісно-професійного становлення вчителів; порівняльно-педагогічний – 

для зіставлення теоретичних ідей і практики особистісно-професійного 

розвитку вчителів у КНР та Україні. 
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Джерельну базу дослідження складають фонди Центральної наукової 

бібліотеки НАН України імені В. І. Вернадського, Харківської державної 

наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, бібліотек Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Інституту 

Конфуція Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

Педагогічного університету м. Чжецзян (КНР); державні документи уряду 

КНР з проблем освіти, матеріали мережі Інтернет (офіційні сайти ООН та 

ЮНЕСКО, Уряду КНР, Міністерства освіти КНР, Педагогічного 

університету м. Чжецзян (КНР), Пекінського педагогічного університету 

(КНР), Шанхайського університету (КНР), Електронної мережі вчителів 

Китаю, освітянського ресурсу «Перша мережева бібліотека» тощо); роботи 

українських, зарубіжних і китайських авторів (педагогів, філософів, 

істориків, соціологів), які досліджували окремі проблеми історії та сучасного 

стану неперервної педагогічної освіти в Китаї.  

У процесі дослідження опрацьовано публікації близько 20 періодичних 

видань Китайської Народної республіки, а саме: «Гунмін жибао», «Динаміка 

зарубіжної освіти», «Дослідження зарубіжної педагогіки», «Дослідження у 

сфері вищої педагогічної освіти», «Дослідження у сфері порівняльної 

педагогіки», «Женмінь жибао», «Зарубіжна освіта», «Навчальні програми, 

навчальні матеріали, методи викладання», «Освіта в Китаї», «Освіта», 

«Педагогічна теорія та практика», «Педагогічні дослідження», «Порівняльно-

педагогічні дослідження», «Китайський освітянський щорічник» та інших, а 

також матеріали численних фахових збірників наукових праць і наукових 

журналів України. 

Наукова новизна дослідження визначається тим, що в ході наукового 

пошуку вперше: 

– здійснено аналіз та узагальнення теоретичних ідей і практики 

особистісно-професійного розвитку вчителів у системі неперервної 

педагогічної освіти КНР на різних етапах її функціонування; 
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– виявлено розвиток мети неперервної педагогічної освіти від 

прискореної підготовки великої армії вчителів із соціалістичною свідомістю 

та елементарними професійними вміннями на першому етапі – до 

різнобічного особистісно-професійного розвитку компетентного педагога, 

здатного до інноваційної та дослідницької діяльності й навчання упродовж 

життя на нинішньому етапі; трансформацію завдань: від озброєння вчителів 

елементарними знаннями й уміннями, необхідними для виховання 

культурних трудящих, та формування в педагогів соціалістичної свідомості 

для ведення непримиренної боротьби з буржуазною ідеологією на перших 

етапах – до всебічного особистісно-професійного розвитку вчителів, 

вироблення переконання про необхідність навчання упродовж життя та 

постійне підвищення педагогічної майстерності, формування гуманістичного 

світогляду та схильності до науково-дослідної діяльності в наш час; 

 обґрунтовано провідні тенденції розвитку сучасної системи 

неперервної педагогічної освіти КНР, що сприяють особистісно-

професійному вдосконаленню вчителів: 1) підвищення вимог до рівня 

професійної компетентності педагогів при збереженні пріоритетності 

ідеологічно-моральних якостей особистості; 2) гуманізація освіти, перехід на 

засади особистісно орієнтованої освітньої парадигми; 3) психологізація, 

посилення психологічного складника змісту особистісно-професійного 

розвитку вчителів; 4) розширення використання сучасних цифрових 

технологій і мультимедіа, технологій дистанційної освіти в процесі 

особистісно-професійного розвитку сучасних китайських учителів; 

5) диверсифікація організаційних форм особистісно-професійного розвитку 

вчителів; 

 визначено напрями творчого використання цінних теоретичних ідей і 

досвіду особистісно-професійного розвитку китайських учителів в умовах 

неперервної педагогічної освіти України: розробка концепції та реалізація 

дієвих заходів підвищення соціального престижу вчительської професії; 

конструювання та реалізація морально-етичної складової змісту особистісно-
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професійного розвитку вчителів у системі неперервної педагогічної освіти; 

розширення арсеналу форм педагогічної практики студентів-майбутніх 

учителів її факультативними видами; запровадження різноманітних форм 

підвищення кваліфікації вчителів на робочому місці, на базі шкіл; 

дотримання балансу між уніфікувальними тенденціями, що властиві 

цивілізаційній глобалізації, і збереженням національно-культурної специфіки 

системи неперервної педагогічної освіти; 

уточнено періодизацію розвитку системи неперервної педагогічної 

освіти в Китаї, зокрема зроблено висновок про те, що у своєму становленні 

вона пройшла шість етапів; 

набуло подальшого розвитку уявлення про еволюцію поглядів 

китайського суспільства на професійно значущі якості особистості вчителя, 

зміст, форми і методи особистісно-професійного розвитку вчителів у Китаї як 

у процесі професійної підготовки, так і в післядипломній педагогічній освіті, 

зокрема на робочому місці – на базі шкіл. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що висновки та основні 

положення дослідження можуть бути використані в розробці навчальних 

курсів, підготовці навчально-методичних посібників, підручників, 

хрестоматій з порівняльної педагогіки, синології, історії зарубіжної 

педагогіки; у процесі читання спецкурсів і проведення спецсемінарів з 

проблем зарубіжної вищої і неперервної педагогічної освіти; з метою 

здійснення порівняльного аналізу процесу розвитку педагогічної думки і 

освітньої практики народів світу. 

Апробація основних результатів дослідження. Основні положення 

дисертації представлено в доповідях та повідомленнях на науково-

практичних конференціях різних рівнів: Міжнародних: «Розвиток 

міжнародного співробітництва в галузі освіти в контексті Болонського 

процесу» (Алушта, 2013 р.), «Пріоритетні напрями розвитку сучасних 

педагогічних і психологічних наук» (Одеса, 2015 р.), «Психологія і 

педагогіка сучасності: проблеми і стан розвитку науки і практики в Україні» 
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(Львів, 2015 р.); Всеукраїнській: «Українська освіта і наука в ХХІ столітті: 

погляд молоді» (Харків, 2014 р.); регіональних: «Методологія сучасних 

наукових досліджень» (Харків, 2012, 2013, 2014 рр.), «День науки – 2013» 

(Харків, 2013 р.); на засіданнях кафедри теорії і методики професійної освіти 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2012–2015 рр.). 

Публікації. Результати дослідження відображені в 14 одноосібних 

наукових працях, серед яких: 6 статей у провідних фахових виданнях 

України та виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 8 

публікацій апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (422 найменування, з них 22 – англійською і 82 – 

китайською мовами), 7 додатків на 108 сторінках. Загальний обсяг 

дисертації – 326 сторінок, з яких 175 сторінок основного тексту.  

 



13 

 

РОЗДІЛ 1 

 

ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ У КИТАЇ 

ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

 

1.1. Характеристика ступеня дослідження проблеми 

особистісно-професійного розвитку вчителів у Китаї 

 

Вивчення проблеми особистісно-професійного розвитку вчителів у 

Китаї необхідно починати, на наше переконання, з визначення основного 

поняття особистісно-професійний розвиток, а також підходів до його 

трактування. 

В останні роки (орієнтовно з кінця 2000-х років) все більше 

дослідників – психологів, філософів, соціологів, педагогів – стали уважно 

вивчати проблеми не тільки професійного, але особистісно-професійного 

розвитку. Сформульовано різні визначення даного феномена. 

Так, А. Деркач і В. Дьячков убачають в особистісно-професійному 

розвитку процес формування особистості, орієнтованої на високі професійні 

досягнення, і її професіоналізму, здійснюваний у саморозвитку, професійній 

діяльності і взаємодіях [238]. 

В. Лефтеров під особистісно-професійним розвитком фахівця розуміє 

індивідуально і соціально зумовлений, активний та інтегративний процес 

психосоціального і професійного зростання людини, спрямований на її 

професійну самореалізацію і самоствердження як суб’єкта життєдіяльності. 

Дослідник відзначає, що серед детермінант особистісного і професійного 

розвитку фахівця в сучасних наукових підходах визначаються індивідуально-

генетичні особливості людини, культурно-історичні закономірності її буття, 

потреби в самореалізації, особистий досвід і життєві кризи, сукупність різних 
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стимулів і здатність до навчання, прагнення інтегруватися в соціально-

професійний контекст тощо [125]. 

Укладачі акмеологічного словника дають досить розлоге визначення, 

відповідно до якого особистісно-професійний розвиток – це «формування 

індивіда, його професійних навичок у результаті професійної діяльності і 

професійних взаємодій. Узагальнення проведених досліджень дозволяє 

стверджувати, що в процесі особистісно-професійного розвитку 

відбуваються такі прогресивні структурні зміни особистості: 

1. Напрями особистості: 

 розширення кола інтересів і зміна системи потреб; 

 актуалізація мотивів досягнення; 

 зростання потреби в самореалізації і саморозвитку. 

2. Збільшення досвіду і підвищення кваліфікації: 

 підвищення компетентності; 

 розвиток і розширення умінь і навичок; 

 освоєння нових алгоритмів вирішення професійних завдань; 

 підвищення креативності діяльності. 

3. Розвиток складних часткових здібностей. 

4. Розвиток професійно важливих якостей, що визначаються специфікою 

діяльності. 

5. Розвиток особистісно-ділових якостей. 

6. Підвищення психологічної готовності. 

7. Розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму» [3]. 

У своєму дослідженні ми, слідом за Н. Вінник, будемо виходити з того, 

що особистісно-професійний розвиток – це формування й безперервне 

вдосконалення соціально схвалюваних і професійно значущих особистісних 

якостей, що позитивно впливають на успішне оволодіння професією та 

ефективність діяльності. У свою чергу, особистісно-професійні якості – це 

внутрішні характеристики суб’єкта, в яких відтворюються вимоги 

суспільства і професійної діяльності до особистості фахівця [31]. Одночасно 
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зазначимо, що у своїй роботі як синонім поняття особистісно-професійні 

якості ми будемо вживати також термін професійно значущі особистісні 

якості. 

Слід зазначити, що, як і терміни розвиток і становлення, терміни 

особистісно-професійний розвиток і особистісно-професійне становлення 

часто вживаються як синоніми, а поняття, що ними визначаються, 

ототожнюються. При цьому дефініція особистісно-професійне становлення 

(або професійне становлення особистості) більше характерна для 

психологічного дискурсу (Є. Борисова, С. Вершловський, Е. Зеєр, Є. Климов, 

Т. Кудрявцев, Н. Фалько, О. Щербаков та ін.). 

Проблема особистісно-професійного розвитку не є новою для науки. Її 

розв’язання започатковано в працях представників гуманістичної психології 

А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, Е. Фромма та інших, які порушували 

питання особистості, її потенціалу, розкриття і реалізації цього потенціалу. У 

радянській науці та на пострадянських теренах вивчення розвитку 

особистості посідає гідне місце в усьому спектрі психолого-педагогічних 

досліджень і знаходиться в центрі уваги К. Абульханової-Славської, 

Б. Ананьєва, О. Асмолова, Г. Балла, І. Беха, Л. Божович, М. Боришевского, 

Л. Виготського, Г. Костюка, С. Максименка, С. Рубінштейна та ін. [1 ; 5; 12; 

13; 162; 163; 246 та ін.]. Психологічними аспектами проблеми професійного 

становлення і розвитку особистості студента займаються Г. Абрамова, 

Ю. Долинська, І. Дубровіна, О. Дусавицький, Є. Заїка, І. Зуєв, О. Іванова, 

Н. Крейдун, В. Моляко, Н. Наумчик, О. Научитель, В. Панок, Н. Пов’якель, 

О. Солодухова, Н. Фалько, О. Фальова, Т. Хомуленко, Н. Чепелєва, Т. Яценко 

та ін. [55; 68; 110; 186–190; 211; 219; 255; 270; 271; 278; 289; 318 та ін.]. 

Статус класичних уже отримали праці І. Беха, І. Зимньої, І. Зязюна, 

Є. Климова, В. Крутецького, Н. Кузьміної, Л. Мітіної, В. Семиченко та 

інших, присвячені особистості вчителя та його професійно значущим 

якостям [12; 13; 71; 73; 74; 89–91; 113; 114; 118; 178; 179 та ін.]. 
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І. Зимня вибудовує перелік професійно значущих особистісних якостей 

педагога, виходячи з його професійних функцій, що висувають до людини, 

яка обрала педагогічну професію, низку вимог. Так, на думку дослідниці, 

учителеві, по-перше, необхідно адекватно оцінювати свої можливості, знати 

свої сильні і слабкі якості, значущі для професійної педагогічної діяльності 

(особливості саморегуляції, самооцінки, емоційних проявів, комунікативних 

здібностей). По-друге, для педагога надзвичайно важливою є загальна 

культура – культура поведінки, спілкування, зокрема педагогічного, а також 

культура інтелектуальної діяльності. По-третє, однією з найважливіших 

передумов успішної професійної діяльності вчителя І. Зимня вважає знання, 

повагу та розуміння свого учня як «іншого». По-четверте, організовуючи 

навчальну діяльність учнів, педагог повинен будувати її на основі співпраці і 

виступати, за К. Роджерсом, партнером і фасилітатором педагогічного 

спілкування, для чого йому необхідні розвинені організаторські та 

комунікативні здібності [71]. 

Є. Климов зосереджує увагу на професійно значущих якостях і вміннях 

учителя: стійкому задовільному самопочутті в процесі роботи з людьми, 

потребі в спілкуванні, здатності подумки ставити себе на місце іншої 

людини, швидко розуміти наміри, помисли, настрій інших людей, розумітися 

в їхніх взаєминах, здатності добре пам’ятати, утримувати в думках знання 

особистісних якостей людей, широкому кругозорі, мовленнєвій культурі, 

спостережливості, здатності співпереживати тощо. До необхідних для 

педагогічної діяльності вмінь Є. Клімов відносить: уміння керувати, вчити, 

виховувати, здійснювати корисні дії з обслуговування та задоволення різних 

потреб людей; вміння слухати і вислуховувати  

тощо [89–91]. 

До професійно значущих якостей учителя Л. Мітіна віднесла більше 

п’ятдесяти властивостей, що мають як професійний, так і особистісний 

характер: вдумливість, ввічливість, вимогливість, витримка і самовладання, 

вихованість, вразливість, відповідальність, гнучкість поведінки, гуманність, 
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дисциплінованість, діловитість, доброзичливість, доброта, емоційність, 

ініціативність, кмітливість, колективізм, критичність, логічність, любов до 

дітей, наполегливість, організованість, педагогічна ерудиція, 

передбачливість, політична свідомість, порядність, правдивість, прагнення до 

самовдосконалення, працьовитість, почуття власної гідності, відчуття нового, 

принциповість, самокритичність, самостійність, скромність, сміливість, 

справедливість, сумлінність, тактовність, товариськість, уважність, чуйність, 

щирість. При цьому стрижневими, системотвірними дослідниця вважає 

власне особистісні якості, такі, як спрямованість, рівень домагань, 

самооцінка, образ «Я» тощо [178; 179]. 

Важливим і плідним напрямом у дослідженні особистісно-професійних 

якостей учителя є вивчення педагогічних здібностей. 

Н. Кузьміна пропонує виокремлювати дві групи педагогічних 

здібностей: 1) проектні (педагогічне цілепокладання, педагогічне мислення); 

2) рефлексивні і перцептивні (педагогічна рефлексія, педагогічний такт, 

педагогічна спрямованість) [118]. 

В. Крутецький підійшов до групування педагогічних здібностей більш 

деталізовано і запропонував виділяти дев’ять груп: дидактичні, академічні, 

перцептивні, мовні, організаторські, емоційно-вольові, комунікативні, 

прогностичні і здатності до розподілу уваги [113; 114]. 

Аналіз джерел показує, що в останнє десятиліття активізувалося 

вивчення проблем особистісно-професійного розвитку, особистісно-

професійного становлення, розвитку особистісно-професійних якостей 

представників різних професій, у тому числі й педагогів. 

Так, Н. Вінник [31] розглянула основні підходи до проблеми розвитку 

особистості та особистісно-професійних якостей фахівця: суб’єктний, 

діяльнісний, динамічний, акмеологічний, професіографічний, 

компетентнісний. 

Дослідниця дійшла висновку, що в контексті суб’єктного підходу 

вивчається взаємозв’язок особистісного та професійного розвитку, який 
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проявляється в детермінації здатності особистості до творчої самореалізації в 

професійній діяльності (Л. Мітіна та ін.), а сама особистість розглядається як 

суб’єкт діяльності та поведінки, як складна соціально зумовлена цілісна 

система психічних якостей індивіда з властивою їй психологічною 

структурою, взаємозв’язками між її елементами, які проявляються і 

розвиваються в діяльності (Б. Ананьєв, О. Балл, Б. Теплов, В. Рибак, 

С. Рубінштейн, В. Семиченко та ін.). 

На основі діяльнісного підходу (Л. Виготський, П. Гальперін, 

О. Леонтьєв та ін.) стверджується думка про те, що особистісний розвиток 

фахівця здійснюється саме в процесі навчально-професійної діяльності. 

Динамічний підхід дозволяє розглядати розвиток особистості як особистісно-

діяльнісне розгортання з метою формування цілісної особистості, а 

особистість – як рухливу системну цілісність, яка удосконалює й розвиває 

себе в професійній діяльності (Л. Анциферова та ін.). 

Згідно з акмеологічним підходом (А. Бодальов, А. Деркач, Л. Рибалко 

та ін), досягнення вершин у професії можливе тільки за умови узгодження 

особистістю складних колізій як особистісного, так і професійного розвитку, 

навколишнього соціального і професійного світу, себе як професіонала, а 

також можливостей самореалізації особистості в контексті життєвого і 

професійного шляху. 

Професіографічний підхід (К. Гуревич, Є. Клімов, Б. Ломов, 

А. Маркова та ін.) визначає відповідність особистості фахівця вимогам 

професійної діяльності, зокрема його професійну придатність. 

Компетентнісний підхід в одному зі своїх варіантів дозволяє розглядати як 

провідні одиниці професійної підготовки ключові компетенції та особистісні 

якості фахівця (П. Ерднієв, Е. Зеєр, В. Шадриков та ін.) [28]. В іншому 

трактуванні даний підхід розглядає професійну компетентність як системне 

особистісне новоутворення, вершину особистісно-професійного розвитку 

педагога, що інтегрує не тільки професійні знання, вміння, досвід, а й 

ціннісне ставлення до своєї професії, а також комплекс професійно значущих 
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особистісних якостей (Ю. Бойчук, В. Кремень, В. Луговий, О. Пометун, 

Дж. Равен, О. Садохин, О. Тіщенко, К. Юр’єва та ін.) [19; 20; 111; 112; 192; 

224; 225; 237; 247; 316]. 

У працях В. Лефтерова досліджено сучасні шляхи і методи 

особистісно-професійного розвитку фахівців, серед яких: педагогічні, 

соціальні, психологічні, економічні, моральні, фізичні, духовні, культурні 

тощо. Автор доходить висновку, що цілеспрямоване професійне навчання 

фахівців, яке здійснюється з метою ефективної професіоналізації, в 

дорослому віці більшою мірою веде за собою розвиток. У різних організаціях 

для розвитку фахівців використовують: навчання без відриву від 

виробництва; ротацію персоналу; ділові ігри; дистанційне навчання тощо. До 

провідних методів психологічного впливу на особистісний та професійний 

розвиток людини в сучасних умовах автор відносить психотренінг, 

психокорекцію, психотерапію [125]. 

В. Щербіна, досліджуючи особистісно-професійний розвиток 

майбутнього вчителя економіки, визначає його як процес інтеграції 

особистісної та професійної складових професійного зростання педагога від 

початкового потенціалу через його реалізацію до нового потенціалу. 

Дослідницею визначена структура особистісно-професійного розвитку 

майбутнього вчителя як сукупність взаємопов’язаних компонентів: 

особистісного, змістовно-операційного, рефлексивного. 

На думку В. Щербіни, системотвірною основою особистісно-

професійного розвитку вчителя є особистісний компонент, в якому важливу 

роль відіграють мотиваційна сфера, психологічні якості та педагогічні 

здібності. Особистісний простір є більш широким, ніж професійний, отже, 

істотно впливає на нього. Особистість людини, як правило, значною мірою 

впливає на вибір професії, на хід її професійного становлення. Разом з тим і 

професійні якості людини в процесі їхнього формування починають 

позитивно впливати на особистість [314]. 
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Цікавий і корисний, у контексті нашого дослідження, аналіз 

формування та розвитку особистості сучасного вчителя з філософських 

позицій здійснено І. Табачек [264]. У її кандидатській дисертації 

обґрунтовано теоретичну модель особистості сучасного вчителя, особливості, 

головні механізми та напрями формування й розвитку в контексті 

модернізації педагогічної освіти. Автором визначено співвідношення ідеалу 

особистості вчителя та його реального втілення в сучасній педагогічній 

практиці. Проаналізовано суперечності ідеалу і практики (реальності), 

визначені основні напрями та механізми їх вирішення. 

І. Табачек доведено, що в основі специфічно професійного 

педагогічного розуміння особистості вчителя знаходяться глибинні 

філософські дослідження проблеми особистості як людини, включеної до 

суспільно-історичного буття як його активний суб’єкт, який власною 

індивідуальністю, світоглядом і культурою стверджує суспільно-прогресивні 

пріоритети, наукові знання, виховує загальнолюдські моральні цінності. 

Серед філософських і психологічних робіт, присвячених проблемі 

особистості, автор виділяє і спирається передусім на концепції, сформовані 

Л. Коганом, І. Коном, О. Леонтьєвим, С. Рубінштейном, Л. Сохань, 

В. Шинкаруком, О. Яценком. Особистість, згідно з їхніми вченнями, виникає 

як узагальнення і практичне втілення всього людського – духовного і 

практичного, того, що виявляється в характеристиках індивіда і реалізується в 

його діяльності, того, що стверджує людину в суспільстві як суб’єкта 

прогресивного розвитку людства. 

З цих позицій автор наближається і до визначення ідеалу вчителя: ідеал 

учителя – це узагальнення ідеалу особистості як такої і одночасно – 

піднесення цього ідеалу до рівня соціального зразка і символу. Ідеал учителя 

стверджувався відповідно до «духу епохи», змінювався разом зі зміною 

світоглядно-філософської парадигми епохи, суспільних вимог. 

У працях І. Табачек з’ясовано, що в сучасних умовах ідеалом учителя є 

образ всебічно розвиненої особистості, здатної долучитися до процесу 
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громадських і професійних перетворень, бути професіоналом, здатним до 

варіативності педагогічного впливу, прогнозування можливих результатів, що 

володіє прийомами аналізу і самоконтролю, вміє педагогічно осмислити нові 

соціально економічні умови виховання, наслідки ринкових взаємин, оцінити 

нові тенденції з позицій педагогічної діяльності, щоб не дозволити ні 

політиці, ні ринку піднятися над педагогікою. 

Дослідницею встановлено, що в сучасній педагогічній практиці 

спостерігаються істотні розбіжності між ідеалом особистості вчителя і 

реальним суб’єктом (учителем), який забезпечує навчально-виховний процес. 

І. Табачек аналізує причини цих суперечностей, шляхи і засоби їх вирішення. 

Автор доводить, що подолання цих протиріч можливе шляхом зміни умов 

праці, соціального забезпечення навчально-виховного процесу, шляхом зміни 

суспільного ставлення до вчителя, а також засобами модернізації педагогічної 

освіти. 

І. Табачек стверджує, що для того, щоб завжди бути затребуваним, 

привабливим і ефективним, учитель має відповідати потребам практики, 

вимогам часу, тим перспективам, які визначаються в процесі суспільної 

трансформації. 

На глибоке переконання дослідниці, основними напрямами формування 

особистісних характеристик сучасного вчителя є: поглиблення і розширення 

його наукового світогляду; підвищення загальної культури – політичної, 

моральної, естетичної; постійне оновлення наукових знань, раціональної 

складової особистості вчителя; кристалізація вольових якостей; підвищення 

педагогічної майстерності; поглиблення органічного зв’язку вчителя з 

життям, соціальною практикою; утвердження активної життєвої позиції [264]. 

Нарешті, одним з ключових понять нашого дослідження є безперервна 

педагогічна освіта. Одразу зазначимо, що безперервна педагогічна освіта є 

окремим видом неперервної професійної освіти, а вона, у свою чергу – 

неперервної освіти в цілому. 
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На пострадянському просторі процес розвитку неперервної освіти у 

своїх працях розкривали Л. Гур’єва [47], М. Згуровський [70], 

В. Кремень [111], В. Лунячек [143; 146], Н. Ничкало [193–195], 

І. Пальшкова [209], С. Сисоєва [252] та ін. Присвячені неперервній освіті 

відомі філософські праці В. Андрущенка [6–8], Б. Вульфсона [33], 

Б. Гершунського [39], І. Зязюна [73], В. Кудіна [116], Ф. Кумбса [120], 

В. Лутая [148–150] та ін. 

Як стверджує академік В. Кремень, якою б якісною не була освіта, 

отримана в найкращій школі чи виші, вона необов’язково буде актуальною 

упродовж усього життя особистості, адже в будь-якому випадку з’являються 

нові знання, не опанувавши які легко втратити свою 

конкурентоспроможність [111; 112]. 

Українська Енциклопедія освіти визначає неперервну освіту як процес, 

що охоплює все життя людини і забезпечує поступовий розвиток творчого 

потенціалу особистості та всебічне збагачення її духовного світу; 

цілеспрямовану систематичну пізнавальну діяльність з освоєння та 

вдосконалення знань, умінь і навичок, отриманих у загальних і спеціальних 

установах, а також шляхом самоосвіти. 

Виникнення концепції неперервної освіти пов’язують з ім’ям 

видатного теоретика П. Ленграна, який уперше представив її на форумі 

ЮНЕСКО в 1965 р. У його трактуванні неперервної освіти втілена 

гуманістична ідея: у центр поставлені всі освітні початки людини, якій 

необхідно створити умови для повного розвитку її здібностей упродовж 

усього життя. Важливою видається думка академіка Н. Ничкало про те, що 

«поштовхом для створення теорії неперервної освіти стала глобальна 

концепція єдності світу, згідно з якою всі структурні частини людської 

цивілізації тісно взаємопов’язані і взаємозумовлені. І саме Людина є 

найбільшою цінністю, найважливішою умовою і найпотужнішим 

виробником всього, що потрібно для життя на планеті Земля» [195]. 
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Основою для теоретичного, а потім і практичного розвитку концепції 

неперервної освіти стало дослідження Р. Дейва [325]. На його переконання, 

неперервна освіта – це процес особистісного, соціального і професійного 

розвитку індивіда протягом його життя, здійснюваний з метою 

вдосконалення якості життя як окремої людини, так і суспільства. Це 

всеосяжна і об’єднавча ідея, що охоплює формальне, неформальне і 

позаформальне навчання, здійснюване з метою досягнення найбільш повного 

розвитку різних сторін життя на різних його щаблях. Неперервна освіта 

пов’язана як з розвитком особистості, так і з соціальним прогресом [209; 

325]. 

Означені теоретичні положення лягли в основу реформування 

національних систем освіти і впровадження ідей неперервної освіти в різних 

країнах світу – США, Японії, європейських країнах, Канаді, країнах, що 

розвиваються. 

У нинішніх умовах метою неперервної освіти є становлення і розвиток 

особистості як у періоди її фізичного і соціально-психологічного дозрівання, 

розквіту та стабілізації життєвих сил і здібностей, так і в періоди старіння 

організму, коли на перший план висувається завдання компенсації поступово 

з віком згасаючих сил і можливостей. 

Окремим видом неперервної професійної освіти є неперервна 

педагогічна освіта. В Україні функціонування і розвиток системи 

неперервної педагогічної освіти регламентується низкою загальнодержавних 

і галузевих нормативно-правових актів, серед яких Конституція України, 

Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти, 

Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 років, Концепція 

розвитку післядипломної освіти в Україні, Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад, Положення про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності, Положення про районний (міський) методичний кабінет 

(центр), Зразковий статут районного (міського) методкабінету (центру) та ін. 
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Особливий інтерес для нашого дослідження становить галузева 

Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти, що є стратегічним 

документом, який визначає основні напрями розвитку педагогічної освіти в 

Україні [37]. 

У документі визначені основні принципи розвитку неперервної 

педагогічної освіти, серед яких: безперервність; поєднання національних 

освітніх традицій та кращого світового досвіду; гнучкість у реагуванні на 

зміни в суспільстві і прогностичність; інноваційність. 

До шляхів забезпечення неперервності розвитку педагогічної освіти 

укладачі Концепції віднесли: наступність змісту освіти і координацію 

навчально-виховної діяльності на різних рівнях педагогічної освіти; 

встановлення творчих і професійних зв’язків між вищими навчальними 

закладами, закладами післядипломної педагогічної освіти, науковими 

установами Національної академії педагогічних наук України, громадськими 

педагогічними організаціями та ін.; розробку різноманітних, різнорівневих, 

диверсифікованих за профілем освітніх програм післядипломної педагогічної 

освіти з урахуванням наявного професійного досвіду і освітнього рівня 

працівника, що забезпечують йому свободу вибору місця, термінів, змісту і 

форми педагогічної освіти; створення єдиної бази даних видів освітніх 

послуг вищими педагогічними навчальними закладами та закладами 

післядипломної педагогічної освіти; впровадження інноваційних форм 

організації професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, у тому числі: центрів педагогічної майстерності, педагогічних 

майстерень, майстер-класів, у тому числі в режимі відеоконференцзв’язку, 

корпоративного навчання, дистанційного, ситуаційного та контекстного 

навчання, проектних методів, партнерського навчання тощо; постійний 

моніторинг якості розвитку неперервної педагогічної освіти; організацію 

міжнародного співробітництва з проблем розвитку неперервної педагогічної 

освіти, зокрема обмін досвідом, реалізація спільних освітніх і наукових 

проектів. Також у Концепції визначено, що в Україні післядипломна 
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педагогічна освіта педагогічних працівників здійснюється шляхом 

підвищення кваліфікації, навчання за спеціалізацією і проходження 

стажування [37]. 

Окреслені українськими та зарубіжними вченими-педагогами актуальні 

напрями вивчення проблеми особистісно-професійного розвитку вчителів у 

системі неперервної педагогічної освіти мають чимало точок дотику з 

тематикою китайських досліджень. Висновки, отримані вченими України та 

Китаю, також співзвучні. 

У Китайській Народній Республіці на сучасному етапі активно 

розбудовується сучасна система неперервної педагогічної освіти. Аналізу 

теорії і практики неперервного особистісно-професійного становлення й 

розвитку вчителів у КНР будуть присвячені наступні розділи нашої 

дисертації. Наразі ж зробимо короткий огляд стану дослідження питань 

становлення, розвитку та функціонування системи освіти Китаю й дотичних 

проблем у цілому. 

Чималий інтерес мають для нас відомості, що містяться у спогадах і 

нотатках мандрівників-іноземців, які відвідували Китай у різні часи. І тут 

одним з найцінніших джерел можемо назвати записки російського 

китаєзнавця М. Бічурина «Статистичний опис Китайської імперії» [17], 

складені під час перебування автора в Китаї в першій чверті XIX ст., що 

висвітлюють різні вили політичного устрою, соціальної системи, культуру і 

побут країни. З-поміж іншого, перу М. Бічурина належать праці «Китай в 

цивільному і моральному стані» [15], «Погляд на освіту в Китаї» і 

«Зауваження на статтю Г. Менцова „Про стан початкового навчання в 

Китаїˮ» [16], що містять спостереження етнографа за ставленням китайців до 

освіти й педагогів, а також відомості про столичний Педагогічний інститут, 

метою функціонування якого була «підготовка вчителів для  

училищ» [15, с. 236-244]. 

Лу Шаньшань першою серед китайських дослідників звернула увагу на 

особливу цінність робіт М. Бічурина, зумовлену тим, що сучасна історико-
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педагогічна наука в КНР веде відлік існування системи педагогічної освіти в 

Китаї від моменту створення в 1897 р. Наньянського педагогічного інституту 

в Шанхаї. У результаті більшість китайських дослідників (Ду Яньянь [56], 

Лю Цзе [386], Чжан Ланьсін та Фан Сяодун [290] та ін.) стверджують, що 

розвиток вищої педагогічної освіти в країні налічує трохи більше ста років. 

Принаймні в сучасних китайських джерелах згадок про навчальний заклад, 

так докладно описаний у працях російського китаєзнавця М. Бічурина, не 

знайдено. 

Лу Шаньшань називає роботи, які належать перу М. Бічурина, 

унікальними через те, що вони презентують етнографічно об’єктивний і 

неупереджений «погляд сторонньої людини», позбавлений вільного або 

мимовільного ідеологічного спотворення і прикрашання на догоду владі, і 

водночас висвітлюють деталі, які могли бути поза увагою дослідника-

китайця як самі собою зрозумілі. 

Ще одним досить змістовним, але водночас неоднозначним джерелом, 

що дозволяє оцінити роль учителя в китайському суспільстві XIX ст. з точки 

зору європейця, є записки англійського місіонера Д. Макгована. Автор 

приділяє чимало уваги характеристиці соціальної ролі освіти, опису 

організації шкільного навчання та оцінці професійних якостей представників 

учительства. 

Перш за все він високо оцінює престиж освіти як такої. Д. Макгован 

зазначає, що «повага до освіти і усвідомлення її користі однаково притаманні 

всім класам китайського суспільства» [161]. З точки зору автора, таке 

ставлення пояснюється насамперед тим, що, на думку китайців, саме освіта 

здатна «відкрити дорогу до всіх посад і почестей». Д. Макгован на основі 

власних багаторічних спостережень дійшов висновку, що багатство і влада в 

Китаї не дають такої поваги, яку здатний надати науковий ступінь. Тому «з 

відповідною часткою справедливості можна сказати, що кожен школяр 

носить свою долю у своєму ранці, бо від його успіхів у навчанні залежить вся 

його подальша участь» [161]. 
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Зрозуміло, що культ освіти, який склався в традиційному китайському 

суспільстві, найбезпосереднішим чином відбивався і на ставленні населення 

до професії та особистості вчителя. За свідченням Д. Макгована, будь-яке 

село будь-що-будь прагнуло придбати власного учителя. Причому для 

влаштування школи не було потрібно санкції або втручання влади. Ці 

питання вирішувалися населенням на місцях на свій розсуд – силами 

старійшин або «шанованих жителів». Особи, здатні виконувати функції 

вчителів, завжди могли знайтися серед місцевого населення, і, як правило, 

саме «місцевим кадрам» віддавали перевагу односельці. Найважливішою 

вимогою до вчителя були його «моральні та наукові чесноти». Якщо якості 

претендента задовольняли запити місцевого співтовариства, з ним укладався 

річний договір і школа переходила на цей термін в його ведення. Цікаво, що 

такий контракт не міг бути розірваний з ініціативи населення, хоча і 

допускав відмову від роботи з боку вчителя. 

Таким чином, педагогічна професія була надзвичайно затребуваною, 

престижною і шанованою в традиційному Китаї. Будь-яка неповага до 

вчителя вважалася тяжким злочином. На доказ Д. Макгован наводить той 

факт, що «в очах населення будь-яка неповага до вчителя дорівнювала образі 

праху Конфуція» [161]. 

Д. Макгован роюить також спробу подати соціальний портрет 

пересічного педагога в Китаї. Він описує навчальний процес у китайській 

сільській школі і зображує вчителя як суворого наставника, що не виявляє до 

своїх учнів будь-якого емоційного ставлення. За спостереженнями 

Д. Макгована, в основі навчання лежать: дисципліна, суворе дотримання 

правил, заучування матеріалу і його механічне відтворення. Учитель же «є 

необмеженим господарем у своїй школі, і будь-яке стороннє втручання у 

справу викладання вважається неприпустимим» [161, с. 69]. 

Безумовно, на оцінку Д. Макгованом навчального процесу та 

професійних якостей китайських учителів значною мірою вплинули 

європейські уявлення про сутність і зміст освіти. Як людина, вихована в дусі 
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глибокої пошани до інтелекту та широкої ерудиції, Д. Макгован оцінює 

професійні якості педагогів Китаю вкрай негативно. Дозволимо собі навести 

його досить розлогу і небезпристрасну характеристику китайських учителів: 

«З нашої європейської точки зору, важко уявити собі більш неграмотних і 

неосвічених людей, ніж вони. У науковому відношенні це абсолютно 

нерозвинені люди, не кажучи вже про те, що вони не мають 

найелементарніших знань навіть з таких предметів, як арифметика, географія 

або історія. Єдине, в чому вони сильні, це стародавні китайські книги, 

написані понад два тисячоліття тому. Вони знають їх буквально напам’ять і, 

крім того, пам’ятають усі коментарі до них. Вивчення цих книг, правда, 

розвинуло їхній розум, але цей розвиток, з нашої точки зору, страшенно 

односторонній. Знаючи уздовж і впоперек «Чотирикнижжя» і 

«П’ятикнижжя», вони водночас не знають найпростіших речей, які у нас 

відомі кожному школяреві» [161, с. 75]. 

Свого часу проти подібних широко розповсюджених необґрунтованих 

негативних оцінок змісту і якості освіти в традиційному Китаї активно 

виступав М. Бічурин. У своїх «Зауваженнях на статтю Г. Менцова „Про стан 

початкового навчання в Китаїˮ» він полемізує з автором, який вважає, що 

«китайці погано знають свою історію і географію, а математику ще менше». 

Зі знанням справи М. Бічурин заявляє: «Освіта юнацтва в Китаї полягає у 

вивченні класичних книг, а зміст цих книг більшою мірою виявляється в 

історичному викладі державного управління: через це вітчизняна історія 

пов’язана з основною частиною освіти, а з історією пов’язане пізнання 

географії своєї держави» [16]. 

Утім М. Бічурин жодною мірою не схильний ідеалізувати освітню 

парадигму традиційного Китаю. У цитованій статті він, зокрема, зазначає, 

що, наприклад, знання повного курсу математики вимагається тільки від 

випускників Астрономічного інституту. Разом із тим «китайцям дуже 

справедливо можна дорікнути тільки тим, що вони абсолютно не знають та й 

знати не хочуть, що знаходиться і що відбувається за межами їхньої 
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батьківщини. Але треба знати, що головною причиною цьому є Державний 

Закон охороняти народ від згубного впливу іноземних думок щодо 

державного управління» [16]. 

Лу Шаньшань з приводу цієї дискусії зауважує, що тут ми маємо 

справу з наочним прикладом відмінностей європейського і східного 

(китайського) менталітету, світогляду, ідеології. Найвищою цінністю 

європейської цивілізації є людина, її особистість та індивідуальність. 

Традиційна ж китайська ідеологія проголошує примат громадських інтересів 

перед особистими. І головною метою освіти є формування в кожного учня 

розуміння і прийняття ієрархічності світоустрою на всіх рівнях, виховання 

віри в непорушність сакрального знання як основи стійкості цього 

світоустрою. Учитель же, у свою чергу, є носієм, зберігачем і транслятором 

молодим поколінням цього сакрального знання, сконцентрованого в 

класичних джерелах [139, с. 46–47]. 

Названі цивілізаційні відмінності, з одного боку, і гіпертрофія 

властивого радянській педагогічній історіографії класового підходу, з 

іншого, зумовили переважно негативні оцінки спадщини китайської 

традиційної педагогіки і радянськими вченими. Так, О. Джуринський, 

характеризуючи розвиток китайської школи в епоху правління династії Цин, 

пише, що Китай у цей період «ніби заснув, охоплений летаргічним  

сном» [54, с. 108–110]. 

Негативні оцінки щодо педагогічної спадщини багатьох століть, які 

передували приходу до влади Комуністичної партії Китаю і створенню 

Китайської Народної Республіки, характерні для більшості досліджень 

радянського періоду. Так, В. Сідіхменов у своїй праці акцентує увагу на 

методах навчання в школі, заснованих на зазубрюванні матеріалу та 

дисципліні. Цей підхід протиставляється автором якомусь 

«загальноприйнятому способу навчання, що передбачає використання 

простих і доступних методів», у числі яких дослідником згадуються «веселі 

історії» і «розповіді з життя дітей» [249, с. 411]. 
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Далі В. Сідіхменов однозначно в негативному ключі оцінює й 

імператорські іспити, в яких багато радянських авторів убачали прагнення 

влади обмежити проникнення до складу освіченої еліти вихідців з соціальних 

низів, чому сприяли жорсткі формальні вимоги до випробувань, а також 

нібито корумпованість чиновників, які їх проводили. В. Сідіхменов називає 

систему конфуціанської освіти «кастовою», а її основною соціальною 

функцією – захист інтересів «феодальної верхівки», перешкоджання змінам 

встановленого порядку, протидію прогресу. 

Відповідно, представники цієї «кастової» системи освіти і вченого 

стану удостоюються не менше несхвальних характеристик. В. Сідіхменов 

указує на «претензійну зарозумілість» учених мужів, що маскувалася 

«навмисною ввічливістю» і «перебільшеною церемонністю» [249, с. 433]. У 

зв’язку з цим виглядає цілком закономірним висновок автора про те, що 

сформована в традиційному Китаї «схоластична, начотницька система освіти 

робила практично неможливим поширення сучасних знань серед народних 

мас» [249, с. 439]. Наслідком подібних оцінок природно ставали ігнорування 

педагогічних ідей та освітяньої практики названого періоду. 

Перші праці, які свого часу знайомили читача з окремими питаннями, 

пов’язаними з функціонуванням системи освіти вже в молодій Китайській 

Народній Республіці, з’явились у збірнику статей «Школа й просвіта в 

Народному Китаї», книгах В. Овчиннікова, статтях Є. Коновалова та 

Є. Селіванова, на сторінках журналів «Педагогіка», «Проблеми Далекого 

Сходу», «Це – КНР» тощо. 

Розвитку педагогічної думки та шкільної практики в перші десятиліття 

існування Китайської Народної Республіки присвячені праці В. Клепікова, 

Куо Шао-тан (А. Кримова), Е. Моносзона та інших. Цінні свідчення можемо 

знайти у спогадах членів делегації радянських педагогів М. Борткевич, 

Е. Моносзона та інших членів делегації, яка відвідала КНР у 1956 р. 

На рубежі ХХ–ХХІ століть інтерес до соціально-політичного, 

соціально-економічного, культурного життя Китаю суттєво активізувався. 
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Зокрема, можемо відзначити праці Н. Боревської, О. Джуринського та інших, 

де висвітлюється історія розвитку освіти й педагогічної думки Китаю. Досвід 

Китаю в реформуванні систем загальної та вищої освіти на порозі ІІІ 

тисячоліття, на нашу думку, найповніше розкривають В. Клепіков, 

О. Машкін, І. Смирнов, Т. Шаренкова та ін. 

Особливий інтерес для нас мають дослідження становлення і сучасного 

стану системи професійної педагогічної освіти в Китаї. У дисертації 

М. Боєнко [18] розширені наявні уявлення про зв’язок розвитку педагогічних 

навчальних закладів із соціально-історичними умовами; отримані нові для 

історико-педагогічної науки знання про організацію навчального процесу в 

педагогічних навчальних закладах Китаю, чинники, що визначають характер 

взаємовідносин держави і суспільства у справі розвитку системи педагогічної 

освіти на різних етапах її розвитку. 

У дисертації Ду Яньянь [56] встановлено взаємозв’язки розвитку вищої 

педагогічної освіти з ідеями стародавньої китайської педагогіки, а також 

позитивним досвідом розвитку педагогічної освіти в національних системах 

Росії, Японії, США; теоретичні уявлення про вищу педагогічну освіту у світі 

доповнені новими відомостями про результати реформування педагогічної 

освіти в Китаї; виявлені перспективи розвитку вищої педагогічної освіти в 

КНР. 

Серед серйозних праць українських дослідників останніх років маємо 

відзначити «Нарис з історії українського китаєзнавства. XVIII – перша 

половина XX ст.» В. Кіктенка, дослідження Л. Калашник «Педагогічні 

основи сімейного виховання в китайській сім’ї» та «Теорія і практика 

соціалізації дітей-сиріт у Китайській Народній Республіці», Н. Котельнікової 

«Система післядипломної освіти вчителів у Китаї» [107], монографії 

О. Михайличенка «Освіта і виховання в Японії та Китаї» [180], 

О. Михайличенка і О. Шрестха «Система освіти в сучасному Китаї» [181], а 

також окремі статті різних науковців – філософів, релігієзнавців, 

культурологів, педагогів. 
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«Нарис з історії українського китаєзнавства. XVIII – перша половина 

XX ст.» В. Кіктенка [87] становить для нашого дослідження опосередкований 

інтерес, оскільки, по-перше, стосується не педагогічної, а країнознавчої та 

культурологічної проблематики, по-друге, висвітлює передісторію 

досліджуваного нами періоду, оскільки КНР була утворена саме на межі 

першої і другої половини ХХ століття, у 1949 році. 

У монографіях О. Михайличенка «Освіта і виховання в Японії та 

Китаї» [180], а також О. Михайличенка і О. Шрестха «Система освіти в 

сучасному Китаї» [181] розкрито витоки виникнення освітньої думки в Китаї, 

висвітлено реформаторський рух кінця ХIХ століття та історію створення 

системи освіти «Гуймао». При цьому характеризуються як структура системи 

освіти і її основних ланок, так і особливості змісту навчання на кожному 

ступені в різні періоди. 

Певний інтерес мають для нашого дослідження відомості, що містяться 

в навчальному посібнику авторського колективу вчених із сімнадцяти країн 

«Педагогіка народів світу: Історія і сучасність» [212] . У розділі, що належить 

перу Чжан Ланьсін і Фан Сяодун і присвяченому системі освіти Китаю, 

міститься інформація про динаміку структури системи освіти КНР [290]. 

У кандидатській дисертації Л. Калашник «Педагогічні основи 

сімейного виховання в китайській сім’ї» [78] вперше в широких 

хронологічних рамках відтворено теорію і практику сімейного виховання в 

Китаї; визначено й обґрунтовано основні закономірності становлення та 

розвитку китайської сім’ї, її провідні функції, проаналізовано їх залежність 

від соціально-економічних, політичних, ідеологічних та соціокультурних 

чинників; проаналізовано основний зміст, принципи і методи китайської 

системи сімейного виховання; виявлено й схарактеризовано провідні 

тенденції розвитку родинного виховання в Китаї; введені в науковий обіг 

невідомі раніше зарубіжним ученим теоретичні ідеї китайської педагогічної 

науки та матеріали з досвіду організації взаємодії сім’ї і школи в Китаї. 
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У докторській дисертації Л. Калашник «Теорія і практика соціалізації 

дітей-сиріт у Китайській Народній Республіці» [80] здійснено цілісний аналіз 

традиційної та сучасної систем соціалізації дітей-сиріт у Китаї в аспекті 

можливості використання китайського досвіду в соціально-педагогічній 

практиці України. Досліджено як теоретичні питання, пов’язані з 

особливістю сприйняття сирітства як соціального феномена китайською 

науковою і культурною думкою, так і суто практичні питання організації 

системи соціального піклування та педагогічного супроводу дітей-сиріт у 

Китаї в різні історичні періоди. Визначено, що традиційними для китайської 

педагогічної практики є такі форми і методи соціалізації дітей-сиріт, як 

інтеграція дитини в колектив, організація життя в установах соціальної опіки, 

розширення соціального простору і соціальних контактів дитини, опора на 

трудове виховання і сувору дисципліну, усунення упередженості по 

відношенню до дітей-сиріт у суспільстві, профорієнтація, роз’яснювальна 

робота тощо. Проаналізовано основні загальнодержавні програми уряду КНР, 

які, з одного боку, опосередковано стосуються питань соціалізації дітей-сиріт 

(програми з виробництва свідомого батьківства, усунення упередженості по 

відношенню до дітей-сиріт, рання профорієнтація), а з іншого – спрямовані 

на зниження рівня сирітства в країні в кількісному вимірі (програми з 

підтримки літніх людей, програми, націлені на впровадження політики «одна 

сім’я – одна дитина», тощо). Визначено прогнози щодо перспектив 

використання досвіду КНР для соціалізації дітей-сиріт у сучасній Україні. 

Подальший розвиток у дослідженні отримали положення щодо 

практики підготовки педагогічного персоналу для роботи з дітьми-сиротами 

в КНР: зокрема підготовки кадрів, які не мають профільної педагогічної 

освіти для усунення кадрового дефіциту в державних установах системи 

соціального піклування про дітей-сиріт, а також підготовки складу 

вихователів для дитячих будинків релігійного спрямування, дитячих селищ 

за програмою «Дитяче містечко-SOS» і дитячих будинків та інтернатів, 

створених місцевою громадою [77; 79]. 
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У кандидатській дисертації Д. Перепадя «Педагогічна підтримка 

обдарованих дітей у Китаї» [217] вперше в українській педагогічній науці 

розглянуто досвід КНР з підтримки обдарованих дітей; досліджені 

особливості педагогічного супроводу обдарованих учнів у Китаї; узагальнені 

та схарактеризовані погляди китайських учених, теоретиків і практиків, на 

питання дитячої обдарованості; визначена структура, основні складові та 

форми освіти для дітей з високими здібностями на сучасному етапі; на основі 

автентичних китайських джерел здійснено комплексний аналіз державних 

програм КНР з розвитку дитячої обдарованості, відбору і подальшого 

педагогічного супроводу учнів, які мають видатні здібності; обґрунтована 

можливість і доцільність використання китайського досвіду щодо підтримки 

обдарованих дітей у системі освіти України. 

Н. Джгун у кандидатській дисертації «Підготовка майбутніх учителів 

до виховної роботи в університетах Китайської Народної Республіки» [51] 

вперше: здійснила аналіз та узагальнення теоретичних ідей і досвіду 

підготовки вчителів до виховної роботи в школі в університетах КНР; 

схарактеризувала етапи становлення й розвитку системи підготовки 

студентів до виховної роботи в школі в системі вищої педагогічної освіти 

КНР; визначила зміни програмово-нормативних, культурологічних і 

змістових основ підготовки до виховної роботи в школі на різних етапах 

становлення національної системи підготовки педагогічних кадрів у Китаї. 

Дослідницею виявлені та обґрунтовані основні тенденції розвитку системи 

підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в школі в закладах вищої 

освіти КНР на сучасному етапі: домінування виховного компонента в системі 

освіти на всіх рівнях; чіткий розподіл процесу виховання за його видами та 

виділення «Великої четвірки» – морального, естетичного, фізичного та 

розумового виховання тощо. 

Н. Котельніковою вперше здійснено цілісний аналіз генези 

післядипломної освіти вчителів у Китаї, запропоновано авторську 

періодизацію історії її розвитку; розкрито структуру, особливості управління, 
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фінансування й діяльності навчальних закладів сучасної системи 

післядипломної освіти вчителів у Китаї, схарактеризовано теоретичні засади 

й актуальні напрями її функціонування, висвітлено зміст, методи, форми 

організації й контролю навчання за курсовою та внутрішньошкільною 

моделями підвищення кваліфікації; виявлено риси подібності й відмінності 

систем післядипломної освіти вчителів Китаю та України [107]. 

Здійснений нами аналіз історико-педагогічної та порівняльно-

педагогічної літератури показав, що в останні роки істотно активізувалося 

проведення досліджень китайськими вченими. Історичним аспектам розвитку 

освіти в Китаї присвячені роботи Ло Юн [135], Лю Сяофань [154], Фан 

Сяодун, Чжан Ланьсінь [290] та інших, у тому числі – історії вищої освіти 

(Хе Сяоган) [281]. 

Сучасні реформаційні процеси у сфері загальної освіти, в тому числі – 

на порівняльно-педагогічній основі, вивчають Гуй Цзюань [157], Інь Хунчжі 

[75], Лінь Ю-Сю [131], Лю Сяофань [155], Лю Цуньїн [156], Лю Ямін [157], 

Су Сяохуань [261], Фу Сяо Ся [275], Цао Ян [282] та ін.  

Зміст і шляхи реформування вищої освіти в Китаї, етнопсихологічні 

особливості роботи з китайськими студентами аналізують Люй Янь [158], 

Чжен Чжілянь [305] та ін. 

Розвитку і гуманістичній спрямованості модернізації вищої 

педагогічної освіти в Китаї присвячені роботи Лі Яньхуей [130], Мей 

Ханьчен [185] та ін.  

Названі дослідження містять матеріали, необхідні нам, по-перше, для 

характеристики соціально-історичних передумов становлення і розвитку 

китайської системи педагогічної освіти, по-друге, для аналізу та 

узагальнення теорії і практики особистісно-професійного розвитку вчителів у 

системі неперервної педагогічної освіти КНР. 

Так, дослідником Ван Гуанхуа виявлено основні тенденції в розвитку 

освіти за останні 50 років, а саме: демократизація структури освіти, 

посилення її доступності, масштабна ліквідація безграмотності, розвиток 
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спеціалізації навчання, реформи системи прийому студентів до вищих 

навчальних закладів і розподілу робочих місць після закінчення ВНЗ, 

удосконалення відповідних систем і законів у галузі освіти, розширення 

зв’язків між Китаєм і зовнішнім світом тощо [28]. 

У дослідженні Лі Яньхуей [130] здійснено аналіз гуманістичної 

спрямованості вищої педагогічної освіти в Китаї. Охарактеризовано стан та 

визначено тенденції розвитку системи китайської вищої педагогічної освіти як 

найважливішої складової вищої освіти, що вимагає пріоритетного вивчення та 

системного розвитку. Виявлено основні передумови та чинники, що зумовлюють 

даний процес, а також визначено шляхи та умови, які забезпечують гуманістично 

орієнтовану підготовку вчителів у педагогічному виші, подано їх узагальнену 

характеристику, намічені варіанти здійснення. 

Дослідником Ван Ці в науковій роботі «Становлення й розвиток 

державно-громадської системи забезпечення якості вищої освіти» [29] 

виявлені історико-педагогічні передумови, що послужили підставою для 

визначення національної специфіки оцінки якості вищої освіти: поєднання 

збереження національних традицій незалежності системи оцінки знань на 

імператорських іспитах, що діяли з VII століття, і орієнтація на Керівні 

принципи ЮНЕСКО та ОЕСР щодо забезпечення якості у сфері 

транскордонної освіти; визначено особливості періодів становлення та 

розвитку державно-громадської системи забезпечення якості вищої освіти 

Китаю, які характеризуються як період спорадичного розвитку оцінки якості 

вищої освіти, період інституціоналізації і період диверсифікованого 

розвитку; показано, що в державно-громадській системі забезпечення якості 

вищої освіти виділяються дві базові категорії, в яких відбувається 

осмислення теми якості вищої освіти – «затребуваність» і «відповідність». 

Перша є відображенням логіки стратегії розвитку вищої освіти Китаю, друга 

характеризує необхідність активної взаємодії державної і суспільно-

професійної систем забезпечення якості вищої освіти, що здійснюють 
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зовнішній контроль якості освіти, а також моніторинг реалізації принципів 

управління якістю 

У дослідженні Лю Венцюань [151] розроблено теоретико-

методологічні основи аналізу сучасних підходів, які застосовуються в освіті 

Китаю; виявлені генеза, сучасне осмислення і типологія педагогічних 

підходів в освіті різних країн; вперше оформлені типологічні схеми підходів 

у китайській педагогічній науці; вивчені основні джерела, фактори і шляхи 

оформлення підходів у китайській педагогічній науці; виділено загальне та 

особливе в осмисленні особистісно орієнтованого підходу в освіті Китаю 

[151]. 

У дисертації Лу Шаньшань [139] здійснено аналіз та узагальнення 

теоретичних ідей і практики професійної підготовки вчителів початкової 

школи в КНР. Авторкою виявлено та обґрунтовано провідні тенденції 

розвитку системи професійної підготовки вчителів початкової школи в Китаї 

на сучасному етапі, а також напрями творчого використання цінних 

теоретичних ідей і досвіду китайських педагогів щодо підготовки вчителів 

початкової школи в умовах системи педагогічної освіти України. 

Уюнтена зосереджує свою увагу на процесі реформування загальної 

середньої освіти в Китаї [269]. При цьому порівняльний аналіз процесів 

реформування систем загальної середньої освіти України і Китаю дозволив 

побачити багато спільних рис (диференціація, індивідуалізація навчально-

виховного процесу, існування державного і шкільного компонентів у 

навчальному процесі, багатоканальне фінансування), що дозволяє зробити 

висновок про наявність інтеграційних процесів між освітніми системами й 

тенденції до глобалізації. 

У дисертації Цзян Сяоянь [283] виявлені й обґрунтовані етапи 

становлення і розвитку системи професійної освіти в Китаї; встановлені 

особливості та визначено тенденції процесу модернізації системи 

професійної освіти в КНР. 



38 

Нині актуальні проблеми функціонування системи освіти КНР, її 

реформування в контексті інтеграції до світового освітнього простору, 

виявлення тенденцій та прогнозування розвитку знаходяться у фокусі уваги 

не тільки науковців-педагогів, але й представників інших галузей 

гуманітарного знання: філософів, соціологів тощо. 

Так, філософ Ці Мінянь [284], досліджуючи становлення ціннісної 

парадигми освіти в соціокультурному просторі сучасного Китаю, доходить 

таких висновків: 

1. Специфіка сучасного соціокультурного простору Китаю полягає в 

тому, що його культурною підставою служать традиційні ціннісні 

компоненти: гармонійного розвитку суспільства (Хесе шехуей), 

конфуціанська ідея суспільства «малого благоденства» (сяокан), ідеї 

традиційної культури «людина – основа». Китайська освіта виконує функцію 

передачі цих цінностей суспільству, що стабілізує соціокультурний простір 

Китаю. 

2. В умовах інформаційного суспільства ідеологія національної 

культури стає фундаментом формування нової освітньої парадигми. У 

китайській освіті культурну підставу становлять традиційні цінності, втілені 

в ідеях традиційно китайського гуманізму та співвіднесені з конфуціанської 

традицією. 

3. У наш час вища освіта Китаю, незважаючи на використання її як 

стратегії, спрямованої на збільшення темпів економічного зростання країни, 

не втрачає свого традиційно-ціннісного компонента. Потреба в появі нової 

освітньої парадигми, орієнтованої не тільки на збільшення знань студентів, а 

й на формування всебічно розвиненої особистості, пов’язана з необхідністю 

посилення в процесі освіти ціннісного аспекту. 

4. Модернізовані традиції конфуціанства, що являють собою 

філософсько-антропологічну систему етико-моральних і етичних цінностей, 

ідей, норм, доцільно розглядати як основу формування всебічно розвиненої 

особистості, затребуваної в умовах інноваційного розвитку Китаю. 
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5. Ціннісна парадигма в соціальній практиці здійснюється через 

відродження традиційної культури Китаю, що реалізується в ідеологічному 

курсі країни та проявляється в зростанні ролі цінностей традиційної 

культури в освітньому процесі. Формами освітніх практик є відкриття у 

вишах КНР Інститутів країнознавства, Інститутів Конфуція, введення 

факультативів з вивчення традиційного культурного спадку, активізація 

інших форм діяльності [284, с. 10–11]. 

Л. Степанова, досліджуючи презентацію особистості у філософських 

традиціях Китаю [259], звертає увагу читача на низку публікацій з проблеми 

особистості в китайській культурі. Це праці «Особистість у традиційному 

Китаї» (відп. ред. Л. Делюсін), «Людина і духовна культура Сходу», 

виконана спільно співробітниками Інституту Далекого Сходу РАН, Лі Вейу 

«Проблема людини в історії філософської думки традиційного Китаю», Чена 

Ханне «Ці вражаючі китайці», С. А. Ан «Образи людини у філософській 

культурі Китаю». У даних дослідженнях представник китайської культури 

неодмінно розглядається через призму соціальних відносин як з позицій 

традиційної філософії, так і у світлі сучасності. Так, у роботі Фу Хаоюаня 

«Культурологічний аспект структури особистості в прозі Юй Цю Юй» 

проводиться порівняльний аналіз понять «особистість» у європейському і 

китайському світоглядах. 

У контексті нашого дослідження важливими виявляються висновки 

Л. Степанової щодо філософських особливостей традиційних поглядів 

китайців на особистість: 

1. Поняття особистості у філософській літературі вбирає в себе 

складний цілісний комплекс індивідуальних, соціально-психологічних, 

духовних і релігійних сфер існування людини. Упродовж західноєвропейської 

історії філософії уявлення про особистість кардинально змінювалися залежно 

від духовних уподобань мислителів певної часової епохи, відображаючи 

крайні форми свого вираження, що повністю виключають попередні 

теоретичні підходи [259, с. 10]. 
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2. Особистість у тому розумінні, в якому ми звикли її обґрунтовувати в 

західній філософії в категоріях індивідуальність, божественність, свобода 

тощо, не була предметом філософських дискусій на Сході. Китайські мудреці, 

формулюючи принципи побудови соціальної гармонії, що базувалися на 

ідеальному поєднанні філософського, культурного і політичного аспектів 

буття особистості, не мали необхідності розвивати абстрактні, містичні і 

трансцендентальні теми. 

3. Сенс понять «людина», «індивід», «особистість» у китайській мові 

міститься всередині самої матриці ієрогліфічного знака, який не тільки 

позначає, але й зображує суть виразів [259, с. 10]. 

4. У вченні Конфуція Благородний чоловік, Цзюнь-цзи, – це соціальний 

етичний суб’єкт, укладений у тісні рамки кровноспоріднених, професійних і 

політичних відносин. Високоосвічений і благородний цзюньцзи покликаний 

скласти основу ідеального сучасного йому суспільства на базі традиційних 

цінностей і етики древніх мудреців. Ідея його досконалості полягає в повному 

придушенні емотивних переживань на реакцію навколишнього середовища, 

абсолютній слухняності і старанності, які вимагають постійного 

самоконтролю і самодисципліни, що регулюється владою. 

5. Благородному чоловікові, активній «людині культури» даоси 

протиставляють її антипода – пасивну «людину природи», яка не визнає 

впливу суспільства і монаршого авторитету – досконаломудрого. Даоський 

принцип недіяння (у вей), який полягав у відході від громадської діяльності, 

дотриманні власних інстинктивних імпульсів і вільному творчому 

саморозвитку, докорінно суперечить конфуціанському статуту про 

необхідність слідувати етикету (чи) [259, с. 10]. 

6. Незважаючи на асоціальну спрямованість даосизму, конфуціанці 

визнають цінність вчення Лао-цзи, що наповнило духовний простір, 

проігнорований раціональним і прагматичним Конфуцієм. Саме даосизм з 

його культом простоти, природності, спонтанності, відсутності бажань і 

зобов’язань дає найбільший простір для свободи і розвитку особистості, 
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загнаної в рамки авторитарного, прагматичного, суворо структурованого з 

норм і правил конфуціанства. 

7. Активно долучившись до буддійських принципів, китайці не тільки 

залишаються вірними своїм традиційним ученням, більше того, вони всі свої 

зусилля скеровують на пошуки гармонії між конфуціанством, даосизмом і 

чань-буддизмом, бо виявляють у цих трьох ученнях не самостійні і незалежні 

напрями, а їх взаємозв’язок як взаємодоповнюваних аспектів єдиного 

цілого [259, с. 10]. 

Надзвичайно важливими для нашого дослідження виявляються 

результати наукових розвідок соціолога Ні Вей Юнь щодо соціальних 

наслідків реформування систем освіти КНР та України [196]. Дослідником 

зазначається, що всі проблеми світової освіти властиві сьогодні і КНР, і 

Україні, проте мають достатньо яскраво виражену специфіку, яка базується 

не стільки на історичному минулому, традиціях, скільки на своєрідності 

викликів часу, що продукують ці країни [196, с. 11]. На основі досягнень 

сучасної соціології та соціального управління, керуючись матеріалами 

існуючої нормативно-законодавчої бази двох країн, даних їхньої державної 

статистики та соціологічних опитувань, контент-аналізу періодичних видань 

КНР та України, офіційних партійно-державних документів та статей у 

китайських періодичних виданнях, а також публікацій китайських науковців 

(Гао Ці, Го Цінзя, Ду Юйхуна, Лі Веньчжана, Му Гогуана, Тянь Хойшена, 

Хуан Яолуна, Цзінь Іміна, Юань Чженьго та ін.), українських (П. Ленського, 

Н. Пазюри та ін.) про стан та соціальні проблеми освітньої системи КНР, та 

вищеназваних українських дослідників про стан та соціальні проблеми 

системи освіти України Ні Вей Юнь зробив висновок, що процеси 

реформування освіти в КНР та Україні на сучасному етапі не тільки 

стикаються з серйозними труднощами, а й мають власну специфіку [196, 

с. 11–12]. Ставка на «свободу освітнього вибору» призвела, на думку 

дослідника, до відходу від шаблону в освіті, появи різноманітних типів 

загальноосвітніх шкіл і ВНЗ, програм, навчальних планів, але разом з тим 
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обумовила поділ навчальних закладів на масові та елітні і протиставила їх. В 

умовах зростаючого глибокого соціально-економічного поділу населення, а, 

відповідно, складу учнів і студентів, це породжує сукупність складних 

моральних, психологічних, політичних, соціальних проблем. Разом з тим, 

враховуючи специфіку освітньої системи в КНР та Україні, Ні Вей Юнь 

робить висновок, що відбувається адаптація їх до нових соціально-

економічних умов, а також інтеграція в європейський та світовий освітній 

простір [196, с. 12]. 

Автор уважає, що однаковим для освітніх систем КНР та України є 

об’єднане отримання академічних та професійних кваліфікацій – професійної 

вищої освіти. Однією із системотвірних ознак таких систем є професійна 

кваліфікація як результат отримання громадянами вищої освіти – на відміну 

від більшості західних країн, де системи освіти забезпечують громадянам 

після закінчення вищого навчального закладу тільки можливість вільного 

вибору і освоєння однієї з конкретних професій [196, с. 12]. 

Багато в чому схожими є також виокремлені дослідником недоліки, 

пов’язані з логікою проведення реформи систем освіти: а) стихійність 

процесів, що відбуваються в системах освіти; б) відсутність продуманої 

цілісної концепції розвитку систем освіти в сучасних умовах; в) аморфність і 

еклектичність моделі реформування систем освіти; г) розгляд проблем 

розвитку освіти у відриві від стратегії розвитку суспільства й економіки; 

д) відмова, з одного боку, від спроби державного управління процесами 

підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, визначення вимог до якості, 

профілю, номенклатури і чисельності з урахуванням потреб суспільства й 

економіки (ринок все сам відрегулює), а з іншого боку, спроби зберегти 

критерії оцінки ефективності, форми фінансування, способи розвитку, 

вироблені в системі вищої освіти, в умовах інших форм господарювання, що 

неадекватно до нинішніх умов; ігнорування багатьма реформаторами 

реальних умов, у яких система освіти функціонує, та інші [196, с. 13]. 
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Ні Вей Юнь констатує, що як у КНР, так і в Україні: спостерігається 

несприятлива тенденція втрати доступності вищої освіти для дітей 

робітників, селян, жителів невеликих міст, населених пунктів, віддалених від 

культурних центрів, де зосереджені ВНЗ; продовжується хронічне бюджетне 

недофінансування системи освіти і науки: незадовільними залишаються 

матеріально-побутові умови студентів, учителів, викладачів і співробітників; 

через бюджетне фінансування не на належному рівні залишається 

матеріально-технічна і науково-інформаційна база навчальних  

закладів [196, с. 13]. 

Однак, незважаючи на зазначене, слідом за Ні Вей Юнем можемо 

констатувати, що системи освіти виявили стійкість до впливу 

модернізаційних процесів у КНР і затяжної загальносистемної кризи в 

Україні, набули досвіду виживання в якісно нових, ринкових умовах і задіяли 

механізм самостабілізації, саморозвитку; в цілому зберегли авторитет у 

світовому співтоваристві і в китайській та українській громадах і в 

основному не допустили зниження якості освіти; серед китайської і 

української молоді неухильно зростає прагнення до отримання якісної вищої 

освіти, яка залишається для неї однією з вищих цінностей [196, с. 13]. 

 

Отже, у своєму дослідженні ми будемо спиратися на розуміння 

особистісно-професійного розвитку вчителів як процесу формування й 

неперервного вдосконалення їхніх соціально схвалюваних і професійно 

значущих особистісних якостей, що позитивно впливають на успішне 

оволодіння професією і ефективність діяльності. Формування таких якостей 

здійснюється в процесі професійної підготовки здебільшого у педагогічних 

навчальних закладах. Удосконалення ж відбувається вже під час розгортання 

професійної кар’єри в системі неперервної педагогічної освіти. 

Аналіз наявних досліджень і публікацій дозволяє стверджувати, що 

історія, теорія і практика професійної педагогічної освіти в Китаї останнім 

часом активно вивчається як китайськими, так і зарубіжними, в тому числі 
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українськими, науковцями. Водночас становлення й розвиток системи 

неперервної освіти, в тому числі в аспекті особистісно-професійного 

розвитку вчителів, ще не дістали вичерпного висвітлення. 

 

 

1.2. Соціально-історичні передумови та етапи становлення системи 

неперервного особистісно-професійного розвитку учителів у КНР 

 

Досить струнка система, якою є нині теорія і практика особистісно-

професійного розвитку китайських учителів, пройшла тривалий і тернистий 

шлях, багатий блискучими знахідками і суперечностями, періодами 

поступальної еволюції і реакції, осяяннями і провалами. 

Поряд з історико-педагогічними матеріалами значну цінність мають 

для нас філософські, релігієзнавчі та культурологічні дослідження, 

присвячені духовним і морально-етичним основам китайської цивілізації. 

Серед подібних робіт можемо назвати серію статей О. Азарової [2], 

Л. Євменчікової [62], М. Жердій [64], Д. Кондратенко [96], Н. Матулки [169], 

Т. Рінчинової [241], А. Ярової [317] та інших, які разом з дисертацією 

М. Боєнко [18] стали основою для характеристики поглядів традиційного 

китайського суспільства на вчителя, вимог до педагога як до особистості і 

соціальної фігури. Філософсько-етичним, світоглядним фундаментом цих 

уявлень послужили три вчення Далекого Сходу – даосизм, буддизм і 

конфуціанство. Проведений аналіз свідчить про те, що ці три далекосхідних 

вчення об’єднує: центральна думка про існування закономірностей 

навколишньої дійсності, які необхідно усвідомити й привести у відповідність 

до них свою свідомість і вчинки; прагнення гармонізувати людину з 

довкіллям; думка про те, що людина здатна і має сама цього досягти. 

На думку української дослідниці М. Жердій, головною відмінністю цих 

учень від європейських є їх не-егоцентричність – розуміння людини як 

частини суспільства, природи, космосу, а також інтроспективність [64]. 
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Численні дослідження історії філософської та етичної думки Китаю 

(Ван Фу, Ду Веймінь, В. Клепіков, В. Малявін, Лі Цзехоу, Л. Переломов, 

Т. Рінчинова, В. Татаринов, Чжу Сі, Фан Келі, Фен Юлань, Цао Юемін, Ян 

Боцзюнь та ін.) дають підстави для висновку про те, що найважливішими 

цінностями світогляду китайців є: 

 Синтетичне сприйняття навколишнього світу. Єдність соціального і 

природного порядку, що розуміється як органічне ціле, в якому дії і вчинки 

людини мають поєднуватися з законами природи. 

 Специфічне (тобто таке, що відрізняється від європейського) 

розуміння раціонального початку. Розум сприймається як ключ до розуміння 

природи. Завдання розуму полягає не в зміні або руйнуванні навколишнього 

світу в інтересах людини, а в досягненні гармонії у взаєминах природи і 

суспільства. 

 Сенс існування людини – осягнення Дао, затвердженої богом вищої і 

загальної форми соціально-етичного порядку, найважливішими проявами 

якого є такі універсальні цінності, як гуманність, справедливість, розумність, 

мужність, синівська шанобливість, схиляння перед авторитетом і мудрістю 

старших, братська любов, власна гідність, вірність тощо. 

 Призначення кожної конкретної людини відповідно до положення в 

суспільстві. З метою ілюстрації практичної значущості призначення як 

універсальної етичної норми поведінки людини, що дозволяє підтримувати 

гармонійні суспільні відносини, вироблений ідеал «благородного чоловіка». 

Таким чином, людина розуміється не стільки як відокремлений індивід, але 

насамперед як член суспільства, яке уподібнюється великій родині. 

 Влада верховна, представлена імператором, і звичайна, представлена 

батьком як главою сім’ї. При цьому носій влади будь-якого рівня 

сприймається як гарант збереження божественного порядку в первозданному 

вигляді [88; 165; 215; 216; 241]. 

Даосизм і буддизм набули значного поширення в Китаї після епохи 

династії Східної Хань. Але оскільки в них основний акцент робився на 
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духовному звільненні людини, в тому числі і шляхом «відходу» від 

злободенних соціальних проблем, то в багатьох сферах суспільного життя 

панувало саме конфуціанство. Т. Рінчинова [241] вважає, що конфуціанство 

більшою мірою відображало потреби традиційного китайського суспільства, 

тому відігравало істотну роль у його стабілізації, зміцненні феодального 

ладу, розвитку економіки й культури. Як офіційна ідеологія з її культами 

божественної влади «сина Неба», авторитету старших, з її прихильністю до 

традицій і консерватизму, конфуціанство по суті унормовувало й 

контролювало духовне життя суспільства в цілому. Більшість традиційних 

конфуціанських культів і урочиста пишність їх обрядів стали популярними і 

визнаними практично серед усього населення і по сьогоднішній день. Дійсно, 

соціокультурні традиції та звичаї минулого міцно увійшли в життя сучасного 

Китаю, стали його невід’ємною частиною, що пов’язує багато поколінь 

людей незримою ниткою спадкоємності. Наприклад, згідно з релігійно-

моральною культурою давніх китайців небо вважалося владикою світу, 

джерелом активного початку. Але оскільки небо не могло керувати земними 

порядками, то воно дарувало владу правителю, який керував підданими за 

«небесним велінням», вважався виконавцем волі неба, тому його називали 

Сином Неба.  

У феодальному Китаї вся китайська нація, що називалася «сто 

сімейств», розглядалася як одна велика сім’я, батьком і матір’ю якої був 

імператор. Усі піддані цього великого сімейства повинні були проявляти до 

імператора синівську любов і шанобливість. З самого раннього дитинства 

китаєць привчався вірити, що батьківська влада належить як главі малого 

сімейства, тобто батькові, так і главі великої родини, тобто імператору. Ця 

традиція збереглась і понині. Так, традиція виховання підкорення і поваги до 

старших прищеплюється з дитинства. Ця традиція є обов’язковою вдома, у 

школі, в суспільстві, а також на роботі. Це допомагає начальнику 

організувати працю своїх підлеглих, спрямовану на поліпшення 
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технологічних процесів на виробництві та на розвиток у цілому всього 

китайського суспільства [241]. 

Отже, конфуціанська доктрина, безсумнівно, відіграла велику роль у 

становленні етико-філософської основи менталітету китайців, всієї культури 

і, зокрема, системи освіти Китаю. 

Засновник конфуціанства – Конфуцій (Кун-цзи) (близько 551–479 рр. 

до н. е.) – видатний давньокитайський мислитель, редактор книг, перший в 

історії Китаю професійний педагог. Конфуцій залишив Китаю багату 

ідеологічну спадщину. Основними зібраннями конфуціанських книг 

вважаються «Чотирикнижжя» і «П’ятикнижжя», які стали основою 

китайської класичної освіти. Конфуціанство, на відміну від інших релігійно-

філософських течій, звертало увагу на облаштування життя в реальному 

світі, а не в потойбічному [2]. 

Конфуціанство проповідує ідею самовдосконалення людини через 

осягнення волі Неба, яке втілює природу і є ідеальним зразком, на який має 

орієнтуватися людина. Знання волі Неба – це не розуміння Божого 

провидіння, а усвідомлення основних закономірностей навколишньої 

дійсності та узгодження з ними своєї свідомості і вчинків [64, с. 147, 121]. 

Розуміючи, що знання є невід’ємним атрибутом здорового суспільства, 

Конфуцій спеціально приділяв багато уваги й заохочував жагу до знань. 

Аналіз показує, що в основі педагогічної доктрини Конфуція лежить 

демократичний принцип рівних можливостей: «У навчанні не може бути 

відмінностей за походженням». Все залежить від самої людини: якщо вона 

поставила мету і присвятила свої помисли учінню, її чекає прихильність 

учителя. У «Лунь юй» наводиться характерна градація людей залежно від 

ставлення до знань: «Вищий – той, хто має знання від народження; 

наступний – той, хто здобуває знання в навчанні; за ним іде той, хто 

приступив до навчання, зіткнувшись із труднощами. Того, хто, зіткнувшись 

із труднощами, не приступив до навчання, народ відносить до нижчих». 
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Звідси виникає шанобливе ставлення Конфуція до всіх професіоналів у своїй  

галузі [96, с. 157–158]. 

За Конфуцієм, якщо людина прагне зайняти бажане для себе місце, де б 

то не було – в сім’ї, суспільстві, на державній службі, вона має прагнути бути 

гідною його. Для цього потрібно вдосконалити свій характер, прагнути до 

«очищення» серця, думок, набуття нових знань тощо [317, с. 286–287]. 

Соціальна ієрархія в доктрині конфуціанства проявляється лише у стосунках 

«старших» і «молодших», «вчителів» і «учнів», а критерієм соціальної 

переваги є лише мудрість, заснована на отриманих знаннях та життєвому 

досвіді. 

Конфуціанська освіта мала загальний характер, і в ній багато уваги 

приділялося історії, філософії, віршуванню, каліграфії тощо і, звісно, 

конфуціанському канону. Вважалося, що для успішної службової діяльності 

досить загальноосвітньої підготовки і високих моральних якостей, що 

виробляються у будь-якої людини, яка наполегливо студіює конфуціанське 

вчення [2, с. 261]. 

Слід зазначити, що «соціальна мобільність» у середньовічному Китаї 

досягла небачених для традиційного суспільства масштабів. Шлях нагору, до 

влади був відкритий для будь-якого, хто докладав достатньо зусиль, 

удосконалюючи себе, здобуваючи знання. Ці абсолютно практичні причини 

породили культ освіти, надзвичайно шанобливе ставлення до знань і до 

освічених людей [317, с. 288]. 

Своєрідною ілюстрацією життєвості принципу соціальної рівності в 

отриманні освіти та державних посад, який обстоював Конфуцій, стало 

відродження в 2003 р. у КНР загальнодержавного іспиту з прийому на 

державну службу. У 2010 р. скласти загальнонаціональний іспит і стати 

чиновниками виявили бажання майже півтора мільйона осіб. Заступник 

міністра трудових ресурсів і соціального забезпечення Ян Шіцю повідомив 

кореспондентам: «У цьому році ми приділили велику увагу декільком 

аспектам. По-перше, той, хто складає іспит, має показати здатність до 
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комплексного управління та вирішення практичних проблем. Разом з тим 

претенденти складають іспити різних категорій і змісту – залежно від того, 

до якого відомства вони прагнуть вступити». 

Іспит з прийому на держслужбу 2010 р. знаменитий тим, що до нього 

вперше в історії КНР допущені прості робітники й селяни. Повідомляється, 

що близько двохсот із них претендували на чотирнадцять вакантних місць у 

митному, податковому та залізничному відомствах. 

Однак одного бажання стати держслужбовцем недостатньо. 

Китайський уряд віддає перевагу досвідченим людям. Згідно з новим 

стандартом, 85% центральних державних відомств вимагають, щоб їхній 

майбутній підлеглий мав дворічний досвід роботи в установах нижчого 

рівня [27]. 

При цьому освіта не розглядається в конфуціанстві як самоціль, 

прагнення до знань неможливе без наслідування традицій і етичних норм, що 

склалися в суспільстві. Конфуціанські книги в повчальній формі застерігають 

молодь від захоплення знаннями на шкоду виконанню синівського та інших 

громадських обов’язків: «Молоді люди мають удома виявляти шанобливість 

до батьків, а поза домівкою – шанобливість до старших, серйозно і чесно 

ставитися до справи, безмежно любити народ і зближуватися з людяними 

особистостями. Якщо після здійснення всього цього у них залишаться сили, 

їх можна витрачати на читання книг» [99, с. 141]. 

Як стверджує Н. Боревська, «шанування вчителя, характерне для 

духовної культури багатьох країн у давнину, виявилося в Китаї не тільки 

однією з найбільш стійких соціальних традицій, а й отримало теоретичне 

обґрунтування в китайській класичній філософії та педагогіці» [23, с. 77]. 

У книзі «Лі цзи» окреслені дуже високі вимоги до педагогічної 

діяльності: для вчителя важливо було мати не просто життєвий досвід, а й 

особливий тип світогляду. Учитель у Китаї асоціюється з «начальницькою 

особою» і «государем». Оскільки тільки за допомогою вчителя можна 

отримати належну освіту і зайняти ключову державну посаду, сам наставник 
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за статусом ніяк не може бути нижчим, ніж його успішний учень. Тому 

навіть государ «не дивиться на свого підданого як на підданого, ... коли той є 

наставником» [129, с. 114]. 

Опосередкованим підтвердженням цієї тези можуть служити роздуми 

про місію вчителя викладача імператорського університету Хань Юя на 

сторінках трактату «Як стати вчителем» (IX ст. н.е.). З точки зору цього 

мислителя, поняття «вчитель» і «вчений» є синонімами, на підтвердження 

чого автор наводить безліч прикладів з давнини, у тому числі діяльність 

самого Конфуція. На думку Хань Юя, учитель втілює мудрість і передає 

знання, вирішує проблеми і розсіює сумніви. Але головним завданням 

педагогічної діяльності, поряд із передачею знань і досвіду, є навчання учнів 

того, як їм самим вирішувати складні проблеми, тобто розвивати свій 

власний інтелект і самостійність мислення [290, с. 201]. 

Згідно з конфуціанським каноном, стати наставником може лише 

людина, яка знає «причини розквіту й занепаду освіти», здатна оцінити, «що 

в навчанні легко і що важко, що прекрасно і що погано». Саме від учителя 

залежить привабливість процесу навчання, його природність. «Коли 

шляхетний чоловік вчить і наставляє, він веде, але не тягне за собою, 

спонукає, але не змушує, відкриває [шлях], але не доводить [до кінця]». У 

підсумку виникає така важлива для досягнення результату в навчанні «згода 

між учнем і вчителем, легкість [навчання], [самостійні] роздуми – ось що 

називається вмілим керівництвом», – констатує конфуціанське джерело. І 

досягнення результату можливе лише в тому випадку, якщо мова педагога 

«стисла і дохідлива, глибока і змістовна, скупа на приклади, але 

зрозуміла» [129, с. 113]. 

Наводяться в конфуціанських книгах і причини невдач у навчанні. До 

таких насамперед віднесено догматичне, механічне сприйняття знань: 

«завчених знань недостатньо, щоб вчити людей» [129, с. 114]. У книзі «Лі 

цзи» знаходимо також вказівку на конкретні вади освітньої системи: 

«Нинішні ж учителі лише читають, нспівуючи, свої дощечки з письменами, 
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множачи їх тлумачення, прагнуть досягти просування вперед, але не 

піклуються про утвердження [в головному]». Результатом застосування 

такого формального підходу до навчання є зниження мотивації з боку учнів 

(«учні не виявляють завзяття»), а також зниження ефективності дій учителя 

(«вчителі не розкривають до кінця їхні таланти»). Такі методи роботи 

педагога визнаються помилковими, оскільки «в результаті учні 

[залишаються] неосвіченими у своїй науці і ненавидять учителя, страждають 

від труднощів [учіння] і не вбачають у ньому користі. Нехай навіть вони 

закінчать свою науку, проте незабаром же віддаляться від неї» [129, с. 112]. 

Конфуціанський ідеал учителя вимагав від представників педагогічної 

професії постійного самовдосконалення, що мало на увазі не тільки 

оволодіння методикою навчання учнів, а й вироблення відповідних 

особистісних якостей. Передусім мова йшла про дотримання норм 

високоморальної поведінки та прагнення справедливості. У цьому 

відношенні вчитель мав служити зразком для наслідування, являти собою 

«живе втілення рис ідеальних мудреців» [23, с. 78]. 

Таким чином, за допомогою, з-поміж іншого, культу вчителя в 

суспільній свідомості китайців стверджувався і підтримувався образ 

ієрархічно організованого світу. У зв’язку з цим не випадковим є й те, що 

вчитель поступово зайняв важливе місце в системі державного управління 

Піднебесної. Це знайшло відображення не тільки у філософських трактатах, а 

й у ритуальній практиці середньовічного Китаю. Наприклад, в епоху династії 

Тан підношення дарів учителю стало офіційно закріпленим елементом 

ритуалу. 

Оцінюючи на основі аналізу конфуціанської філософської та 

педагогічної доктрини соціальну роль учителя, Н. Боревська доходить  

висновку, що саме конфуціанська етика дає можливість пояснити 

«характерний для традиційної китайської школи довічний зв’язок учня й 

учителя, який не обмежувався навчальним процесом, але тривав і в 

подальшому, оскільки Вчитель був наставником і поводирем в осягненні 



52 

небесного принципу, тобто духовним пастирем» [23, 80]. При цьому 

дослідниця резюмує, що конфуціанські постулати про соціальну роль 

учителя і вимоги до його особистісно-професійних якостей зберегли свій 

вплив упродовж тисячолітньої історії Китаю. 

Такі високі соціальні вимоги до особистісно-професійних якостей 

учителя спричинюють підвищену увагу освітянської спільноти Китаю не 

тільки до професійної підготовки майбутніх учителів у педагогічних вищих 

навчальних закладах, але й до розбудови системи особистісно-професійного 

вдосконалення вже працюючих освітян – системи неперервної педагогічної 

освіти педагогів упродовж життя. 

Утім освіта, яка в будь-якому суспільстві стоїть на службі в держави та 

виконує надзвичайно важливу ідеологічну місію, завжди у своєму розвиткові 

так чи інакше відгукується на всі соціально-політичні процеси в країні. Тож і 

базова професійна педагогічна підготовка, і післябазове особистісне й 

професійне вдосконалення вчителів повною мірою відчули на собі 

кардинальні політичні, економічні, соціальні зрушення, що відбувалися в 

китайському суспільстві в другій половині ХХ століття. 

Саме ключові події суспільно-політичного життя Китаю найчастіше 

покладаються китайськими дослідниками в основу періодизації розвитку 

системи освіти.  

Так, Ван Гуанхуа [28], розкриваючи тенденції розвитку системи 

освіти КНР, виокремлює три періоди: 

 1949–1968 – реформи в системі освіти Китаю в період реконструкції 

народного господарства та «великого стрибка»; 

 1968–1978 – народно-освітній хаос; 

 1978 – по цей час – сучасний період освітніх реформ. 

Чжан Ланьсін, Фан Сяодун і Ду Яньянь, досліджуючи розвиток школи 

й освіти, а також педагогічної освіти в КНР, виокремлюють чотири періоди:  

 початок соціалістичних перетворень (1949–1956 рр.); 

 всеосяжне соціалістичне будівництво (1956–1966 рр.); 
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 «культурна революція» (1966–1976 рр.) 

 соціалістична модернізація Китаю (з 1976 р. – дотепер) [56; 290]. 

На нашу думку, наведеній періодизації бракує, по-перше, деталізації, 

адже, наприклад, «з 1976 року – дотепер» – це надто широкий часовий 

діапазон, особливо якщо порівнювати його з тривалістю інших періодів, 

виокремлених названими авторами. Тим більше, що за сорок років у КНР 

відбулося багато важливих подій і перетворень. По-друге, наведена 

періодизація жодним чином не відображає особливостей культурно-

освітнього життя Китаю, а лише констатує зміни політичного клімату 

всередині країни. 

Ван Ці, певним чином продовжуючи розпочату Ван Гуанхуа 

періодизацію, розглядає особливості періодів становлення державно-

громадської системи забезпечення якості вищої світи та характеризує їх як 

спорадичний (непостійний, випадковий) (1978–1985 рр.), інституціоналізації 

(1985–1999) та диверсифікованого розвитку (з 1999 по цей  

час) [29, с. 10]. 

Дещо по-іншому вибудовують періодизацію розвитку освіти, зокрема 

педагогічної, українські та зарубіжні дослідники.  

Так, О. Михайліченко та О. Шрестха, характеризуючи зміни, що 

відбулися в національній системі освіти Китаю після створення КНР, 

виокремлюють п’ять періодів: (І) 1949–1951 рр., (ІІ) реформ, проголошених 

постановою Державної Народної Адміністративної Ради від 10.08.1951 р., 

періоди (ІІІ) «культурної революції» та (ІV) після неї, а також (V) період 

після реформ 1985 р. [181]. 

Наведена періодизація, з нашої точки зору, теж не позбавлена вад. 

Насамперед їй бракує характеристики періодів, адже ми бачимо лише 

формальне окреслення їх меж. Також після 1996 р., коли було розроблено цю 

періодизацію, минуло досить багато часу, і тому останній період потребує 

деталізації. 
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Н. Джгун [51] характеризує етапи становлення й розвитку системи 

підготовки студентів до виховної роботи в школі в системі вищої 

педагогічної освіти КНР:  

(I)1949–1958 – становлення китайської системи підготовки майбутніх 

учителів до виховної роботи в школі шляхом перенесення педагогічної 

практики СРСР на національний ґрунт;  

(II) 1958–1985 – руйнування системи педагогічної освіти в період 

«культурної революції» і впровадження «Домінування принципу 

китаєцентризму» в практику підготовки студентів-майбутніх учителів до 

професійної діяльності, зокрема до виховної роботи в школі, в університетах 

країни;  

(III) 1985–1995 – відродження національної педагогічної школи на тлі 

«повернення до національної самобутності» і переосмислення мети, змісту і 

базових принципів як виховної роботи взагалі, так і системи підготовки 

майбутніх учителів до виховної роботи в закладах середньої освіти в 

університетах КНР;  

(IV) 1995 – по цей час – розвиток національної системи підготовки 

студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю до виховної 

роботи в школі з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду 

Використання чотирьохетапної періодизації історико-педагогічного 

процесу в КНР у середині ХХ – на початку ХХІ ст., яка презентується в 

українській фаховій літературі вперше, дослідниця вважає цілком 

обґрунтованою з точки зору відповідності цілям і завданням, що висувалися 

перед системою професійної підготовки педагогічних кадрів КНР, зокрема 

щодо підготовки студентів-майбутніх учителів до виховної роботи в 

національній школі. У її основі лежать корекції мети виховання як процесу 

цілеспрямованого впливу суб’єкта виховання (держави і навчальних 

закладів) на об’єкт (народ і учнівську молодь) [51]. 
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Д. Перепадя у своєму дослідженні [217] виокремлює основні періоди 

становлення і розвитку сучасної системи освіти і педагогічної підтримки 

обдарованих дітей у Китаї: 

І період (1920–1960 рр.) – відновлення традиції пошуку та відбору, 

навчання і виховання дітей з високими здібностями; 

ІІ період (1960–1978 рр.) – державне визнання необхідності 

спеціальної підготовки обдарованих і талановитих особистостей; 

ІІІ період (1978–1986 рр.) – становлення системи спеціальної освіти 

для обдарованих дітей у КНР; 

ІV період (1986 рр. – по цей час) – розвиток та вдосконалення системи 

спеціальної освіти для обдарованих дітей у КНР 

Наведена періодизація ґрунтується на історичних подіях і нормативних 

документах, які мали позитивний вплив на подальший процес становлення 

теорії обдарованості дітей в Китаї [217]. 

Російська дослідниця М. Боєнко запропонувала періодизацію історії 

освіти в КНР, виокремивши в її розвитку три періоди:  

(І) реформування системи освіти (1949–1966 рр.); 

(ІІ) руйнація системи освіти в епоху «культурної революції» 

(1966-1976 рр.); 

(ІІІ) відновлення системи освіти (1976–1981 рр.). 

На думку М. Боєнко, здійснена після 1981 р. чергова реформа системи 

освіти надала їй сучасних обрисів [18]. 

У цілому погоджуючись із запропонованою М. Боєнко періодизацією, 

Лу Шаньшань робить низку уточнень. Так, з її точки зору, верхню 

хронологічну межу періоду відновлення системи освіти після епохи 

«культурної революції» доцільно змістити з 1981 р., коли, за висновками 

російської дослідниці, розпочався відлік нового, сучасного періоду розвитку 

педагогічної освіти в КНР. Лу Шаньшань зсуває межу початку наступного 

періоду та позначає її 1985 роком. Адже саме 27 травня 1985 р. Центральний 

Комітет Комуністичної партії Китаю та Державна Рада КНР прийняли 
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постанову «Про реформу системи освіти» [198, с. 34]. Саме з прийняттям цієї 

постанови розпочалися системні трансформації в руслі соціалістичної 

модернізації, спрямовані на підвищення освітнього і культурного рівня 

китайського народу, підготовку необхідної кількості кваліфікованих 

спеціалістів [139, с. 62–63]. 

На основі аналізу змін у визначенні мети, завдань, принципів і змісту 

підготовки вчителів Лу Шаньшань робить висновок, що система педагогічної 

освіти КНР у своєму розвитку пройшла етапи:  

(І) становлення педагогічної освіти в умовах соціалістичних 

перетворень (1949–1956 рр.), коли відбувалась кардинальна трансформація 

системи підготовки вчителів, яка залишилась від попередніх епох, на 

абсолютно нових ідеологічних і методологічних засадах;  

(ІІ) розвитку професійної компетентності вчителів в умовах 

всеосяжного соціалістичного будівництва (1957–1965 рр.), який прийшов на 

зміну екстенсивному нарощуванню контингенту вчительських кадрів на 

попередньому етапі;  

(ІІІ) руйнування системи підготовки вчителів у період «культурної 

революції» (1966–1976 рр.);  

(ІV) відродження системи педагогічної освіти (1977–1984 рр.), коли 

відбувалося відновлення знищеного в попереднє десятиліття вчительського 

контингенту та відродження високого престижу педагогічної праці;  

(V) прискореної модернізації системи освіти в умовах переходу до 

інформаційного суспільства, коли знову на порядку денному постало 

завдання підвищення рівня кваліфікації вчителів (1985–1998 р.); 

(VІ) нинішній етап розбудови відкритої системи неперервної 

педагогічної освіти, коли на державному рівні сформульовано нову мету 

підготовки вчителя: забезпечити особистісно-професійне становлення 

компетентного педагога-дослідника, здатного до навчання упродовж життя 

(розпочався в 1999 р.) [139]. 
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У цілому ми погоджуємося з періодизацією історії педагогічної освіти 

КНР, запропонованою Лу Шаньшань. Разом із тим специфіка дослідження 

становлення теорії і практики особистісно-професійного розвитку вчителів у 

системі неперервної педагогічної освіти КНР потребує розгляду не лише 

базової підготовки, а й післябазового, післядипломного вдосконалення 

професійної компетентності, культури, розвитку особистості вже працюючих 

китайських учителів.  

У цьому контексті маємо змогу розглянути періодизацію ґенези 

післядипломної педагогічної освіти (ППО), запропоновану 

Н. Котельніковою [104; 103]. Українська дослідниця виокремлює й 

характеризує п’ять основних періодів становлення й розвитку ППО в 

Китайській Народній Республіці: 

(І) період зародження організаційних форм підвищення кваліфікації 

вчителів (1951–1958 рр.), протягом якого відбувався пошук форм і методів 

підвищення кваліфікації педагогів, створення окремих елементів структури 

підвищення кваліфікації вчителів-практиків; 

(ІІ) період кризи, викликаної політикою «великого стрибка» і 

«культурною революцією» (1958–1977 рр.), під час якої практично була 

паралізована вся система народної освіти Китаю загалом та система 

підвищення кваліфікації вчителів зокрема;  

(ІІІ) період відновлення та формування системи підготовки та 

підвищення кваліфікації вчителів (1977–1990 рр.), що характеризувався 

створенням мережі закладів ППО, головною метою яких було вирішення 

проблеми величезного браку кваліфікованих учителів загальноосвітніх шкіл;  

(ІV) період розвитку післядипломної освіти вчителів як важливої ланки 

в структурі неперервної педагогічної освіти (1990–1999 рр.), коли на зміну 

парадигмі післядипломної освіти вчителів з метою підвищення освітньо-

кваліфікаційного рівня прийшла інноваційна парадигма освіти, 

найважливішим складником якої стала ідея освіти протягом усього життя;  
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(V) період вдосконалення та подальшого розвитку системи 

післядипломної освіти вчителів (1999 р. – по цей час), який характеризується 

впорядкуванням та структуруванням ППО, підтримкою концепції 

наступності базової та післядипломної освіти, застосуванням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, упровадженням інноваційних 

форм та методів організації процесу підвищення кваліфікації вчителів [103; 

104]. 

Нам імпонує ретельний аналіз Н. Котельніковою низки зовнішніх і 

внутрішніх чинників (політичні, економічні, соціальні трансформації, зміни 

освітньої парадигми тощо) ґенези ППО в Китаї. Утім не з усіма висновками 

української дослідниці можемо погодитися.  

Насамперед вважаємо, що післядипломна педагогічна освіта як 

підсистема системи освіти Китаю в цілому проходить усі ті ж щаблі 

становлення й розвитку. Тож маємо підстави стверджувати, що перші свої 

кроки післядипломна педагогічна освіта в тому чи іншому вигляді робила 

вже з перших днів існування Китайської Народної Республіки, і немає 

підстав «відтерміновувати» її зародження на пізніший час. 

Не можемо також погодитися з об’єднанням епох «великого стрибка» й 

«культурної революції», адже в другій половині 50-х рр. ХХ ст. китайський 

уряд продовжував вживати заходів, спрямованих на розвиток педагогічної 

науки й освітянської практики, в тому числі професійної педагогічної освіти. 

На той час у 40 педагогічних вишах Китаю було відкрито 68 кафедр 

педагогіки, на яких працювало 926 наукових співробітників [182, с. 44], а за 

наступне десятиліття їх кількість зросла до 1500 [88, с. 104]. Було розроблено 

12-річний перспективний план розвитку наукових досліджень у галузі 

педагогіки; до 1966 р. започатковано 15 науково-дослідних організацій 

освітянського профілю [88]; у провінціях створювались численні учительські 

асоціації [56].  

Кризові явища в розвитку педагогічної освіти Китаю дійсно були 

спричинені прийняттям 20 вересня 1958 р. Указу «Про роботу в галузі 
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просвіти», але наростали вони поступово і згодом, в епоху «культурної 

революції», призвели до руйнації всіх позитивних надбань попередніх років. 

Уже з цієї причини не погоджуємося також і з характеристикою періоду 

«культурної революції» лише як кризового. 

Не вбачаємо доцільним відтермінування закінчення періоду 

відновлення системи підготовки та підвищення кваліфікації вчителів до 

1990 р. Адже в 1985 р. було прийнято без перебільшення епохальне рішення 

ЦК КПК «Про реформу системи освіти» [198] та розпочато його реалізацію. 

Погоджуємося з тим, що з початку 1990 рр. до широкого обігу в 

освітянських колах поступово почало входити поняття «неперервна освіта», 

але вважаємо, що це стало лише своєрідним ментальним трампліном, 

підготовкою до глибокого й повного усвідомлення педагогічною 

громадськістю Китаю ідеї навчання упродовж життя. У свою чергу, лише 

прийняття в 1999 р. «Положення про післядипломну освіту вчителів 

початкової та середньої школи» інституціювало перехід до повноцінної 

реалізації концепції неперервної освіти й навчання впродовж життя. 

У дослідженні Ні Вей Юнь [196] розглянуто етапи реформування 

системи освіти КНР упродовж ХХ століття, які по суті є різними ступенями її 

модернізації. Автор зазначає, що створення КНР спричинило організацію 

єдиної централізованої уніфікованої системи освіти, яка фінансується і 

контролюється державою, чому сприяла націоналізація приватних 

навчальних закладів, відділення релігії від школи, введення жорсткого 

ідеологічного контролю, уніфікація програм і підручників, державний 

розподіл випускників вишів. Це було практично копіювання радянської 

освітньої системи, а отже, розвиток китайської освітньої системи відбувався 

під впливом радянського досвіду. Тому, на думку Ні Вей Юнь, системи 

освіти СРСР і КНР мали більше спільного, ніж відмінного, особливо у 

структурі та змісті навчання.  

Далі дослідник справедливо зазначає, що маоїстська концепція 

традиційного конфуціанського уявлення про навчальний заклад як знаряддя 
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політичної влади, адміністрування і тоталітарний контроль над системою 

освіти, внутрішньопартійна боротьба і криза народного господарства, 

культури і освіти в результаті «великої пролетарської культурної революції» 

призвели до фактичного руйнування освітньої системи КНР і значного 

подальшого відставання в освіті і науці від розвинених країн світу. І тільки 

етап модернізації, курс на створення «соціалістичної ринкової економіки», 

політика «відкритих дверей» і «соціалістичної системи освіти з китайською 

специфікою» накреслили стратегічний курс на створення до кінця ХХ 

століття безперервної багаторівневої, повнокомплексної системи освіти. 

Реформа спрямована на підвищення економічної самостійності вишів, 

надання їм більших можливостей у вирішенні внутрішніх проблем, розробці 

програм та методик навчання, виборі навчальних посібників. Здійснюється 

реформа системи управління освіти [196].  

Ван Ці, аналізуючи становлення й розвиток державно-громадської 

системи забезпечення якості вищої освіти в КНР, характеризує стан вищої 

освіти в помежів’ї ХХ і ХХІ століть [29]. У 1998 році був прийнятий Закон 

КНР «Про вищу освіту», у статтях 32–38 якого чітко закріплена автономія 

вищих навчальних закладів у таких галузях: регулювати співвідношення 

прийому на різні факультети; встановлювати і регулювати набір навчальних 

дисциплін і номенклатуру спеціальностей; затверджувати навчальні плани і 

відбирати навчальні матеріали; організовувати та здійснювати навчальну 

діяльність; розгортати наукові дослідження, технічні розробки і соціальні 

послуги; розвивати науково-технічний і культурний обмін, а також 

співпрацю з іноземними вищими навчальними закладами; визначати 

внутрішню структуру і кадровий склад навчальних, наукових і 

адміністративних підрозділів; управляти і використовувати надане 

засновниками майно, виділені державою кошти, а також будь-які 

пожертвування. Включене до Закону положення про статус вишу як 

юридичної особи та встановлені для нього перелічені вище свободи стали 
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величезним кроком уперед у правових відносинах вищих навчальних 

закладів та уряду [29]. 

У результаті правовий простір вищих навчальних закладів поступово 

розширюється. Наприклад, при наборі студентів ВНЗ могли самостійно 

регулювати спеціальності, на які здійснювався прийом, а також кількість 

прийнятих за кожною спеціальністю; у ході підготовки фахівців вони 

отримали право самостійно розробляти навчальні плани і організовувати 

навчальний процес. Що стосується фінансування, виші могли самостійно 

вишукувати кошти, а також визначати способи та сфери їх використання. 

Такі приклади, як розпочата в 1999 р. столичними Пекінським університетом 

і Університетом Цінхуа і підхоплена іншими вишами країни реформа 

надбавок до зарплати викладачів, а також резонансна реформа штатного 

розкладу викладацького корпусу в Пекінському університеті є вагомими 

доказами реальної автономії вишів [29, с. 15]. 

Натомість Ні Вей Юнь є більш песимістичним в оцінці ефективності 

реформаторських зусиль китайського уряду та освітянської громадськості й 

зазначає, що хід освітніх реформ гальмується інертністю управлінських 

структур на місцях, необґрунтованістю ряду експериментів і рішень, 

невідпрацьованістю багатоканального багаторівневого фінансування, браком 

добре підготовлених учителів і викладачів і багато чим іншим [196, с. 11]. 

В освітянських колах КНР звучать і інші критичні голоси. Вузькість 

кругозору, слабка логіка, нерозвиненість творчих запитів – це ланки одного 

замкненого кола. «Чим старші учні, тим бідніша їхня уява», – до такого 

висновку доходить Гу Ян, член журі ХV Всекитайського конкурсу науково-

популярних робіт школярів «Золотий ключ», що проходив у 2007 р. – «У 

своїх творах на тему генного моделювання і клонування більшість школярів 

старшої середньої школи вдаються до шаблонних форм викладу загальних 

відомостей і роблять акцент на політичних аспектах теми, в той час як учні 

молодших класів пишуть у більш вільній і сильній манері. Вони немов на 

казковому коні мчать по хмарах»  [327]. «Насправді наші учні старших класів 
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та студенти не позбавлені уяви і креативності. У них просто немає часу для 

творчості. Екзаменаційна система змушує їх інтенсивно зубрити підручники і 

не залишає часу для читання науково-популярних книг. Нашій країні 

необхідно розробити механізм оцінки якості шкільної роботи наших дітей», – 

так сформулював завдання зміни концепції шкільного навчання головний 

редактор журналу «People and Science» Ван Сіньшен [327]. 

Керівництво КНР нині націлює школу на переорієнтацію навчального 

процесу від механічного запам’ятовування до ініціативного осмислення, 

аналізу та творчості. «Чи зуміє китайська нація вийти переможцем у гострій 

конкуренції за комплексну могутність країни – в кінцевому рахунку залежить 

від того, чи зможемо ми підвищити загальнокультурний рівень усієї нації, чи 

зуміємо ми виховати нове покоління всебічно розвинених людей, що 

відповідають чотирьом вимогам, – ідейних, високоморальних, освічених і 

дисциплінованих», – так сформулював основне політичне завдання у сфері 

освіти заступник прем’єра Держради КНР Лі Ланьцин [333, с. 394]. 

Лі Яньхуей [130], досліджуючи гуманістичну спрямованість 

модернізації вищої педагогічної освіти в Китаї, наголошує на вирішальній 

ролі особистісно-професійних якостей освітян для ефективності суспільного 

розвитку країни. На думку автора, гуманістична орієнтація суспільного 

розвитку – утвердження ставлення до людини як найвищої цінності 

соціального буття, звернення до потреб, переживань, інтересів людини, стає 

основним предметом роздумів у світовому масштабі, у тому числі в Китаї, і 

розглядається як умова не тільки виявлення і розвитку творчого потенціалу 

людини, але і її функціонування як особистості й громадянина. 

Водночас, вважає Лі Яньхуей, гуманістична спрямованість розвитку 

суспільства чинить істотний вплив на освіту. Це, у свою чергу, актуалізує 

проблему гуманізації освіти, спрямованої на особистість і її розвиток, що 

набуває нині характеру провідної тенденції розвитку китайської освітньої 

систем. З іншого боку, нова концепція освіти відображає гуманістичну і 
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демократичну орієнтацію суспільства і виступає найважливішим фактором 

його розвитку в напрямі гуманізації [130]. 

При цьому для гуманістично орієнтованої освіти характерна 

діалектична єдність громадського та особистого. Зміна в підходах до освіти в 

Китаї багато в чому пов’язана з філософсько-методологічним 

переосмисленням цілей освіти, а саме: з постановкою в центр наукової 

картини світу людини, визнанням людини як суб’єкта власного 

саморозвитку, зі зверненням до ідей гуманізму для забезпечення умов 

повноцінної, вільної (яка передбачає особистісний вибір і відповідальність за 

нього) самоактуалізації особистості. Наявність подібних моментів у 

філософському і педагогічному осмисленні проблем гуманізації, що знайшли 

відображення в дослідженнях філософів, педагогів, психологів, які стоять на 

гуманістичних позиціях, зумовлена тим, що вони проявляють себе в 

контексті загальних для всього людства глобальних проблем. 

Система вищої освіти в Китаї звернена до людини як особистості і до її 

розвитку з метою подолання недоліків авторитарного підходу, за якого 

людина розглядається як програмований елемент освітньої системи – засіб 

розвитку держави і суспільства, який не має свободи вибору, реальних 

можливостей саморозвитку і самореалізації. 

 

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що, на нашу думку, соціально-

історичними передумовами становлення й розвитку сучасної системи 

неперервного особистісно-професійного розвитку вчителів у КНР є: 

 погляди традиційного китайського суспільства на особистість 

учителя як уособлення всіляких чеснот і взірець для наслідування; 

 ідеї даосизму, буддизму та конфуціанська доктрина як етико-

філософська основа менталітету китайців, всієї культури і, зокрема, системи 

освіти Китаю; 

 практика підготовки педагогічних кадрів у Китаї, що налічує багато 

століть. 
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На нашу думку, система особистісно-професійного розвитку вчителів 

сучасного Китаю бере свій початок з моменту створення Китайської 

Народної Республіки і проходить у своєму становленні й розвитку такі етапи: 

(І) зародження і становлення системи неперервної педагогічної освіти 

на соціалістичних ідеологічних засадах (1949–1956 рр.), коли відбувалась 

кардинальна трансформація всієї освітньої галузі, що залишилась у спадщину 

від попередніх епох;  

(ІІ) нарощування професійної компетентності вчителів для виконання 

завдань всеосяжного соціалістичного будівництва (1957–1965 рр.), замість 

екстенсивного збільшення вчительського контингенту на попередньому 

етапі;  

(ІІІ) руйнації системи неперервної педагогічної освіти у роки 

«культурної революції» (1966–1976 рр.), знищення контингенту 

вчительських кадрів;  

(ІV) відновлення «порядку з хаосу» (1977–1984 рр.) в процесі 

відродження армії китайських учителів та поновлення високого престижу 

педагогічної праці;  

(V) системних трансформацій неперервної педагогічної освіти в руслі 

соціалістичної модернізації з метою підвищення освітнього і культурного 

рівня китайського народу, підготовки необхідної кількості кваліфікованих 

спеціалістів (1985–1998 р.); 

(VІ) нинішній етап розбудови відкритої системи неперервної 

педагогічної освіти з метою забезпечити особистісно-професійне 

становлення компетентного педагога-дослідника, здатного до навчання 

упродовж життя (розпочався в 1999 р.). 

Можемо висунути припущення, що прийняття ЦК КПК і Держрадою 

КНР в липні 2010 р. «Національної середньострокової і довгострокової 

програми реформ і розвитку освіти (2010–2020 рр.)» [366] може знаменувати 

початок нового періоду в розвитку системи неперервної педагогічної освіти. 
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Але для впевнених висновків на сьогодні бракує масштабної інформації про 

хід реалізації реформ. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

З’ясовано, що останнім часом проблема особистісно-професійного 

розвитку взагалі та вчителів зокрема набула особливої актуальності у 

світовій науці – філософії, психології, соціології, педагогіці. Її витоки 

находимо в працях дослідників гуманістичної психології А. Маслоу, 

Г. Олпорта, К. Роджерса, Е. Фромма та інших.  

Вивчення розвитку особистості в психолого-педагогічному аспекті 

знаходиться в центрі уваги К. Абульханової-Славської, Б. Ананьєва, 

О. Асмолова, Г. Балла, І. Беха, Л. Божович, М. Боришевского, 

Л. Виготського, Г. Костюка, С. Максименка, С. Рубінштейна та ін. 

Психологічні проблеми професійного становлення і розвитку 

особистості студента досліджують Г. Абрамова, Л. Долинська, І. Дубровіна, 

О. Дусавицький, Є. Заїка, О. Іванова, Н. Крейдун, В. Моляко, Н. Наумчик, 

О. Научитель, В. Панок, Н. Пов’якель, О. Солодухова, О. Фальова, 

Н. Фалько, Т. Хомуленко, Н. Чепелєва, Т. Яценко та ін. 

Виявлено, що значний внесок у розробку проблем особистості вчителя 

та його професійно значущих якостей зробили праці І. Беха, І. Зимньої, 

І. Зязюна, Є. Климова, В. Крутецького, Н. Кузьміної, Л. Мітіної, В. Семиченко 

та інших. 

Висвітлено актуальні нині напрями досліджень особистісно-

професійного розвитку: підходи – діяльнісний, динамічний, акмеологічний, 

професіографічний, компетентнісний – до проблеми розвитку особистості та 

особистісно-професійних якостей фахівця (Н. Вінник); сучасні шляхи і 

методи особистісно-професійного розвитку фахівців: педагогічні, соціальні, 

психологічні, економічні, моральні, фізичні, духовні, культурні тощо 
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(В. Лефтеров); структура особистісно-професійного розвитку майбутнього 

вчителя як сукупність взаємопов’язаних компонентів: особистісного, 

змістовно-операційного, рефлексивного (В. Щербина); філософські основи 

формування та розвитку особистості сучасного вчителя (І. Табачек) тощо. 

Схарактеризовано концептуальні положення розвитку неперервної 

освіти, викладені в працях В. Андрущенка, Б. Вульфсона, Б. Гершунського, 

Л. Гур’євої, Р. Дейва, М. Згуровського, І. Зязюна, В. Кременя, В. Кудіна, 

Ф. Кумбса, П. Ленграна, В. Лунячека, В. Лутая, Н. Ничкало, І. Пальшкової, 

С. Сисоєвої та ін.  

Проаналізовано історію розвитку системи освіти Китаю, досить 

детально досліджену в працях М. Бічурина, М. Боєнко, Н. Боревської, 

Н. Джгун, О. Джуринського, Ду Яньянь, Л. Калашник, В. Клепікова, 

Н. Котельнікової, Куо Шао-тан (А. Кримова), Лі Яньхуей, Лу Шаньшань, Лю 

Цзе, Д. Макгована, Мей Ханьчен, О. Михайличенка, Е. Моносзона, 

Д. Перепаді, В. Сідіхменова, Уюнтена, Фан Сяодуна, С. Харченка, Ці Мінянь, 

Чжан Ланьсін, Т. Шаренкової, О. Шрестхи та ін. 

На основі вивчення праць із синології, філософії, історії, культурології, 

історії педагогіки визначено соціально-історичні передумови становлення й 

розвитку сучасної системи неперервного особистісно-професійного розвитку 

вчителів у КНР, до яких відносимо: погляди традиційного китайського 

суспільства на особистість учителя як уособлення найвищих людських 

чеснот і взірець для наслідування; ідеї даосизму, буддизму та конфуціанство 

як етико-філософську основу менталітету китайців, всієї культури і, зокрема, 

системи освіти Китаю; багатовікову практику підготовки педагогічних кадрів 

у Китаї. 

З’ясовано, що, згідно з конфуціанським каноном, для вчителя важливо 

мати не просто життєвий досвід, а й особливий тип світогляду. Учитель у 

Китаї асоціюється з «начальницькою особою» і «государем». Оскільки тільки 

за допомогою вчителя можна отримати належну освіту і зайняти ключовий 

державний пост, сам наставник за статусом ніяк не може бути нижчим за 
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свого успішного учня. Тому навіть государ «не вважає свого підданого 

підданим, ... коли той є наставником» (давньокитайський трактат «Лі Цзи»). 

Встановлено, що конфуціанський ідеал учителя вимагав від 

представників педагогічної професії постійного самовдосконалення, що мало 

на увазі не тільки оволодіння методикою навчання учнів, а й вироблення 

відповідних особистісних якостей. Передусім мова йшла про дотримання 

норм високоморальної поведінки та прихильності справедливості. У цьому 

відношенні вчитель мав служити зразком для наслідування, являти собою 

«живе втілення рис ідеальних мудреців».  

Встановлено, що конфуціанські постулати про соціальну роль учителя і 

вимоги до його особистісно-професійних якостей зберегли свій вплив 

упродовж тисячолітньої історії Китаю. Такі високі соціальні вимоги до 

особистісно-професійних якостей учителя спричинюють підвищену увагу 

освітянської спільноти Китаю не тільки до професійної підготовки майбутніх 

учителів у педагогічних вищих навчальних закладах, але й до розбудови 

системи особистісно-професійного вдосконалення вже працюючих освітян – 

системи неперервної педагогічної освіти педагогів упродовж життя. 

Наголошено на специфіці освіти, яка в будь-якому суспільстві стоїть на 

службі в держави, виконує надзвичайно важливу ідеологічну місію і завжди у 

своєму розвиткові так чи інакше відгукується на всі соціально-політичні 

процеси в країні. Тож і базова професійна педагогічна підготовка, і 

післябазове особистісне й професійне вдосконалення вчителів повною мірою 

відчули на собі кардинальні політичні, економічні, соціальні зрушення, що 

відбувалися в китайському суспільстві в другій половині ХХ століття. 

З’ясовано, що саме ключові події суспільно-політичного життя Китаю 

найчастіше кладуться в основу періодизації розвитку системи освіти 

китайськими дослідниками (Ван Гуанхуа, Ду Яньянь, Чжан Ланьсін, Фан 

Сяодун та ін.). На жаль, такі періодизації жодним чином не відображають 

особливостей культурно-освітнього життя Китаю, а лише констатують зміни 

політичного клімату всередині країни. 
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На основі уточнення запропонованої Лу Шаньшань періодизації 

розвитку системи педагогічної освіти в КНР визначено етапи становлення й 

розвитку системи особистісно-професійного розвитку вчителів у Китайській 

Народній Республіці: (І) зародження і становлення системи неперервної 

педагогічної освіти на соціалістичних ідеологічних засадах (1949–1956 рр.), 

коли відбувалась кардинальна трансформація всієї освітньої галузі, що 

залишилась у спадщину від попередніх епох; (ІІ) нарощування професійної 

компетентності вчителів для виконання завдань всеосяжного соціалістичного 

будівництва (1957–1965 рр.), замість екстенсивного збільшення 

вчительського контингенту на попередньому етапі; (ІІІ) руйнації системи 

неперервної педагогічної освіти у роки «культурної революції» (1966–

1976 рр.), знищення контингенту вчительських кадрів; (ІV) відновлення 

«порядку з хаосу» (1977–1984 рр.) в процесі відродження армії китайських 

учителів та поновлення високого престижу педагогічної праці; (V) системних 

трансформацій неперервної педагогічної освіти в руслі соціалістичної 

модернізації з метою підвищення освітнього і культурного рівня китайського 

народу, підготовки необхідної кількості кваліфікованих спеціалістів (1985–

1998 р.); (VІ) нинішній етап розбудови відкритої системи неперервної 

педагогічної освіти з метою забезпечити особистісно-професійне 

становлення компетентного педагога-дослідника, здатного до навчання 

упродовж життя (розпочався в 1999 р.). 

Висунуто припущення, що прийняття ЦК КПК і Держрадою КНР в 

липні 2010 р. «Національної середньострокової і довгострокової програми 

реформ і розвитку освіти (2010–2020 рр.)» може знаменувати початок нового 

періоду в розвитку системи неперервної педагогічної освіти. Але для 

впевнених висновків на сьогодні бракує масштабної інформації про хід 

реалізації реформ. 

Матеріали розділу висвітлено в публікаціях: 291; 292; 300; 301; 303. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ КИТАЙСЬКИХ УЧИТЕЛІВ  

У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

 

2.1. Мета, завдання, принципи, зміст особистісно-професійного 

становлення майбутніх учителів на різних етапах розвитку системи 

педагогічної освіти КНР 

 

Проблема розвитку особистості майбутнього педагога та формування в 

нього професійно значущих особистісних якостей завжди була і сьогодні є 

надзвичайно важливою в умовах докорінних суспільно-політичних і 

соціально-економічних зрушень у КНР та Україні на тлі стрімких 

загальноцивілізаційних глобалізаційних трансформацій. Саме освітянська 

спільнота, вчительство є рушійною силою соціально-гуманітарного розвитку 

кожної країни, адже саме вчитель закладає фундамент особистості молодого 

покоління громадян. При цьому, за свідченнями психологів [270, с. 60], саме 

педагоги відчувають найбільші труднощі в процесі особистісно-

професійного зростання. 

Маємо всі підстави вважати першим етапом особистісно-професійного 

розвитку вчителя його професійну підготовку, навчання в педагогічному 

навчальному закладі або в будь-якому іншому навчальному закладі, що 

здійснює професійну підготовку педагогів. 

Винятково важливим для нашого дослідження є той факт, що професія 

набувається у формі професійної підготовки, тобто систематичного навчання, 

вдосконалюється через підвищення кваліфікації і виробничий досвід, 

визнається через атестацію і закріплюється державним сертифікатом [213, 

с. 483]. Для нас визначальне значення мають виокремлені щаблі особистісно-
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професійного розвитку: систематичне професійне навчання, підвищення 

кваліфікації, набутий (самостійно) професійний досвід. Саме ця тріада: 

професійне навчання / освіта / підготовка → підвищення кваліфікації → 

досвід і самоосвіта – будуть вивчатися нами на прикладі китайських учителів 

у наступних підрозділах дисертації. 

У сучасній педагогічній науці відсутнє загальноприйняте тлумачення 

понять «підготовка», «професійна підготовка» тощо. 

Чинна редакція Міжнародної стандартної класифікації освіти визначає 

підготовку через поняття «освіта», відповідно підготовкою є освіта для 

досягнення конкретних цілей навчання. Одночасно визначення поняття 

«освіта» в МСКО також охоплює поняття «підготовка» [174, с. 83]. 

Розгляд інших численних словникових визначень свідчить про те, що 

взаємопов’язаними і взаємообумовленими є два поняття: «підготовка» і 

«готовність» [30, с. 257]. При цьому більшість учених розглядає підготовку 

до професії як процес формування готовності до неї, а готовність – як 

результат професійної підготовки. Зокрема В. Ковальов під підготовкою 

розуміє «динамічний процес, кінцевою метою якого виступає формування 

такої професійної якості, як готовність» [93, с. 145], а, на думку К. Дурай-

Новакової, професійна підготовка до практичної діяльності – це не що інше, 

як формування готовності до неї [58]. 

У сучасному світі професійна підготовка відбувається зазвичай у 

процесі професійної освіти. Цим зумовлюється необхідність розгляду таких 

понять, як «освіта», «професійна освіта» тощо. 

За визначенням, сформульованим фахівцями ООН, освіта, будучи 

одним з основних прав людини, є ключем до сталого розвитку, миру і 

стабільності всередині країн і в стосунках між ними і тому служить 

необхідним засобом для ефективної участі в житті суспільств і в економіці 

XXI століття , яких торкнулася прискорена глобалізація [201]. 

У 1978 р. ХХ сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО прийняла 

ухвалу, згідно з якою під освітою розуміється процес і результат 
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удосконалення здібностей і поведінки особистості, в якому вона досягає 

соціальної зрілості та індивідуального зростання [205, с. 241–242]. 

Міжнародна стандартна класифікація освіти (МСКО-1997) розуміє 

освіту як будь-яку цілеспрямовану і систематичну діяльність, яка має на меті 

задоволення потреб у навчанні. Сюди входить те, що в ряді країн називають 

культурними заходами або підготовкою. Як би вона не називалася, освіта 

розуміється як організована комунікація, що передбачає наступність і має на 

меті навчання [173]. 

За своєю суттю освіта є процесом розвитку та саморозвитку 

особистості на основі оволодіння соціально значущим досвідом попередніх 

поколінь, втіленим у знаннях, уміннях, творчій діяльності та емоційно-

ціннісному ставленні до світу. З цієї точки зору освіта є необхідною умовою 

збереження та розвитку матеріальної і духовної культури соціуму. Система 

освіти, таким чином, забезпечує суспільству можливість не тільки 

підтримувати в дієздатному стані механізм суспільних відносин, а й дозволяє 

зберегти спадкоємність з попередньою культурною традицією і передати 

новим поколінням систему соціально значущих цінностей, що склалася в 

тому чи іншому соціокультурному середовищі. Ці цінності, з одного боку, є 

компонентом трансльованого молодим поколінням соціального досвіду, 

тобто змісту освіти, з іншого – визначають не тільки цілі й завдання 

професійної діяльності педагогів, а й вимоги суспільства до їхніх 

особистісних якостей. 

Професійна освіта, в процесі якої й відбувається, власне, підготовка 

майбутнього вчителя до професійної педагогічної діяльності, визначається 

МСКО 2011 як освітні програми, спрямовані на набуття знань, навичок, 

компетенцій для занять певного виду чи видами професійної діяльності. 

Професійна освіта може включати такі складники, як навчання на базі 

виробництва (наприклад, стажування, дуальні освітні програми). Успішне 

завершення таких програм веде до отримання професійних кваліфікацій, які 

користуються попитом на ринку праці та визнаються відповідною 
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національною владою та/або ринком праці як професійно орієнтовані  

[174, с. 84]. 

У свою чергу, освітня програма розглядається в МСКО 2011 як єдиний 

комплекс чи послідовність освітніх заходів, спланованих і організованих для 

досягнення заздалегідь поставлених цілей навчання або конкретних освітніх 

завдань упродовж неперервного (тривалого) періоду часу. У межах освітньої 

програми освітня діяльність може бути згрупована за підкомпонентами, які в 

різних національних контекстах описуються як «курси», «модулі», «розділи» 

та/або «предмети». Програма може включати важливі складники, які 

зазвичай не вважаються курсами, розділами чи модулями – наприклад, 

діяльність на основі гри, практичні заняття, науково-дослідні проекти, 

підготовка дисертації тощо [174, с. 82]. 

Аналіз наукової літератури з проблем професійної освіти, переконує, 

що особистісно-професійне становлення майбутніх педагогів у процесі 

професійної освіти має свою специфіку. 

Н. Фалько, досліджуючи психологічні особливості особистісно-

професійного становлення студентів психолого-педагогічних спеціальностей, 

акцентує увагу на тому, що час навчання у ВНЗ збігається з другим періодом 

юності або першим періодом зрілості, який відзначається складністю 

становлення особистісних рис [270, с. 26], у тому числі професійно 

значущих. Про психологічні особливості перебігу цього процесу дізнаємося 

також із праць таких учених, як Б. Ананьєв [5], А. Дмитрієв, І. Кон [94], 

В. Лисовський [132] та ін. 

Утім специфіка особистісно-професійного становлення майбутнього 

вчителя в період його професійної педагогічної підготовки визначається не 

лише віковими й індивідуальними особливостями. Вирішальну роль у цьому 

процесі відіграють суспільні погляди на постать учителя та роль, яку він 

відіграє в суспільстві. У свою чергу, соціальні очікування щодо педагога 

історично зумовлені й формуються особливостями кожного періоду 

суспільно-політичного життя країни. 
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На основі аналізу динаміки суспільної думки щодо ролі освіти 

Д. Лотон [136] в останню чверть ХХ століття встановлює, а Л. Мітіна  [178] 

розкриває закон періодичної зміни настроїв у суспільстві щодо освіти. На 

порозі ІІІ тисячоліття дослідники зазначають, що в країнах Європи та 

Північної Америки оптимум у ставленні до освіти спостерігався після Другої 

світової війни, особливо в 50–60-ті рр. ХХ ст., коли люди жили надіями на 

майбутнє. Наприкінці 60-х рр. ХХ ст. прийшов період розчарування. Як 

наслідок – виникло більш критичне ставлення до системи освіти й 

підвищилися вимоги до ефективності видатків на освіту. Згідно з цим 

законом виявляється періодична зміна моделей управління  

освітою [178, с. 29]. 

На стадії оптимізму освіта вважається корисною, і в учителях убачають 

добровільних розповсюджувачів культури. У цей період професія вчителя 

сприймається як корисна й компетентність учителів зазвичай не піддається 

сумніву. Виникає тенденція до розширення функцій учителя. Поряд із 

відповідальністю за розвиток навчально-пізнавальних здібностей дітей на 

нього може бути покладене завдання соціального й емоційного виховання. 

Окрім того, можуть утвердитися більш демократичний стиль викладання та 

загальна орієнтація на розвиток особистості учня. 

На стадії розчарування складається думка, що система не здатна 

впоратися зі своїм завданням, не забезпечує економічних і соціальних зисків, 

яких від неї очікують. Професія вчителя сприймається як непотрібна, і 

майстерність педагога піддається сумніву. Виникає тенденція до звуження 

функцій учителя: наприклад, посилення відповідальності лише за 

формуванням основних навичок читання, письма, лічби та ведення контролю 

за результатами навчання. Поряд із цим може утвердитися більш 

консервативний стиль викладання [178, с. 29–30]. 

З яскравими проявами дії закону періодичної зміни настроїв у 

суспільстві по відношенню до освіти ми неодноразово зустрінемося, 

досліджуючи теорію і практику особистісно-професійного становлення й 
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удосконалення вчителів на різних етапах розвитку системи безперервної 

педагогічної освіти КНР. І почнемо розгляд з аналізу мети, завдань, 

принципів і змісту першого щабля – особистісно-професійного становлення 

майбутніх китайських учителів у процесі здобуття професійної освіти. 

На першому етапі (1949–1956 рр.) функціонування системи освіти в 

цілому і професійної підготовки вчителів зокрема були підпорядковані курсу 

Комуністичної Партії Китаю і Уряду КНР на соціалістичні перетворення в 

усіх сферах життя суспільства. Перехід економіки країни на соціалістичні 

рейки вимагав великої кількості достатньо кваліфікованих працівників. Уже 

в грудні 1949 р. Міністерство освіти молодої країни провело в столиці Пекіні 

Перший національний конгрес з питань освіти. Результатом роботи конгресу 

стали сформульовані основні напрями розвитку національної системи освіти. 

Зокрема було проголошено, що функціонування системи освіти КНР 

спрямовано на підвищення освітнього рівня народу, підготовку 

кваліфікованих кадрів для національного будівництва, служіння народу і 

подолання залишків феодальної, компрадорської та фашистської ідеологій. 

Виконання поставлених завдань вимагало залучення значного 

контингенту педагогічних кадрів для шкіл, які масово відкривалися по всій 

країні. 

Таким чином, метою педагогічної освіти на цьому етапі була 

підготовка в найкоротші терміни значної кількості вчительських кадрів, а 

завданнями – формування в них здатності «виховувати культурних 

трудящих, які мають соціалістичну свідомість», і «вести непримиренну 

боротьбу з буржуазною ідеологією». 

Принципи, на яких будувалася робота зі створення в молодій державі 

системи педагогічної освіти, були висунуті свого часу Мао Цзедуном і ще до 

створення КНР пройшли апробацію в старих звільнених і опорних 

революційних районах. Це були принципи: 

 соціальної детермінації мети і змісту освіти; 

 примату комуністичної ідеології; 
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 практичної спрямованості; 

 класовості; 

 прагматизму. 

Коротко схарактеризуємо кожен із цих принципів. 

Спираючись на роботи В. Краєвського [109], В. Ледньова [121], 

М. Скаткина [254] та інших, маємо підстави говорити про те, що мету і зміст 

педагогічної освіти можна визначити як педагогічну модель соціального 

замовлення, зверненого до педагогічних навчальних закладів. Соціальне 

замовлення в даному випадку ми розуміємо як офіційну орієнтацію системи 

педагогічної освіти на досягнення у своїй діяльності заданого результату, 

необхідного для подальшого розвитку китайського суспільства в цілому. 

Соціальне замовлення виступає як вимоги з боку суспільства і держави до 

змісту педагогічної освіти і якостей особистості майбутнього вчителя. 

Слідом за В. Краєвським, уточнимо, що мета і зміст підготовки вчителів 

мають соціальну сутність і педагогічну приналежність [109, с. 75–76]. Саме 

на цих підставах Лу Шаньшань виокремила принцип соціальної детермінації 

мети і змісту педагогічної освіти [140]. На кожному етапі розвитку 

педагогічної освіти його дотримання передбачало підготовку вчителів для 

забезпечення нагальних кадрових потреб соціалістичного будівництва. 

І в традиційному Китаї, і на етапі становлення педагогічної освіти в 

умовах соціалістичних перетворень, і сьогодні влада бачить у вчителеві, 

перш за все переконаного носія та ефективного пропагандиста офіційної 

ідеології. З моменту проголошення в 1949 р. створення КНР офіційна 

ідеологія представлена теорією марксизму-ленінізму і практикою 

соціалістичного будівництва, які формують чіткий комуністичний світогляд і 

оптимістичне, гуманістично орієнтоване світосприйняття. Таким чином, на 

думку Лу Шаньшань, одним з найважливіших є принцип примату 

комуністичної ідеології [140]. Його дотримання зумовлює підготовку 

вчителів насамперед як носіїв і пропагандистів офіційної ідеології КПК. 
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Відповідно до принципу практичної спрямованості [140] вивчення 

студентами різних наук є не самоціллю, а служить теоретичною основою для 

вироблення необхідних для подальшої педагогічної діяльності умінь і 

особистісних якостей. Його дотримання забезпечує пріоритетність 

вироблення професійних педагогічних умінь і формування професійно 

значущих якостей особистості вчителя. 

Принцип класовості [140] передбачав класовий підхід до формування 

контингенту учнів і викладачів в усіх педагогічних навчальних закладах. 

Його дотримання вимагало надавати перевагу представникам пролетаріату та 

інших найбідніших верств населення і служило запорукою виконання 

завдань диктатури пролетаріату. 

Принцип прагматизму [140] був актуальний на етапах, коли була 

необхідність у найкоротші терміни, в умовах жорсткої економії підготувати 

значну кількість кадрів. Відповідно до принципу прагматизму підготовка 

вчителів мала вузьку спрямованість на набуття ними найнеобхідніших умінь 

здійснювати навчально-виховну і пропагандистську роботу. 

На етапі становлення нового соціального ладу завдання 

підпорядкування діяльності педагогічних працівників ідеологічним 

установкам правлячої комуністичної партії мала найважливіше значення. Як і 

китайські правителі попередніх епох, органи державної влади КНР і правляча 

комуністична партія Китаю бачили в шкільному вчителі і викладачеві 

середнього або вищого навчального закладу насамперед ідеологічного 

працівника. Саме розуміння виняткової ролі освітян у пропаганді ключових 

цінностей держави і стало однією з причин сприяння влади активному 

розвитку системи професійної педагогічної освіти в перші роки існування 

КНР. 

У зв’язку з цим у країні широко розгорнувся рух на «перевиховання» 

інтелігенції – викладачів шкіл, середніх спеціальних і вищих навчальних 

закладів, чимала частина яких були адаптовані до системи освіти, що 
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склалася в епоху правління партії Гоміньдан, і тому викликали обґрунтовані 

сумніви влади в їх лояльності новому режиму. 

Водночас курс на формування в найкоротші терміни нового 

викладацького корпусу, що твердо стоїть на ідеологічних позиціях КПК, 

вимагав прискореного розвитку системи підготовки педагогічних кадрів по 

всій країні. До моменту створення КНР у країні було всього 12 вищих 

педагогічних навчальних закладів з контингентом у 12 тисяч учнів [56]. 

Уже в кінці 1949 року Міністерство освіти прийняло рішення про 

реконструкцію Пекінського педагогічного університету, а в травні 1950 р. 

опублікувало «Тимчасові правила Пекінського педагогічного університету». 

Згідно з цими правилами головним завданням педагогічних університетів 

проголошувалася підготовка вчителів для шкіл, а потім виховання 

адміністративних кадрів для сфери освіти [56, с. 77]. 

У 1951 р. відбулися перші збори представників педагогічної освіти 

всієї країни. Рішення зборів заклали основи нової системи педагогічної 

освіти, представленої навчальними закладами різного рівня. Так, поряд з 

педагогічними університетами, передбачалося створювати в провінціях і 

великих містах спеціалізовані педагогічні інститути; упорядкувати і зміцнити 

існуючі педагогічні інститути, створити в їх структурі гуманітарні та технічні 

факультети; при університетах створити педагогічні та освітні інституції; за 

необхідності, реорганізовувати гуманітарні інститути при університетах в 

незалежні педагогічні інститути; почати підготовку викладачів педагогіки і 

психології на педагогічних факультетах педагогічних інститутів; створювати 

при педагогічних інститутах педагогічні училища [56, с. 77–78]. 

Разом з тим у середині 50-х рр. документи КПК і органів державної 

влади КНР знову почтавили на порядок денний посилення ідеологічної 

роботи з викладачами навчальних закладів. 

Характерним прикладом може служити програмний документ, 

прийнятий на другій сесії Всекитайських зборів народних представників 

(5-30 липня 1955 р.), у якому було вказано на необхідність посилення 
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кадрового потенціалу вищих навчальних закладів. З-поміж іншого, 

передбачалося «для виконання завдань розвитку вищої освіти і підвищення 

якості викладання ... посилити керівництво роботою з політичного й 

ідеологічного виховання, посилити вивчення викладачами марксизму-

ленінізму і державної політики» [168]. 

Дійсно, навчальні плани закладів з підготовки вчителів, які спочатку 

передбачали вивчення програми школи (китайська мова, математика, 

каліграфія тощо), елементарні практико-орієнтовані відомості з педагогіки і 

методик викладання шкільних предметів (форми і методи навчання в школі, 

структура уроку, методи оцінювання знань учнів тощо), були також 

наповнені дисциплінами ідеологічно-пропагандистської спрямованості 

(основи марксизму-ленінізму, вчення Мао Цзедуна тощо) [414]. 

Ще одним шляхом змістовного наповнення навчальних планів 

підготовки вчителів був переклад китайською мовою програм, підручників, 

навчальних посібників та інших методичних матеріалів радянських 

педагогічних навчальних закладів. Справа в тому, що на першому етапі 

соціалістичного будівництва молода держава обрала головним орієнтиром і 

зразком для наслідування в цілому систему освіти СРСР, у тому числі – 

систему підготовки вчителів. Показовим є той факт, що ще в перші роки 

існування КНР китайською мовою було перекладено навчальний посібник 

«Педагогіка», створений колективом авторів під керівництвом І. Каїрова. Цей 

посібник на довгі роки (аж до кінця ХХ століття) став основним джерелом у 

вивченні майбутніми китайськими учителями основ педагогіки. 

Разом з тим до створення соціалістичної системи педагогічної освіти в 

КНР вже в перші роки її існування приєдналися китайські вчені – педагоги, 

історики, соціологи, філологи та інші фахівці. Багато з них отримали свого 

часу освіту і працювали за кордоном: у США (Ху Ши, Лианг Сі-Ченг, Ма 

Інчу та інші), Японії (Чен Клік-Ву та інші) або СРСР (Цао Жінгхуа та інші), і 

тепер прагнули повернутися на батьківщину, щоб застосувати свої знання і 

досвід на благо китайського народу. Матеріали їх досліджень лягли в основу 
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програм навчальних дисциплін або стали методологічною підставою освітніх 

реформ (як, наприклад, ідеї прагматичної педагогіки Дьюї, адаптовані Ху Ши 

до китайських національно-культурних особливостей). 

Другий етап розвитку педагогічної освіти в КНР розпочався в 1957 р., 

коли мета, що полягала на першому етапі в якнайшвидшій підготовці значної 

кількості вчителів, втратила свою актуальність і поступилася місцем іншій: 

готувати політично грамотних і професійно компетентних учителів. 

Було розширено завдання підготовки вчителів, які тепер, згідно зі 

сформульованими Мао Цзедуном цілями освітньої політики, полягали в 

забезпеченні здатності педагогічних кадрів виховувати громадян, всебічно 

розвинених у моральному, розумовому і фізичному відношенні, готувати 

кваліфікованих працівників, які мають соціалістичну свідомість і культурні 

цінності. 

До принципів соціальної детермінації мети і змісту, примату 

комуністичної ідеології, практичної спрямованості, класовості, прагматизму, 

на яких будувалася китайська педагогічна освіта на першому етапі, на 

другому етапі, як з’ясувала Лу Шаньшань, був доданий принцип поєднання 

навчання з продуктивною працею [140], реалізація якого забезпечувала 

формування в майбутніх учителів працьовитості і звички до фізичної праці. 

Зміст професійної підготовки збагатився дисциплінами, засвоєння яких 

сприяло набуттю майбутніми вчителями професійної компетентності: 

«Китайська риторика» (основи якої розробив Чен Ван Тао), «Основи 

психології» тощо, а також, у дусі часу, – формування якостей ідеолога-

пропагандиста: «Марксистська теорія освіти», «Вчення Мао Цзедуна про 

освіту» (Чен Клік Ву), «Методика пропаганди на основі тексту» (Ву Южанг) 

тощо. 

Як і на першому етапі, розвитку теорії і збагачення змісту педагогічної 

освіти значною мірою сприяли дослідження китайських учених: Ху Ши 

(поєднання навчально-пізнавальної і дослідницької діяльності студентів), Ву 

Южанг (розвиток креативності дітей і молоді) та інші. 
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Для характеристики стану педагогічної науки і практики професійної 

педагогічної освіти Китаю певний інтерес становлять свідчення члена 

делегації радянських працівників освіти Е. Моносзона, який на основі своїх 

вражень від перебування в Китаї в середині 50-х рр. ХХ століття опублікував 

статтю про розвиток педагогічної науки в КНР [182]. 

У першу чергу, автор проаналізував численні педагогічні концепції, що 

в різний час чинили вплив на розвиток педагогічної думки і освітньої 

практики Китаю. При цьому досвід «старого Китаю» був оцінений ним 

вельми скептично, а спадщина традиційної китайської педагогіки навіть не 

була згадана. Виключно в негативному ключі і в украй різких термінах 

характеризуються «реакційні ідеї буржуазної педагогіки», особливо 

прагматичної педагогіки Дж. Дьюї, ідеалістичної психології американського 

філософа Дж. Сантаяни, а також психології Е. Торндайка [182]. Головними 

вадами прагматизму Е. Монозсон вважає ліквідацію класно-урочної системи 

занять з учнями, скасування програм і підручників, впровадження 

педоцентричної системи навчання в поєднанні з широким застосуванням 

методу проектів. У виховній роботі Е. Моносзон критикує метод 

самоорганізації, що знижує, на його думку, роль учителя в педагогічному 

процесі. 

Цим тенденціям протиставляється «демократична педагогічна теорія, 

яка відображає інтереси трудящих у галузі культури і освіти», в основі якої 

лежить «марксистсько-ленінська теорія комуністичного виховання» [182, 

с. 44]. Саме марксистсько-ленінську методологію Е. Моносзон вважає 

основою плідного співробітництва радянських і китайських педагогів, 

творчого використання радянського досвіду з урахуванням китайської 

специфіки. 

На думку Е. Моносзона, організаційним вираженням нових тенденцій у 

розвитку китайської педагогічної науки було відкриття 68 кафедр педагогіки 

і психології в 40 педагогічних вишах КНР, на яких у середині 50-х років 
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працювали 926 науковців [182, с. 44], а за наступне десятиліття їх кількість 

збільшилася до півтори тисячі [88, с. 104]. 

У другій половині 50-х рр. китайський уряд продовжував здійснювати 

заходи, спрямовані на розвиток професійної педагогіки в країні, чому 

сприяло заснування спеціалізованих науково-дослідних установ. Важливу 

роль у виробленні наукового підходу в цій сфері мала розробка 12-річного 

перспективного плану розвитку наукових досліджень у галузі педагогіки. 

Проект плану передбачав створення в країні широкої мережі науково-

дослідних установ, координацію роботи якої передбачалося доручити 

Центральному інституту педагогічних досліджень у Пекіні, що почав свою 

діяльність у жовтні 1960 р. До 1966 року в країні діяло вже 15 науково-

дослідних організацій профілю, що нас цікавить: 5 інститутів і 10 дослідних 

установ середньої ланки – кабінетів і лабораторій. Загальна кількість 

задіяних у них науковців до 1966 р. досягла 300 [88, с. 104]. 

Активному розвитку науково-методичної та науково-дослідної 

діяльності в галузі педагогіки, а також залученню до участі в ній широких 

учительських мас Китаю сприяло створення місцевих наукових асоціацій, що 

виникли в найбільших містах країни – Шанхаї (1957), Тяньцзіні (1958), у 

провінціях Хубей (1958), Цзянсі (1958), Хунань (1958), Шаньдун (I960), 

Гуандун (1960), Чжецзян (1962), Аньхой (1965) і автономній області 

Внутрішня Монголія (1962). Ще однією формою поширення новітніх 

науково-педагогічних ідей та обміну прогресивним навчально-виховним 

досвідом стали наукові педагогічні журнали і газети. Вже до 1956 року їх 

кількість досягла 13 [56]. 

20 вересня 1958 р. Центральний комітет КПК і Державна Рада КНР 

опублікували вказівки «Про роботу в галузі освіти». У такій формі до 

партійних і державних функціонерів доводилися рішення центральних 

органів влади, а також пояснювалася важливість їх виконання в умовах 

проведення політики «великого стрибка». Істотна увага в цьому документі 

приділялася ідеологічній роботі. Від місцевих функціонерів вимагалося 
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«правильно керувати роботою в галузі освіти, неухильно дотримуватися 

курсу партії в її роботі, боротися проти правоухильницької ідеології і 

догматизму» [268, с. 614]. Також у документі надано характеристику 

соціалістичних реформ попереднього десятиліття в галузі освіти. Зокрема, як 

заслугу КПК відзначено «знищення фашистської системи управління 

навчальними закладами, фашистської системи виховання учнів і системи 

стеження, встановленої гоміньданівською реакційною клікою», а також 

створення соціалістичної системи виховання [268, с. 615]. 

Педагогічних працівників цей документ стосувався безпосередньо, 

оскільки партія вказувала на важливість ліквідації «контрреволюціонерів та 

інших підривних елементів, які переховувалися серед працівників освіти». 

Тим самим був зроблений акцент на неоднорідності китайського учительства 

і на необхідності подальшої боротьби «за чистоту рядів». У документі серед 

досягнень останніх років вказувалося і на ефективність «ідеологічного 

перевиховання» викладачів, у результаті якого в системі освіти з’явилися 

педагогічні працівники, орієнтовані на нову ідеологію, а також були створені 

партійні осередки працівників установ освіти. У документі зроблено 

висновок про те, що в результаті цієї роботи «на даний момент переважна 

більшість товаришів, які працюють у галузі освіти, старанно проводять у 

життя вказівки партії» [268, с. 615]. 

Суть вимог, яким мали підкоритися китайські працівники освіти, 

зводилася до низки тез: 

 «для підготовки великої кількості викладачів, які справлялися б з 

поставленими перед ними завданнями, партійні комітети і народні комітети 

різних ступенів від повіту і вище мають розширювати педагогічну 

освіту» [268, с. 619]; 

 «без керівництва партії немислима соціалістична просвіта», тому що 

тільки в цьому випадку «вона може належним чином служити соціалістичній 

революції і будівництву соціалізму, служити справі ліквідації всіх 
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експлуататорських класів і залишків всіх експлуататорських систем, служити 

будівництву комуністичного суспільства» [268, с. 619]; 

 керуючись вказівками партії, працівник освіти повинен «виховувати 

культурних трудящих, які мають соціалістичну свідомість», і «вести рішучу 

боротьбу з буржуазною ідеологією»; 

 «партійні комітети повинні приділяти серйозну увагу зміцненню 

партійних і комсомольських організацій викладачів» [268, с. 619]; 

 «секретарі та члени партійних комітетів повинні взяти на себе 

викладання політичних дисциплін», «викладачі політичних дисциплін 

повинні харчуватися, жити і працювати разом з учнями» [268, с. 626]; 

 «партійні комітети навчальних закладів зобов’язані постійно 

приділяти увагу роботі з ідеологічного перевиховання викладачів» [268, 

с. 619]; 

 «при висуненні викладачів треба насамперед звертати увагу на 

політико-ідеологічний рівень, ... а анкетні дані мають бути на другому 

місці» [268, с. 619]; 

 «для швидкого поширення освіти слід створити велику кількість 

загальноосвітніх і технічних навчальних закладів, (...) де половина часу 

відводиться заняттям, а половина – праці, (...) такі навчальні заклади можуть 

на місці знайти викладачів за принципом: «хто здатний, той і викладач»; 

 «вважається неправильним оточення освітньої роботи ореолом 

надприродності, а також думки такого роду, ніби тільки фахівці можуть 

займатися просвітою», «необізнані не можуть керувати обізнаними», 

«партійні комітети нічого не розуміють в освіті», «маси не розбираються в 

освіті», «учні не можуть критикувати викладачів» [268, с. 624]; 

 «необхідно встановити демократичні відносини рівності між 

викладачами та учнями». 

Можемо зазначити, що наведені вимоги до педагогічних працівників з 

боку правлячої партії перетворювали вчителя на придаток ідеологічної 

машини, позбавляли їх професійної самобутності, самостійності та 
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можливості самовираження. Текст документа, процитованого нами вище, 

закінчується утопічною обіцянкою домогтися такого високого рівня розвитку 

освітньої системи, щоб «вже через 15 років вся молодь і дорослі люди всієї 

країни, у яких будуть умови і бажання, могли отримати вищу освіту». Далі 

йде заклик до освітян «докласти всіх зусиль для виконання цього славетного 

завдання культурної революції» [268, с. 626]. 

Але цим прогнозам не судилося збутися, оскільки на третьому етапі 

свого розвитку (1966–1976) китайська освіта зазнала катастрофічних за 

масштабами руйнувань, зумовлених деструктивною політикою керівництва 

партії того часу. На педагогічних працівників усіх рівнів, як і на всю 

інтелігенцію Китаю в цілому, були спрямовані безпрецедентні за розмахом і 

жорстокістю репресії.  

«Культурна революція» стала інструментом політичної боротьби КПК 

зі своїми опонентами всередині країни і була спрямована передусім на 

освічені верстви суспільства, які відкрито заявляли про потенційну загрозу 

необмеженої влади правлячої партії, і на світогляд яких, як і раніше, 

впливали традиції дореволюційного Китаю. Партійна верхівка КПК 

обґрунтовано сумнівалася в лояльності цієї частини інтелігенції і прагнула 

нейтралізувати її вплив на широкі народні маси, зокрема на партійних 

функціонерів різних рівнів. 

Ініціатором репресивної кампанії у травні 1966 р. виступив сам Голова 

КПК Мао Цзедун. Сучасні китайські дослідники Чжан Ланьсін і Фан Сяодун 

наводять уривок з листа «великого керманича» одному з найближчих 

соратників, заступнику голови Китайської компартії Лінь Бяо. Мао наполягає 

на тому, що «шкільна система має бути скороченою, і освіта має бути 

революціонізована, аби не дозволити буржуазним інтелектуалам панувати в 

наших школах» [290, с. 226]. 

Вже 8 серпня 1966 р. XI пленум ЦК КПК прийняв постанову «Про 

велику пролетарську культурну революцію». Спеціальний розділ цього 

документа присвячений викладу нових принципів розвитку системи освіти. 
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Згідно з постановою, головним завданням молоді стає участь у «культурній 

революції», що, у свою чергу, передбачає перерозподіл вільного часу 

підростаючого покоління з навчання на революційну боротьбу. «Революційні 

учні» звільнялися від відповідальності за всі скоєні «в ході руху злочини та 

правопорушення, крім убивств, отруєнь, підпалів, шкідництва, розкрадання 

державних таємниць і контрреволюційних злочинів» [26, с. 123]. 

Втілення в життя постанови XI пленуму ЦК КПК призвело до 

скорочення вдвічі часу навчання в школі, спрощення навчальних програм, 

ліквідації ряду навчальних дисциплін тощо [56]. 

До певної міри такі реформації стали закономірним продовженням 

тенденцій, спрямованих на зближення навчання з життям і практикою 

політичної боротьби, прагматизацію освіти, відмову від ідеологічної 

монополії у вихованні ідей традиційної китайської філософії, що почалася в 

попередні десятиліття. Але характерною рисою цієї стадії реформування 

освіти стало те, що вони супроводжувалися вкрай жорсткими репресіями 

щодо інтелігенції і, в першу чергу, щодо педагогічних працівників. Причому 

для репресивних заходів епохи «культурної революції» було характерне 

перекручення самих основ взаємовідносин між педагогами та учнями, 

створення в освітніх установах різного рівня «антиінтелектуальної 

атмосфери» [88, с. 105]. Революційній молоді нав’язувалися уявлення про те, 

що китайське учительство майже поголовно є класом «буржуазних 

інтелектуалів», який підлягає знищенню. На практиці від молодих людей 

вимагалося піддавати вчителів «безжалісній критиці», а якщо ці методи не 

діяли, то не відмовлятися від застосування більш жорстких методів впливу – 

побоїв, обшуків будинків, арештів і конфіскації майна. 

Одним з жахливих символів періоду «культурної революції» став рух 

хунвейбінів («червоних охоронців»). Особливу «славу» здобули загони 

хунвейбінів, сформовані з учнів розташованої в центрі Пекіна школи № 6 та 

студентів Пекінського університету. Вони навіть створили камери тортур і 

в’язницю, де творили самосуд над тими, хто, на їхню думку, «виступав проти 
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ідей Мао». Десятки людей пройшли через лаогайсо (виправно-трудову 

в’язницю), багато хто з них був закатований до смерті або понівечений. 

Серед них – робітники, службовці, партійні і комсомольські працівники, учні 

та вчителі [26]. 

Не уникла катастрофічних трансформацій у роки «культурної 

революції» і система підготовки педагогічних кадрів. Ідеологами репресивної 

кампанії були висунуті два ключові критерії відбору педагогічних 

працівників: 1) керувати установою освіти міг тільки «виходець з 

пролетарського середовища», не помічений у ревізіонізмі. Це означало, що 

ключові адміністративні посади мали обійняти особи, які повністю і 

беззастережно прийняли цінності «культурної революції», лояльні тій 

частині партійного керівництва, яка виступала за ліквідацію старої 

інтелігенції; 2) викладачам, оголошеним представниками «буржуазної 

інтелігенції», відмовлялося в довірі, і їх усували зі сфери управління 

освітою [290]. 

Хвиля політичного перевиховання не оминула навіть визнаних 

лояльними функціонерів і працівників освіти. Так, працівники Міністерства 

освіти були направлені до спеціально створених «Шкіл з підготовки кадрів 

імені 7 травня», де ретельно перевірявся ступінь лояльності слухачів. Лише 

після її закінчення чиновники могли повернутися до виконання своїх 

професійних обов’язків [290]. 

Ідеологи «культурної революції» були переконані, що країна не має 

потреби і в різноманітних типах навчальних закладів. На їхню думку, панівні 

позиції в китайській освіті мали зайняти трудові школи (так звані «школи 

відкритих дверей»), орієнтовані на вирішення практичних завдань 

соціалістичного будівництва в країні. Курси гуманітарного профілю 

передбачалося або ліквідувати, або замінити курсами пропагандистської 

спрямованості, головним завданням яких мало стати виховання учнів у дусі 

вірності партійній політиці. Таким чином, всі початкові і середні школи мали 

перетворитися на політичні навчальні заклади [56]. 
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У ситуації ідеологічно обґрунтованого політичного терору КПК будь-

яка незгода з руйнівною для системи освіти політикою трактувалася як прояв 

ревізіонізму. Найчастіше переслідуванню піддавалися представники 

педагогічної еліти, які відкрито вказували на абсурдність проведених заходів 

і не погоджувалися з ліквідацією навчальних курсів, що передбачали 

вивчення основ академічних наук. 

Десятиліття «культурної революції» і кампанія з переслідування 

вчителів, на думку дослідників, обернулися тим, що китайська освіта 

перетворилась на «арену хаосу», а це, у свою чергу, сприяло руйнуванню 

системи освіти в країні. Порушився природний хід підготовки наступного 

покоління вчених, у результаті цього з’явився серйозний дефіцит широко 

освічених і добре підготовлених учених віком до 50 років, які могли б 

визначати розвиток китайської науки, і були б визнані світовою науковою 

спільнотою. Китай заплатив високу ціну за неосвічену політику партійного 

керівництва, за його некомпетентність і недовіру до вчених [Див.:18;180;181; 

290 та ін.]. 

Аналіз наявних даних дає підстави стверджувати, що третій етап 

ознаменувався руйнуванням системи педагогічної освіти в КНР у роки 

«культурної революції». У цей час мета підготовки вчителів звузилася до 

виховання кадрів, що підтримують комуністичну партію і соціалістичну 

ідеологію. Завдання зосередилися на формуванні у вчителів відданості КПК, 

готовності невтомно пропагувати офіційну ідеологію серед учнів і населення 

і безжально боротися з її опонентами. 

Лу Шаньшань дійшла висновку, що поряд з принципами соціальної 

детермінації мети і змісту, примату комуністичної ідеології, практичної 

спрямованості, класовості, прагматизму, на яких будувалася китайська 

педагогічна освіта на попередніх етапах, на третьому етапі провідним у 

роботі педагогічних навчальних закладів став викривлено потрактований 

принцип поєднання навчання з продуктивною працею. Відповідно до нього 

значно (майже до половини навчального часу) розширилася трудова 
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підготовка майбутніх учителів у формі примусових робіт «з метою 

комуністичного перевиховання» [140]. 

З навчальних планів були практично вилучені гуманітарні дисципліни, 

місце яких зайняли курси політико-пропагандистського профілю та вивчення 

ідей Мао Цзедуна за цитатниками. Зміст професійної підготовки звузився до 

освоєння основ наук (китайської філології, математики, природознавства, 

китайської історії тощо) в обсязі програми початкової школи, основ теорії 

комуністичного виховання та елементів методик викладання шкільних 

предметів [414]. 

У період «культурної революції» в критичному становищі опинилась 

як уся наука Китаю в цілому, так і педагогічна зокрема. На початку 

1970-х рр. співробітництво КНР з більшістю країн соціалістичного табору 

було згорнуто за всіма напрямами. Китайські спостерігачі перестали брати 

участь у роботі постійних комісій Ради Економічної Взаємодопомоги, КНР 

відхилила пропозицію про спільне вивчення і використання соціалістичними 

країнами космічного простору; вийшла з Об’єднаного інституту ядерних 

досліджень; в односторонньому порядку денонсувала угоду п’яти 

соціалістичних країн про проведення спільних науково-дослідних робіт у 

районі Тихого океану. З багатьма східноєвропейськими державами був 

скорочений до мінімуму або припинений зовсім науково-технічний, 

культурний і спортивний обмін [26, с. 25]. 

Китайські педагоги не мали можливості вдосконалювати свою 

педагогічну майстерність, оскільки була припинена будь-яка дослідно-

експериментальна робота як у загальноосвітніх навчальних закладах, так і в 

профільних педагогічних вишах. Головну науково-дослідну установу – 

Центральний інститут педагогічних досліджень у 1966 р. було закрито. Тоді 

ж були ліквідовані інші дослідницькі центри, які займалися проблематикою 

педагогічної науки, а також місцеві педагогічні асоціації; закриті наукові 

періодичні видання, які інформували вчителів про новітні розробки в галузі 

педагогіки, заборонені будь-які контакти із зарубіжними колегами [26]. На 
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цій підставі можемо зробити висновок про те, що в період «культурної 

революції» розвиток теорії педагогічної освіти було призупинено. 

Відновлення системи освіти в Китаї після пережитих потрясінь 

почалося лише після відмови від подальшого проведення політики 

«культурної революції» в 1976 р. Одночасно поступово став відроджуватися 

престиж професії педагога. Тому ми вважаємо, що з 1977 р. розпочав свій 

відлік етап відродження системи педагогічної освіти. 

Визнавши катастрофічність наслідків політичних «перегинів» для 

майбутнього країни, XI з’їзд КПК, що проходив у 1978 р., офіційно 

підтвердив курс на підвищення якості навчання молоді в навчальних 

закладах різного рівня. 

Доведені до широкої громадськості статистичні дані засвідчили, що в 

результаті «культурної революції» народне господарство КНР недоотримало, 

за найскромнішими підрахунками, понад 2 млн фахівців середньої ланки і 

майже 1 млн фахівців вищої кваліфікації. Практично була припинена робота 

з ліквідації неписьменності, внаслідок чого кількість неписьменних у Китаї 

зросла [180, с. 74]. 

Першим кроком до відродження китайського учительства став I 

Всекитайський з’їзд працівників педагогічної сфери, в якому взяли участь як 

науковці, що займаються актуальними проблемами розвитку педагогіки в 

Китаї, так і шкільні вчителі зі всієї країни. Делегати з’їзду дали об’єктивну 

оцінку руйнівним діям у галузі освіти, що проводилися в роки «культурної 

революції» [18, с. 115]. 

Рішенням делегатів Всекитайського з’їзду працівників педагогічної 

сфери були оголошені такими, що втратили силу, згадувані нами раніше 

критерії відбору адміністративних працівників для установ системи освіти. 

Також на з’їзді була прийнята модернізаційна програма розвитку народної 

освіти, яка передбачала дотримання принципів соціалістичної школи і 

педагогіки та ліквідацію «педагогічних перекручень» епохи «культурної 

революції». 
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Керуючись ідеологічної формулою Ден Сяопіна «Звільнення розуму і 

пошук істини в реальних фактах дійсності», Міністерство освіти КНР 

вдалося до низки заходів, спрямованих на відновлення нормального 

функціонування навчальних закладів усіх рівнів. З-поміж іншого, це були 

заходи, спрямовані на: 

 посилення вчительського контингенту, підвищення престижу і 

поваги до вчительської професії, піднесення престижу освіти; 

 перегляд навчальних планів підготовки вчителів; 

 посилення політико-ідеологічного виховання майбутніх 

педагогів [56, с. 88–89]. 

Зокрема, орієнтиром у процесі внесення змін до навчальних планів 

педагогічних спеціальностей були такі ідеї: 

 під керівництвом вчення марксизму-ленінізму та ідей Мао Цзедуна 

науково і систематично розкривати закони різних наук, поєднувати теорію з 

практикою; 

 точно визначити мету навчання в навчальному плані, звертати 

більше уваги на міждисциплінарні зв’язку, уникати дублювання; 

 посилити теоретичне навчання [56, с. 89]. 

На п’ятій сесії Всекитайських зборів народних представників, що 

проходила в грудні 1982 р. в Пекіні, було затверджено новий п’ятирічний 

план. Згідно з ним передбачалося забезпечити впровадження до кінця 1985 р. 

обов’язкової початкової освіти в більшості повітів країни. Звісно, 

розширення мережі початкових шкіл вимагало і нарощування темпів 

підготовки вчительських кадрів для них. За офіційними даними Міністерства 

освіти КНР, у 1983–1984 навчальному році в більше ніж 862 тис. початкових 

школах навчалися 1 млн. 358 тис. учнів. При цьому в системі професійної 

освіти отримували підготовку вже понад 455 тис. майбутніх учителів 

початкових шкіл [180, с. 75]. 

Важливим прогресивним підсумком роботи І Всекитайського з’їзду 

працівників педагогічної сфери, що відбувся одразу після відмови від 
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проведення політики «культурної революції», можна назвати санкціонування 

досліджень проблематики історії школи й освіти в Китаї, вивчення досягнень 

у сфері шкільного будівництва та педагогічної науки в інших країнах. При 

цьому слід особливо відзначити, що мова йшла не тільки про ідеологічно 

близькі КНР країни соціалістичного табору. Передбачалося також вивчити 

досвід розвинених країн Західної Європи, США і Японії, які демонстрували 

високі темпи соціально-економічного прогресу. Таким чином, на рубежі 

70-80-х рр. ХХ ст. відбувалося оновлення педагогічної науки в Китаї, 

подолання її зовнішньої ізоляції, а також становлення нової модернізаційної 

парадигми, яка відповідала потребам розвитку китайського суспільства 

відповідно до політичної програми нового лідера Ден Сяопіна. 

У 1978 р. була відроджена діяльність ліквідованих у період «культурної 

революції» наукових інститутів, у першу чергу Центрального науково-

дослідного інституту педагогіки, а також аналогічних НДІ в ряді провінцій і 

великих містах. Відновився випуск наукових періодичних видань 

педагогічного профілю, серед яких журнали «Цзя-оюй Яньцзи» («Педагогічні 

дослідження»), «Женьмінь цзяоюй» («Народна освіта») і «Вайго цзяоюй» 

(«Зарубіжна педагогіка»), а також газета «Чжунго цзяоюй бао» («Китайська 

педагогічна газета») та ін. [84, с. 441]. 

Реалізація нової програми потребувала інтенсивного розвитку системи 

науково-дослідних установ педагогічного профілю в Китаї, загальна кількість 

яких до 1981 р. досягла 47 [86, с. 657]. Інститути педагогіки і наукові центри 

були відкриті як самостійні установи в столицях найбільших провінцій, в 

автономних районах, а також як науково-дослідні підрозділи – при 

педагогічних інститутах. 

Кількісне зростання китайського учительства на етапі відродження 

системи педагогічної освіти стимулювало створення нових форм 

самоорганізації педагогів. У зв’язку з цим у 1979 році була заснована 

Національна педагогічна асоціація. Спочатку її кількісний склад був 

невеликий – всього близько 4 тис. членів, об’єднаних у товариствах 
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педагогіки, історії педагогіки, порівняльної педагогіки, дошкільного 

виховання, викладання китайської мови в школі, викладання іноземних мов. 

Однак саме в рамках цієї організації вирішувалося багато питань 

застосування на практиці розроблених китайською педагогічною наукою 

теоретичних концепцій: відбувалося узгодження політичних і соціальних 

завдань суспільного розвитку з можливостями шкільної системи освіти. У 

1983 році був організований Комітет з координації педагогічних 

досліджень [84, с. 441]. 

Курс на відродження і модернізацію системи освіти, обраний Китаєм 

після «культурної революції», стимулював також розвиток системи 

підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантури при педагогічних 

інститутах і науково-дослідних установах педагогічного профілю. У 1980 р. в 

аспірантурі з педагогічних спеціальностей навчалося 1704 осіб, при цьому 

випуск з аспірантури в тому ж році був незначний – всього 21 особа, а 

прийом – водинадцятеро більше: 227 осіб [18]. 

Як зазначає М. Боєнко, саме завдяки цим змінам були створені 

передумови для початку якісно нового етапу в розвитку освітньої системи 

Китаю – етапу, коли багатий історичний досвід міг поєднуватися з сучасними 

досягненнями світової педагогічної думки. І цей синтез дав можливість 

створити систему підготовки кадрів, таких необхідних для здійснення 

перетворень «соціалістичної модернізації», які зробили в кінцевому підсумку 

сучасний Китай однією з держав світу, які найбільш бурхливо і ефективно 

розвиваються. Значною мірою такі досягнення були зумовлені 

конструктивною трансформацією самого співтовариства китайських 

педагогів, які зуміли подолати негативний вплив тих кризових тенденцій, з 

якими у своєму розвитку зіткнулася система освіти в Китаї в перші 

десятиліття соціалістичного будівництва [18]. 

Слід підкреслити, що саме на етапі відродження системи підготовки 

педагогічних кадрів у період соціалістичної модернізації була зроблена одна 

з перших спроб сформулювати цілі вищої педагогічної освіти в Китаї, який 
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модернізується. В опублікованій 30 років тому експериментальній «Програмі 

для трьох гуманітарних спеціальностей чотирирічних педвузів» (1981) була 

запропонована своєрідна модель ідеального вчителя, якому притаманні: 

- любов до КПК і соціалістичного ладу; старанне вивчення основних 

положень марксизму-ленінізму і вчення Мао Цзедуна; усвідомлене і 

непохитне дотримання принципів діалектичного та історичного матеріалізму; 

патріотичний дух, інтернаціоналізм і комуністична моральність; рішучість і 

відданість у виконанні освітньої політики КПК, свідоме служіння справі 

соціалістичної модернізації; 

- ґрунтовні теоретичні знання та вміння за своєю спеціальністю; 

розуміння новітніх наукових досягнень у галузі своєї спеціальності; базові 

вміння здійснювати наукові дослідження: формулювати й аналізувати 

проблему, шукати шляхи її вирішення; володіння марксистською теорією 

навчання, базовими вміннями здійснювати діяльність, пов’язану з навчанням 

і вихованням учнів; володіння однією іноземною мовою для читання 

спеціальної літератури; 

- гарне здоров’я [26]. 

Аналіз викладеного дає підстави для таких висновків. На етапі 

відродження системи підготовки педагогічних кадрів у період соціалістичної 

модернізації знову була висунута мета: в короткі терміни відродити і 

збільшити учительський контингент, втрачений за десятиліття «культурної 

революції». 

Завданнями функціонування системи педагогічної освіти було 

формування в учителів здатності забезпечити «посилення і поліпшення 

підготовки інтелектуальних людських ресурсів», підвищення «ідеологічного 

і морального стандартів» та «культурного й освітнього рівня китайської 

нації». Важливим завданням також стало повернення високого соціального 

престижу освіти і вчительської професії. 

На етапі відродження системи підготовки педагогічних кадрів у період 

соціалістичної модернізації провідним став принцип науковості, 
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спрямований на забезпечення міцного теоретичного фундаменту професійної 

діяльності вчителів. Разом з тим не втратили своєї значущості і властиві 

попереднім етапам принципи примату комуністичної ідеології, а також 

практичної спрямованості педагогічної освіти. Водночас система 

педагогічної освіти відмовилася від принципів класовості і прагматизму, які 

втратили свою актуальність у нових соціально-культурних умовах. Відійшов 

на другий план і принцип поєднання навчання з продуктивною працею, що 

призводив до скорочення часу навчальної роботи студентів [140]. 

Зміст підготовки вчителів збагатився вивченням основ педагогіки 

(дидактики, теорії комуністичного виховання) і психології (загальної і 

вікової), методик викладання шкільних предметів (китайської мови, 

математики, каліграфії, музики тощо), низкою гуманітарних дисциплін 

(«Етика», «Ритуали суспільства» тощо) зі збереженням провідної ролі 

дисциплін ідеологічного блоку («Політична ситуація», «Військова теорія», 

«Теорія марксизму-ленінізму», «Ідеї Мао Цзедуна і Ден Сяопіна» 

тощо) [414]. 

На етапі відродження системи підготовки педагогічних кадрів у період 

соціалістичної модернізації активно йшло і відродження наукових 

педагогічних досліджень у численних науково-дослідних інститутах і 

підрозділах академічних вишів. Зокрема теорія педагогічної освіти отримала 

розвиток у дослідженнях Цар Юнгхуа (адаптація зарубіжного досвіду 

підготовки вчителів до умов Китаю), Чен Клік-Ву (політика КПК щодо 

підготовки вчителів) та ін. 

Виконання стратегічних завдань, висунутих XI з’їздом КПК у 1978 р., і 

прийняття 27 травня 1985 р. Постанови ЦК КПК «Про реформу системи 

народної освіти» засвідчило вступ системи освіти Китаю в п’ятий етап свого 

розвитку – період прискореної модернізації системи освіти на етапі переходу 

до інформаційного суспільства. 

Зокрема в Постанові ЦК КПК «Про реформу системи народної освіти» 

говорилося: «Освіта має служити потребам соціалістичного будівництва, яке, 
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у свою чергу, має спиратися на розвиток освіти». Постанова передбачала, що 

реформа має сприяти варіативності освіти на різних її рівнях і щаблях, що 

диктується потребами даного етапу соціально-економічного розвитку Китаю. 

Найважливішою метою реформи проголошена підготовка великого 

контингенту людських ресурсів і кваліфікованих кадрів для забезпечення 

соціально-економічного прогресу в Китаї в 90-х роках ХХ ст. і на початку 

ХХІ ст. [198, с. 34]. 

Реформи, ініційовані Ден Сяопіном, дали новий імпульс розвитку 

педагогічної освіти, яка реформувалась, виходячи з ключової тези: «Освіта 

має бути звернена до справи модернізації, до всього світу, до майбутнього». 

Таким чином, у КНР передбачалося «поступово вибудувати таку систему 

педагогічної освіти, яка б відповідала сучасним реаліям, мала китайську 

специфіку, відповідала місцевим (регіональним) особливостям» [367]. 

Кінець ХХ століття ознаменувався в Китаї початком наукової розробки 

філософії та теорії освіти як наукової дисципліни. На зміну ідеям про освіту, 

які базувалися на теорії і практиці диктатури пролетаріату та переважали на 

попередніх етапах, «соціалістична теорія освіти з китайською специфікою» 

була орієнтована на побудову більш демократичної соціальної системи. При 

цьому, як підкреслює Ду Яньянь, нова концепція освіти була розроблена з 

урахуванням світових педагогічних течій і під очевидним впливом ідей 

китайських демократів-просвітителів 20–30-х рр. ХХ століття [56, с. 86–87]. 

Зокрема була переглянута марксистська теорія про всебічний розвиток 

особистості, і колишнє положення про «всебічний розвиток особистості в 

моральному, розумовому і фізичному відношеннях» було розширене і 

збагачене. У результаті була сформульована нова мета: «всеохопний 

розвиток особистості в моральному, розумовому, фізичному і естетичному 

відношеннях, а також у трудовому відношенні» [56, с. 90–91]. 

Ініціатор і натхненник реформ Ден Сяопін закликав звернути 

найпильнішу увагу на проблеми навчання і виховання й одночасно 
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підкреслював провідну роль учителя в їх вирішенні, всіляко сприяв 

підвищенню авторитету педагога в суспільстві. 

Ден Сяопін стверджував, що саме вчитель покликаний поліпшити 

«якість населення», яка визначається не тільки станом здоров’я людей, але й 

рівнем їхньої освіченості та трудової кваліфікації, а також прихильністю до 

певних моральних цінностей, наданням кожній особистості можливості 

реалізувати свій потенціал. 

Процеси модернізації освіти висунули на перший план проблему 

підготовки вчительських кадрів, покликаних реалізувати на практиці 

історичні ідеї модернізації школи і всього суспільства. 

За роки прискореної модернізації педагогічної освіти в умовах 

переходу до інформаційного суспільства значні успіхи були досягнуті в 

зміцненні вчительського контингенту: підвищилася якість підготовки 

вчителів у політичному і професійному аспектах, покращилися умови їхньої 

праці та побуту, професія вчителя стала шанованою, піднявся престиж і 

соціальний статус вчителя, як того і вимагає зростаюча роль освіти. 

Протягом п’ятого етапу розвитку педагогічної освіти в КНР (після 

1985 р.) була проведена велика робота зі створення сучасної законодавчо-

нормативної бази організації та функціонування системи освіти. Так, 

прийняті, опубліковані і введені в дію Закони КНР: «Про обов’язкову освіту» 

(1986) [343], «Про педагогів» (1993) [344], «Про освіту» (1997) [345], «Про 

вищу освіту» [347], «Про професійну освіту» (1996) [346]. 

На підставі Закону про педагогів 1993 р. Держрада КНР прийняла 

«Положення про викладацький ценз» [378]. «Положення ...» передбачає 

надання права вчителям, які не мають необхідного освітньо-кваліфікаційного 

рівня, складати спеціальні іспити, які підтверджують кваліфікацію. 

У названих документах визначені конкретні кроки для створення 

самобутньої системи педагогічної освіти, відповідної соціально-

економічного укладу китайського суспільства, який унікальним чином 

поєднує соціалістичні принципи з рисами ринковості. 
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Виступаючи на Всекитайській робочій нараді з освіти в 1994 р., Голова 

КНР Цзян Цземінь заявив: «Надії на процвітання нації пов’язуються з 

освітою, надії на розквіт освіти залежать від учителів». 

У 1996 р. Комітетом освіти КНР (з 1998 р. – Міністерство освіти) 

підготовлені «Деякі пропозиції про реформу і розвиток педагогічної освіти» 

та «Правила підготовки викладачів вишів». 

Цілі і завдання реформи педагогічної освіти в КНР були сформульовані 

на V з’їзді освітян (1996 р.), де, з-поміж іншого, вказувалося на необхідність: 

 створення системи безперервної освіти вчителів початкових і 

середніх шкіл, а також директорів шкіл, що відповідає державним вимогам; 

 завершення формування системи отримання педагогами освітнього 

цензу (підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам до педагога); 

 раціоналізації концепції і структури педагогічної освіти; 

 подальшої розробки правової бази педагогічної освіти; 

 збільшення капіталовкладень, які гарантують пріоритетний розвиток 

педагогічної освіти; 

 перебудови системи управління педагогічними навчальними 

закладами; 

 вдосконалення системи прийому до педагогічних вишів і 

училищ [18, с. 141–142]. 

У Рішеннях XV з’їзду КПК (1997 р.) було визнано, що педагогічна 

освіта набуває ключового для країни значення, оскільки «розвиток всієї 

системи освіти тримається на педагогах, на тих, хто зможе в XXI столітті 

здійснити освітні реформи, утримати ініціативу у своїх руках, у майбутній 

конкурентній боротьбі здобути перемогу». Тим самим суспільство дало 

зрозуміти, що саме з перспективою поступального розвитку педагогічної 

освіти пов’язує свої надії на втілення в життя стратегії побудови 

процвітаючої держави. 

На підставі викладеного маємо зробити висновок про те, що на етапі 

прискореної модернізації системи педагогічної освіти в умовах переходу до 
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інформаційного суспільства метою була інтенсифікація підготовки вчителів, 

здатних виховувати «будівників і продовжувачів справи соціалізму» і 

підвищувати «якісні характеристики китайської нації». Досягнення 

поставленої мети забезпечувалося виконанням завдань формування в 

майбутніх учителів готовності здійснювати комплексний розвиток учнів у 

моральному, розумовому, фізичному, естетичному і трудовому відношенні. 

Для виконання завдання підвищення соціального престижу освіти і 

вчительської професії у 1993 р. був прийнятий Закон КНР «Про педагогів», 

що захищає права викладачів, сприяє створенню армії педагогів з високими 

моральними та професійними якостями і розвитку справи соціалістичної 

освіти. 

Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

системи підготовки вчителів початкової школи, педагогічної літератури, а 

також навчально-методичної документації педагогічних навчальних закладів 

дає підстави стверджувати, що на п’ятому етапі педагогічна освіта, як і 

раніше, базувалася на принципах примату комуністичної ідеології, 

практичної спрямованості і науковості. Новими стали принципи інтеграції і 

міждисциплінарності як основи формування наукового світогляду і широкого 

професійного кругозору, необхідних учителю в умовах переходу до 

інформаційного суспільства, а також принцип національної специфіки, що 

забезпечує збереження, розвиток і передачу молодому поколінню цінностей 

китайської культури. 

Відбувалося подальше збагачення змісту підготовки вчителів 

дисциплінами професійно-педагогічної спрямованості («Сучасна педагогічна 

майстерність», «Усне мовлення вчителя», «Керівництво діяльністю» тощо), 

гуманітарної спрямованості («Основи морального виховання», «Іноземна 

мова», «Художня творчість») тощо [414]. 

До кінця 1980-х рр. у КНР діяло понад 30 наукових установ у галузі 

педагогіки і народної освіти, а також близько 300 кафедр педагогіки і 

психології при вищих навчальних закладах. Теорія професійної підготовки 
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вчителів початкової школи отримала подальший розвиток у дослідженнях 

Сун Йінг Хіу (китайська дитяча література, методика художньої розповіді 

дітям, методика літературної освіти учнів початкової школи) та ін. У працях 

Ма Інчу була закладена основа розробки концепції неперервної педагогічної 

освіти в умовах КНР. 

Саме ідеї неперервності визначили напрям розвитку педагогічної 

освіти на сучасному етапі. Його характеристиці буде присвячений наступний 

підрозділ нашої роботи. 

 

Отже, на І етапі становлення системи неперервної педагогічної освіти 

на соціалістичних ідеологічних засадах (1949–1956 рр.) мета особистісно-

професійного розвитку майбутніх учителів була цілком прагматичною: 

підготувати в короткі терміни значну кількість педагогічних кадрів. Завдання 

обмежувалися формуванням у них здатності а) «виховувати культурних 

трудящих, які мають соціалістичну свідомість» і б) «вести непримиренну 

боротьбу з буржуазною ідеологією». Відповідно, особистісно-професійний 

розвиток майбутніх учителів базувався на принципах: соціальної 

детермінації мети і змісту освіти; примату комуністичної ідеології; 

практичної спрямованості; класовості; прагматизму. Зміст професійної 

підготовки фактично обмежувався опануванням предметів шкільного курсу 

та дисциплін ідеологічного циклу. 

На ІІ етапі (1957–1965 рр.) метою особистісно-професійного розвитку 

майбутніх учителів стало нарощування в них професійної компетентності 

для виконання завдань всеосяжного соціалістичного будівництва. Завдання 

полягали у формуванні здатності виховувати громадян, всебічно розвинених 

у моральному, розумовому і фізичному відношенні, готувати кваліфікованих 

працівників, які мають соціалістичну свідомість і культурні цінності. До 

принципів соціальної детермінації мети і змісту, примату комуністичної 

ідеології, практичної спрямованості, класовості, прагматизму був доданий 

принцип поєднання навчання з продуктивною працею, реалізація якого 
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забезпечувала формування в майбутніх учителів працьовитості і звички до 

фізичної праці. Зміст професійної підготовки збагатився дисциплінами, 

засвоєння яких сприяло набуттю майбутніми вчителями професійної 

компетентності в тому вигляді, як її уявляли тогочасні партійні функціонери. 

Зокрема це були «Китайська риторика», «Основи психології» тощо, а також, 

у дусі часу, «Марксистська теорія освіти», «Вчення Мао Цзедуна про освіту», 

«Методика пропаганди на основі тексту» тощо. 

На ІІІ етапі (1966–1976 рр.) відбулася редукція мети особистісно-

професійного розвитку майбутніх учителів до виховання кадрів, що 

підтримують комуністичну партію і соціалістичну ідеологію. Завдання 

зосередилися на формуванні в них відданості КПК, готовності невтомно 

пропагувати офіційну ідеологію серед учнів і населення і безжально 

боротися з її опонентами. Поряд із принципами соціальної детермінації мети 

і змісту, примату комуністичної ідеології, практичної спрямованості, 

класовості, прагматизму, провідним став викривлений принцип поєднання 

навчання з продуктивною працею. Зміст професійної підготовки звузився до 

освоєння основ наук (китайської філології, математики, природознавства, 

китайської історії тощо) в обсязі програми початкової школи, основ теорії 

комуністичного виховання та елементів методик викладання шкільних 

предметів. Місце гуманітарних дисциплін посіли курси політико-

пропагандистського профілю та вивчення ідей Мао Цзедуна за цитатниками. 

На ІV етапі (1977–1984 рр.) метою відновлення «порядку з хаосу» стало 

відродження армії китайських учителів та поновлення високого престижу 

педагогічної праці. Завданнями особистісно-професійного розвитку 

майбутніх учителів було формування в них здатності забезпечити 

«посилення і поліпшення підготовки інтелектуальних людських ресурсів», 

підвищення «ідеологічного і морального стандартів» та «культурного й 

освітнього рівня китайської нації». Провідними стали принципи науковості, 

примату комуністичної ідеології, а також практичної спрямованості 

педагогічної освіти. Водночас втратили свою актуальність принципи 
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класовості і прагматизму. Був переосмислений і принцип поєднання 

навчання з продуктивною працею, що раніше призводив до скорочення часу 

навчальної роботи студентів. Зміст професійної підготовки збагатився 

вивченням основ педагогіки і психології, методик викладання шкільних 

предметів, низкою гуманітарних дисциплін  зі збереженням провідної ролі 

дисциплін ідеологічного блоку. 

На V етапі (1985–1998 р.) метою була інтенсифікація підготовки 

вчителів, здатних виховувати «будівників і продовжувачів справи 

соціалізму» і підвищувати «якісні характеристики китайської нації». 

Відповідно, завданнями стало формування в майбутніх учителів готовності 

здійснювати комплексний розвиток учнів у моральному, розумовому, 

фізичному, естетичному і трудовому відношенні. Особистісно-професійний 

розвиток у процесі набуття майбутніми вчителями педагогічної освіти 

базувався на принципах примату комуністичної ідеології, практичної 

спрямованості і науковості. Додалися принципи інтеграції, 

міждисциплінарності, національної специфіки. Зміст підготовки вчителів 

збагатився дисциплінами професійно-педагогічної та гуманітарної 

спрямованості. 

 

 

2.2. Досвід особистісно-професійного розвитку майбутніх учителів у 

вищих навчальних закладах КНР на сучасному етапі 

 

Кінець ХХ століття ознаменувався в Китаї прийняттям низки 

документів, які кардинально змінили вигляд педагогічної освіти в цілому і 

професійної підготовки вчителів зокрема. У першу чергу слід відзначити 

Закон КНР «Про вищу освіту» та «Проект продовження освіти вчителів 

початкових і середніх шкіл». 

Закон КНР «Про вищу освіту» був прийнятий на 4 засіданні Постійного 

комітету ІХ Всекитайського з’їзду народних представників 29 серпня 1998 
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року, оприлюднено Указом №7 Голови КНР 29 серпня 1998 р. і вступив у дію 

1 січня 1999 р. З-поміж іншого, його стаття 15 свідчить, що вища освіта є 

неперервною і складається з двох частин: вузівської та післявузівської 

освіти [347]. 

Вважаємо, що названі два документи ознаменували вступ системи 

підготовки вчительських кадрів КНР у новий, сучасний етап свого розвитку – 

етап побудови відкритої системи неперервної педагогічної освіти. 

На рубежі тисячоліть були також прийняті: у 1999 р. – «Пропозиції 

щодо посилення будівництва системи підготовки викладацьких кадрів вузів 

на новому етапі»; у 2001 р. – «Пропозиції щодо деяких питань первинного 

визнання вчительського цензу», «Статут управління отриманням посвідчень 

вчительського цензу» і «Десятий п’ятирічний план будівництва кадрової 

системи вчителів початкової та середньої школи»; у 2004 р. – «Програма дій 

з розвитку освіти на 2003–2007 роки». 

Пізніше в «Програмі дій з розвитку освіти на 2003–2007 роки» (квітень 

2004 р.) педагогічній освіті був присвячений цілий розділ: «Стаття 8. 

Реалізація «Проекту будівництва системи якісних учительських і 

управлінських кадрів»:  

«...27. Всебічно просунути оновлення підготовки вчителів, влаштувати 

відкриту і гнучку її систему». Для цього, зокрема, передбачалося здійснити 

«реформування системи підготовки вчителів, включення її в систему вищої 

освіти, створення нової системи – педуніверситети і провідні університети, 

які організовують педагогічну освіту як авангард; гармонійний розвиток 

трьох рівнів педагогічної освіти, тобто неповну вищу освіту, вищу освіту 

(бакалавр), магістр; взаємозв’язок між навчанням майбутніх учителів і 

підвищенням кваліфікації; одночасний розвиток офіційної і неофіційної 

освіти; стимулювання розвитку спеціалізації вчителів і навчання упродовж 

усього життя ... 
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28. Удосконалення системи безперервної вчительської освіти, 

прискорене підвищення кваліфікації вчителів і кадрів управління. У рамках 

цього: 

 створення «Проекту Всекитайського союзу користувачів електронної 

мережі підготовки вчителів»; організація навчання вчителів по всій країні, 

організація навчання на високому рівні видатних вчителів; 

 інтенсифікація навчання службовців системи управління школою; 

прискорення і підвищення масовості навчання директорів шкіл, формування 

авангарду управлінців і керівників вишів, підйом якості кадрів управління в 

навчальних закладах» [185, с. 96–97]. 

Реалізація Державної середньо- та довгострокової програми 

реформування і розвитку освіти з необхідністю вимагає відповідної 

підготовки педагогічних кадрів. В одному зі своїх виступів Генеральний 

секретар ЦК КПК, голова КНР Ху Цзіньтао порекомендував рівно оцінювати 

важливість знань, ідеології, теорії та практики з метою досягнення здорового 

розвитку учнів і зажадав від учителів підвищувати професійну майстерність 

та почуття відповідальності для того, щоб бути прикладом для своїх  

учнів [229]. 

Розвиваючи висловлену Генеральним секретарем КПК думку, Прем’єр 

Держради КНР Вень Цзябао підкреслив, що одним з важливих аспектів 

реформи у сфері вищої освіти є розвиток духу інновації та заохочення 

незалежного мислення студентів, щоб підготувати більшу кількість видатних 

талантів [36]. 

На цій підставі можна зробити висновок, що китайське суспільство на 

нинішньому етапі свого розвитку, як і тисячоліття тому, хоче бачити в 

учителеві не просто носія знань і мудрості, а й високоморальну особистість, 

здатну бути еталоном людини і громадянина, зразком для наслідування 

молодому поколінню, а також переконаного ідеолога-пропагандиста. 

Водночас рух Китаю шляхом переходу до інформаційного суспільства 

вимагає від учителя бути не тільки хранителем і транслятором багатовікових 
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традицій, а й бути сприйнятливим до інновацій, незалежно мислячим, 

здатним розкривати і дбайливо вирощувати таланти своїх учнів. 

Рухаючись накресленим курсом, вчені розробляють напрями 

модернізації підготовки вчителів. Наприклад, Ван Юй, Лі Цілун, Лю Хуажун, 

Мен Сюань-Юе, Пан Сюе-гуан, Хуан Вей, Чжан Лі-син, Чен Йонг-хв, Янь 

Лінжу та інші вважають, що у змісті педагогічної освіти мають бути посилені 

акценти на: всебічності розвитку майбутніх учителів у моральному, 

розумовому і фізичному відношеннях, високих вимогах до їхньої 

моральності та ідеологічної підготовки; оволодінні основами дидактики і 

методичними вміннями; оволодінні і застосуванні сучасних педагогічних 

технологій; виробленні розуміння необхідності навчання упродовж усього 

життя і прагнення до постійного підвищення професійної майстерності; 

формуванні схильності до наукових досліджень у галузі педагогіки [422; 381; 

356; 369; 399; 392; 374] та ін. 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що на нинішньому 

етапі метою підготовки вчителів є особистісно-професійне становлення 

компетентного педагога-дослідника, здатного до навчання впродовж життя. 

Сучасні нормативні та навчально-методичні документи, що 

регламентують професійну підготовку вчителів у КНР, виходять з того, що 

процес особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя має 

сприяти його всебічному розвитку в моральному, інтелектуальному, 

фізичному, художньому, трудовому відношенні. При цьому завданнями 

професійної підготовки визнається: 

  забезпечення всебічного розвитку майбутніх учителів у моральному, 

інтелектуальному, фізичному, естетичному і трудовому відношенні; 

  створення міцного фундаменту професійної компетентності; 

  виховання схильності до дослідницької діяльності в галузі освіти; 

  формування прагнення до професійного самовдосконалення та 

освіти упродовж життя. 



105 

На нинішньому етапі особлива увага приділяється розробці сучасної 

структури змісту педагогічної освіти. Як вважає Се Вейхе, зміст освіти має 

охоплювати три сфери: знання про учнів (виявлення і врахування в 

навчально-виховній роботі індивідуальних особливостей і здібностей дітей; 

знання психолого-педагогічних закономірностей розвитку учнів; визначення 

параметрів і врахування впливу соціокультурного середовища); предметні 

знання (знання зі свого фаху); технологічні знання (знання про те, як 

передати свої знання учням, конструювати моделі навчання, стимулювати 

учнів, управляти процесом навчання, оцінювати навчальні досягнення учнів, 

спілкуватися з батьками тощо) [Курсив наш, Ч.Л.] [185, с. 132]. 

Шень Цзілян, Цю Бін-ву, Лінь Чунде, Лі Цюн та Сінь Тао на підставі 

функцій вчителя виділяють чотири види його знань: предметне знання 

(subject matter knowledge – знання зі свого фаху – китайської мови, 

математики тощо), умовне знання (condition knowledge – знання з педагогіки 

і психології), практичне знання (practical knowledge – знання щодо 

проведення уроку або методичні знання) і культурне знання (cultural 

knowledge – загальні гуманітарні та природничо-наукові знання) [386; 413]. 

Певним чином ці ідеї відображають традиційну для вишів КНР структуру 

змісту педагогічної освіти, в узагальненому вигляді представлену в 

дисертації Лу Шаньшань [139, с. 103]. 

Китайська дослідниця вважає внутрішню структуру навчальних планів 

нераціональною на тих підставах, що обсяг дисциплін «чого навчати», тобто 

дисциплін предметної підготовки (ДПП), є завеликим (близько 70% всього 

навчального часу), а дисциплін «як навчати», тобто загальнопрофесійних 

дисциплін (ЗПД) – замалим (близько 9%). Лу Шаньшань особливо 

підкреслює, що до складу ЗПД сумарно входять і дисципліни, що 

забезпечують оволодіння майбутніми вчителями умовними знаннями 

(condition knowledge – знання з педагогіки і психології), і дисципліни, що 

забезпечують засвоєння практичних знань (practical knowledge – знання щодо 

проведення уроку або методичні знання). До того ж дисципліни ДПП і ЗПД 
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вивчаються, як правило, паралельно, але не взаємопов’язано, без 

обов’язкового встановлення міжпредметних і міжциклових зв’язків. У 

результаті в майбутніх учителів не формується цілісне, системне бачення 

своєї професійної місії. Натомість понад 20% питомої ваги в навчальних 

планах належить так званим загальним основним дисциплінам – політиці та 

ідеології, військовій підготовці, іноземній мові, ІКТ тощо [139, с. 103–104]. 

Сьогодні в КНР кожен педагогічний виш на свій розсуд складає 

навчальні плани. У зв’язку з цим, на думку китайського вченого Шао Шоуі, 

простежуються три основні проблеми, що виникають у процесі 

конструювання різними педагогічними вишами змісту освіти: 

1) надається занадто велике значення вивченню наук, але 

недооцінюються особливості педагогічної освіти (забуваючи свою 

специфіку, деякі педвиші при складанні навчальних планів сліпо копіюють 

класичні університети. При цьому єдиною відмінністю виявляється наявність 

у навчальних планах педагогічних ВНЗ педагогіки, психології та методики); 

2) переоцінюється значущість теоретичного навчання на шкоду 

оволодінню практичними вміннями: багато педвишів відриваються від реалій 

школи, в їхніх навчальних планах занадто багато абстрактних теоретичних 

предметів і мало необхідних практичних дисциплін; 

3) зміст освіти не відповідає сучасному стану науки, тому що перевага 

надається традиційним уявленням і недооцінюються сучасні наукові теорії, 

які з великими труднощами завойовують своє місце у змісті педагогічної 

освіти [Див.: 185, с. 136]. 

Не можемо цілком погодитись із останньою тезою шановного 

дослідника. На наш погляд, з початку 2000-х років у КНР помітна зворотна 

тенденція – до фундаменталізації педагогічної освіти. На доведення своєї 

думки наведемо такі аргументи. 

Рішення ЦК КПК і Держради КНР «Про поглиблення реформ системи 

освіти і всебічне забезпечення якісної освіти» говорить: «Для врегулювання 

рівня і положення педагогічних навчальних закладів, заохочення 
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загальноосвітніх середніх шкіл і непедагогічних навчально-виховних 

установ, підготовка вчителів початкових і середніх шкіл має здійснюватися в 

умовах експериментальних педагогічних коледжів на базі загальних 

університетів». Це вказує на те, що система підготовки викладачів у Китаї 

поступово переходить від традиційної моделі закритої спрямованості 

(виключно в педагогічних навчальних закладах) до моделі відкритої 

спрямованості (отримання кваліфікації педагога як своєрідної «надбудови» 

над університетською освітою) [421; 418; 370; 415; 380 та ін.]. 

Прихильники такої відкритої моделі підготовки педагогічних кадрів (Лі 

Чунь-шен, Сін Ке-чжао, Су Чжень, Цзі Сюе-цзюнь та інші) як приклад 

наводять позитивний досвід у цій сфері, отриманий у Німеччині, США, 

Японії та інших розвинених країнах.  

На цій основі можемо висунути припущення, що наразі в КНР 

вимальовується тенденція поступового переходу від моделі закритої 

спрямованості підготовки вчителів виключно в педагогічних навчальних 

закладах до моделі відкритої спрямованості, коли кваліфікація педагога є 

своєрідною надбудовою над університетською освітою. І саме це свідчить 

про рух до подальшої фундаменталізації професійної педагогічної 

підготовки. 

При цьому дослідники наполягають на тому, що перетворення моделі 

підготовки вчителів у Китаї від типу закритого спрямування до відкритого 

ненаправленого типу не може відбуватися «одним махом». Необхідний дуже 

зважений і диференційований підхід, який ґрунтується на ретельному 

врахуванні соціально-економічних і культурно-освітніх реалій різних 

регіонів країни [354; 365; 368; 375; 377; 379; 380; 382; 393; 395; 398; 407; 408; 

410; 419 та ін.]. 

Сучасні китайські дослідники вдаються також до порівняння досвіду 

конструювання освітніх програм (навчальних планів) підготовки вчителів у 

КНР і розвинених країнах – США, Великобританії, Японії. 
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У системі підготовки вчителів кількість навчального часу, відведеного 

на вивчення педагогічних дисциплін, у відсотках від загального навчального 

часу становить: 40% – у США, 33% – у Великобританії і 20% – в Японії. У 

структурі навчальних планів у розвинених країнах педагогічні та предметні 

дисципліни представлені в співвідношенні 1 : 1. У Китаї, навпаки, 

зберігається дисбаланс у структурі навчальних планів, професійна 

(психолого-педагогічна і методична) підготовка вчителів значно послаблена 

[354; 368; 375; 377; 379; 380; 381; 393; 407; 408 та ін.]. 

У 2001 р. Шень Цзілян і Лі Цюн схарактеризували зміст навчальних 

дисциплін курсу підготовки вчителів. З їхньої точки зору, зміст більшості 

предметів (і психолого-педагогічного, і предметного циклів), як правило, 

застарілий, розпливчастий, відірваний від дійсності і дає мало конкретних 

рекомендацій для застосування отриманих знань у навчально-виховному 

процесі. Традиційно професійна спрямованість підготовки майбутніх 

учителів забезпечується вивченням педагогіки, психології та методики 

викладання. Підсумком вивчення цих курсів на практиці часто виявляється 

отримання студентами оцінки і засвоєння декількох абстрактних, відірваних 

від реальної освітньої практики понять, догматичних концепцій і принципів. 

У подальшому, коли студенти в ході педагогічної практики стикаються з 

реальними навчальними і виховними проблемами, вони не знають, як їх 

вирішити. 

Як вважають Шень Цзілян і Лі Цюн, педагогічна освіта має бути 

спрямована на набуття майбутніми вчителями широкого спектру 

особистісних якостей і професійних умінь, необхідних для компетентних 

висококваліфікованих учителів. При цьому головним шляхом набуття вмінь і 

професійно значущих особистісних якостей дослідники вважають різного 

роду тренування. 

Переважно предметно орієнтовані («Чого навчати?») навчальні 

матеріали дослідники влучно характеризують як беззмістовні з точки зору 

підготовки вчителів до педагогічної діяльності. Саме у відсутності 
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специфічної професійної спрямованості змісту педагогічної освіти вбачають 

Шень Цзілян і Лі Цюн причину того, що реальна кваліфікація випускників 

педагогічних навчальних закладів не відповідає потребам освітньої практики 

і не відображає особливостей професійної діяльності вчителя [386]. 

Дослідники формулюють свої пропозиції щодо вдосконалення змісту 

професійної підготовки майбутніх учителів. На їхню думку, насамперед 

необхідно розробити нову освітню програму, центральним завданням якої 

буде підвищення кваліфікації вчителя в цілому. Майбутні вчителі мають не 

тільки володіти широкою базою знань, бути в курсі новітніх досліджень і 

тенденцій розвитку своєї професії, а й мати знання із суміжних дисциплін і 

мистецтва, а також на високому рівні володіти професійними вміннями. 

Автори висувають такі сучасні вимоги до освітньої програми підготовки 

педагогів: зміст має бути всеосяжним, забезпечувати підготовку 

кваліфікованих педагогічних кадрів, сприяти всебічному розвитку творчих 

задатків і талантів майбутніх учителів [404]. 

Другим напрямом удосконалення змісту професійної підготовки 

майбутніх учителів має стати перегляд структури навчальних планів. На 

глибоке переконання Шень Цзілян і Лі Цюн, питому вагу педагогічних 

дисциплін необхідно збільшити щонайменше до 20–30% всього навчального 

часу. У змісті навчальних дисциплін курсу підготовки вчителів необхідно 

посилити спрямованість на вироблення професійних умінь педагога, серед 

яких: взаємодія вчителя і учнів; діагностика і корекція міжособистісних 

взаємин у класі; діагностика індивідуальних відмінностей та їх урахування в 

навчально-виховному процесі; управління навчальною діяльністю школярів; 

забезпечення збереження психічного здоров’я всіх суб’єктів освітнього 

процесу; організація класу; розробка навчальних матеріалів для школярів. 

Навчальні програми педагогічних навчальних закладів мають відображати 

сучасну філософію освіти, передові методи навчання, покращувати якість 

педагогічної освіти і ефективність майбутньої професійної діяльності 

вчителів [404]. 
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Нарешті, підвищенню результативності професійної підготовки 

майбутніх учителів сприятиме реформування змісту й організації 

педагогічної практики. На думку дослідників, нині саме цей аспект 

модернізації педагогічної освіти є особливо актуальним. Важливими 

завданнями педагогічної практики є: розширення і поглиблення теоретичних 

знань студентів – майбутніх учителів, вироблення ними професійних умінь і 

вдосконалення педагогічних здібностей, допомога студентам у подальшій 

інтеграції теорії і практики. Вирішення проблеми інтеграції вбачається в 

такому: по-перше, необхідно збільшити тривалість практики хоча б до 

середнього рівня інших країн (10–12 тижнів), розширити можливості 

студентів для навчання, розподілити педагогічну практику на всі навчальні 

семестри; по-друге, слід надалі розширювати зміст педагогічної практики, 

дати студентам більше можливостей для участі в навчально-виховному 

процесі та управлінні школою; по-третє, необхідно створити навчальні 

заклади, що сприяють професійному розвитку майбутніх педагогів, 

розширити партнерство між педагогічними вишами і школами.. 

На початку 2000-х рр. Міністерство освіти КНР опублікувало деякі нові 

оптимізовані навчальні плани для педагогічних вишів, у яких була зроблена 

спроба подолати зазначені недоліки. Наразі в університетах КНР діють уже 

переважно удосконалені навчальні плани нового покоління, розроблені 

кожним вищим навчальним закладом на свій розсуд. 

Прикладами таких оптимізованих навчально-методичних документів 

можуть служити навчальні плани підготовки бакалаврів за напрямом 

«Початкове навчання» та магістрів освіти, розроблені та впроваджені у 

Чжецзянському педагогічному університеті в 2013 р., які ми наводимо в 

додатках А.1 та А.2 

У навчальному плані підготовки бакалаврів початкового навчання 

педагогічного університету м. Чжецзян ми бачимо досить раціональне 

формування циклів:  
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Загальні дисципліни (Моральна підготовка й правознавство; Політична 

обстановка; Англійська мова; Фонетика англійської мови; Фізична культура; 

Військова теорія; Психологія; Основи розвитку сучасного Китаю; 

Використання комп’ютерів; Китайська мова; Вища математика; Планування 

кар’єри і професійна орієнтація студентів; Ідеї Мао Цзедуна і вступ до теорії 

соціалізму з китайською специфікою; Основи теорії марксизму; Основи 

інформаційних технологій) – 938 годин (31% загального навчального часу). 

Основні теоретичні дисципліни (Педагогіка, Педагогіка та психологія, 

Теорія навчання та викладання, Педагогічні теорії розвитку, Статистика в 

освіті та застосування SPSS, Мікровикладання та педагогічна діагностика) – 

298 годин (10% навчального часу). 

Основні спеціальні дисципліни (Фізіологія, гігієна та охорона здоров’я 

дітей; Психологія дитячого розвитку; Теорії навчання китайської мови на 

початковому рівні; Теорія навчання математики на початковому рівні; 

Навчальні науково-дослідницькі підходи; Основи малюнка та колористики; 

Управління й спостереження поведінки школярів; Керівництво ігровою 

діяльністю школярів; Живопис і дитячі малюнки; Теорія музики та співів; 

Основи танцю та хореографія; Практикум з навчальної діяльності; 

Управління класом; Освітня політика і право; Проблеми і управління 

шкільною безпекою) – 698 годин (23% навчального часу). 

Спеціальні дисципліни з напряму, що вивчається (з гуманітарних наук: 

Письменницька майстерність; Естетичне виховання; Словесність і 

красномовство; Каліграфія і культура китайських ієрогліфів; Сучасна 

китайська мова; Теорія навчання англійської мови на початковому рівні; 

Письмо англійською на початковому рівні; Історія китайської та зарубіжної 

літератури; Навчальний аналіз і проектування з китайської мови початкового 

рівня; Шкільна соціально-навчальна теорія; Освітній менеджмент; 

Мистецтвознавство і мистецтвознавча критика; Англійське мовлення й 

аудіювання; Людина і природа; Оцінка дитячих кіно- і телетворів; Читання з 

китайської та зарубіжної дитячої літератури; з природничих наук: Теорія 
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початкового навчання математики; Підходи до розвитку математичного 

мислення; Цифри й алгебра; Статистика й імовірність; Управління і 

проектування науково-дослідної діяльності школярів; Простір і фігури; 

Навчальне дослідження практичної діяльності; Людина і суспільство; 

Науково-дослідне навчання; Класифікація звичайних тварин і рослин; 

Освітній менеджмент; Шкільне математичне навчання й змагання; Лекції з 

наукової літератури англійською мовою; Розв’язання математичних задач; 

Навчальний аналіз і проектування з математики початкового рівня; 

Рукоділля) – 1072 години (36% навчального часу). 

Практична підготовка (обов’язкова: Військове навчання; Ідеолого-

політичні теоретичні курси та соціальна практика; Навчальний практикум; 

Навчальні норми й аналіз підручників; Робота з навчальною документацією; 

Педагогічні методи з прикладами; Програмне забезпечення навчального 

курсу; Вивчення актуальних питань базової освіти; Практикум з навчальної 

нормалізації; підвищеного рівня: Шкільне письмо; Навчальне проектування і 

проведення уроків; Науково-дослідні підходи; Навчально-дослідна практика; 

Навчальне стажування; Підготовка дипломної роботи; творчого рівня: 

Науково-дослідне навчання; Навчання з інновацій та започаткування власної 

справи; Курси з командної діяльності). 

При цьому загальні основні дисципліни – це дисципліни, обов’язкові 

для вивчення студентами всіх педагогічних спеціальностей; спеціальні 

основні та спеціальні дисципліни – обов’язкові для всіх майбутніх учителів 

початкової школи, незалежно від спеціалізації (математика, китайська мова 

або англійська мова). У кожному з циклів присутня достатня кількість 

психолого-педагогічних і методичних навчальних предметів. 

Єдиною серйозною вадою проаналізованого навчального плану 

можемо назвати все ж таки замалий обсяг педагогічної практики – сумарно 

всього 9 тижнів за всі чотири роки бакалаврату.  
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Аналіз викладеного дає нам підстави погодитися з виокремленими Лу 

Шаньшань принципами, на яких будується підготовка вчителів на етапі 

побудови в КНР відкритої системи неперервної педагогічної освіти [140]. 

Як і на попередніх етапах, це принципи соціальної детермінації мети і 

змісту, а також практичної спрямованості підготовки вчителів. 

Поряд з цим складність і багатокомпонентність мети професійної 

підготовки майбутніх учителів свідчить про необхідність здійснювати відбір 

змісту педагогічної освіти на основі принципу системності. Як стверджують 

українські дослідники С. Гончаренко, В. Кушнір та Г. Кушнір, системний 

підхід дає можливість структурувати зміст професійної освіти як педагогічне 

явище і виділити в ньому складові різної природи [42]. На нашу думку, 

складовими змісту підготовки майбутніх учителів мають бути компоненти, 

що забезпечують набуття студентами необхідних для професійної діяльності 

знань і вмінь, досвіду діяльності, а також формування професійно значущих 

особистісних якостей. 

Водночас дотримання принципу системності при відборі змісту 

професійної підготовки майбутніх учителів забезпечує досягнення 

«системного ефекту», коли результат впливів на студента не дорівнює сумі 

впливів складових. Як такий системний ефект у нашому випадку мають 

виступати 1) сформоване у свідомості кожного студента цілісне уявлення про 

майбутню педагогічну діяльності, а також 2) готовність до цієї діяльності як 

інтегративне особистісне новоутворення. 

Принцип системності має лежати також в основі розробки змісту освіти 

на наступному рівні – рівні програм навчальних дисциплін. Тут його 

реалізація забезпечує формування у свідомості майбутніх учителів не 

розрізнених фрагментарних знань і уявлень, а бачення кожного навчального 

предмета (науки) як цілісної системи, що знаходиться в системних 

взаємозв’язках і у взаємодії з іншими подібними системами (міжпредметні та 

міжциклові зв’язки). 
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Аналіз програм навчальних дисциплін курсу підготовки вчителів 

свідчить про те, що, відповідно до принципу системності, кожна з цих 

програм спрямована на всебічне відображення картини сучасного стану 

відповідної науки, її місця в житті людини і суспільства, ролі в освіті та 

вихованні молодого покоління.  

Незмінним залишається і принцип примату комуністичної ідеології. Як 

приклад розглянемо навчальний план підготовки бакалаврів початкової 

освіти Чжецзянського педагогічного університету. Тут із 15 предметів, 

включених до циклу загальних основних дисциплін, 6 (40%) так чи інакше 

несуть ідеологічне навантаження. Це такі дисципліни: Моральна підготовка й 

правознавство; Політична обстановка; Військова теорія; Основи розвитку 

сучасного Китаю; Планування кар’єри і професійна орієнтація студентів; Ідеї 

Мао Цзедуна і вступ до теорії соціалізму з китайською специфікою; Основи 

теорії марксизму. Вивчення перелічених предметів рівномірно розподілено 

по всіх семестрах теоретичного навчання: 

У І семестрі вивчаються: Моральна підготовка й правознавство, а 

також Політична обстановка і Військова теорія. Зокрема у процесі вивчення 

курсу «Моральна підготовка й правознавство» студенти мають: оволодіти 

базовими концепціями морального та правового виховання; освоїти основні 

теорії та основні методи морального й правового виховання; навчитися 

встановлювати зв’язок між моральними та правовими принципами; провести 

початковий аналіз формування та застосування моральних і правових 

принципів; вирішити практичні завдання, спрямовані на застосування 

моральних принципів і правових норм; підвищити рівень своєї етичної 

освіченості; закласти міцні правові основи для майбутньої роботи у сфері 

педагогіки. 

У ІІ семестрі вивчаються: Основи розвитку сучасного Китаю, а також 

Планування кар’єри і професійна орієнтація студентів; у ІІІ – Планування 

кар’єри і професійна орієнтація студентів; Ідеї Мао Цзедуна і вступ до теорії 

соціалізму з китайською специфікою. 
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IV і V семестри ознаменовані поглибленим вивченням Ідей Мао 

Цзедуна і теорії соціалізму з китайською специфікою, а також Основ теорії 

марксизму. 

У VI і VІІІ семестрах майбутні вчителі проходять виробничі 

педагогічні практики в школі і переддипломну практику, тому зміст 

теоретичного навчання дещо звужується і не передбачає вивчення предметів 

ідеологічної спрямованості. 

У VII, передостанньому на рівні бакалаврської підготовки семестрі, 

тобто напередодні закінчення навчання й виходу в самостійне трудове життя, 

студенти повертаються до вивчення дисципліни «Планування кар’єри і 

професійна орієнтація студентів». Показовим є той факт, що планування 

кар’єри і професійна орієнтація віднесені до циклу загальних основних 

дисциплін. Тим самим акцентується на важливості цього напряму 

становлення особистості майбутнього вчителя для подальшого професійного 

і кар’єрного зростання педагога. 

Викладене свідчить також про наявність тенденції збереження 

пріоритетності ідеологічної та моральної складових підготовки вчителів. 

Виходячи з того, що метою підготовки на нинішньому етапі є 

цілеспрямоване особистісно-професійне становлення вчителів, одним з 

провідних є принцип особистісної спрямованості професійної підготовки 

майбутніх учителів. Відповідно до цього принципу зміст педагогічної освіти 

має сприяти всебічному особистісному розвитку майбутніх учителів. 

Серед безлічі найрізноманітніших компонентів структури особистості 

одне з центральних місць за своїм значенням, а отже, і за своїм впливом на 

структуру змісту освіти посідає система якостей людини, що не залежать від 

цієї специфіки й відносяться до діяльності взагалі, до будь-яких її видів. Уже 

в кінці XIX – на початку ХХ ст. у педагогічній науці склалося чітке уявлення 

про весь комплекс цієї групи якостей особистості та про шляхи їх 

формування [121, с. 72]. До таких належать пізнавальні, моральні, трудові, 

комунікативні, естетичні та фізичні якості особистості. В. Ледньов 
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запропонував називати ці сторони особистості інваріантно-діяльнісними 

[121, с. 50]. 

Аналіз навчальних планів педагогічних навчальних закладів КНР 

свідчить про те, що вони абсолютно чітко орієнтовані на формування в 

майбутніх учителів перелічених інваріантно-діяльнісних якостей 

особистості. Так, «Пояснювальна записка до навчального плану підготовки 

вчителів початкової школи в педагогічному університеті м. Чжецзян» [Див. 

додаток А.1] за мету професійної підготовки висуває виховання «морально, 

розумово та фізично розвинених педагогічних кадрів і фахівців, які 

відповідають вимогам сучасного стану розвитку економіки, науки, освіти й 

суспільства, вміють слухати й розуміти дітей, вивчати їхню поведінку та 

мають практичний досвід у напрямах навчального дослідження, початкової 

освіти й управління шкільним навчанням і вихованням».  

Аналіз пояснювальних записок навчальних планів підготовки 

бакалаврів початкового навчання [Додатки А.1, А.3] та магістрів освіти 

[Додатки А.2, А.4] свідчить, що зміст педагогічної освіти спрямовано на 

вироблення в майбутнього вчителя низки професійно і соціально значущих 

особистісних властивостей, зокрема: 

моральних (любов до батьківщини, дисциплінованість, 

законослухняність, відданість своїй педагогічній праці, любов до учнів, 

послідовне дотримання норм професійної педагогічної етики тощо); 

пізнавальних (системний науковий світогляд, ознайомленість із 

сучасним станом розвитку науки, знання з гуманітарних, соціальних, 

природничих наук, широкий кругозір, розвинений пізнавальний інтерес, 

сприйнятливість до інновацій тощо); 

фахових (професійна педагогічна компетентність, базові знання з 

дисциплін і основних наукових теорій, сформованість основних практичних 

професійних умінь і навичок, здатність до інтеграції для забезпечення 

міждисциплінарного навчання, дослідницькі й управлінські здібності у сфері 

початкової освіти тощо); 
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рефлексивних (потенціал до самопізнання, саморозвитку, 

самовдосконалення; оптимізм); 

комунікативних (товариськість, доброзичливість, володіння рідною та 

іноземними мовами, володіння ІКТ тощо); 

фізичних (достатній рівень розвитку фізичних навичок, навички 

здорового способу життя, психогігієнічні навички тощо); 

естетичних (здатність до естетичного сприйняття та естетичної оцінки, 

практичні художні вміння й досягнення тощо). 

Особистісна спрямованість змісту професійної педагогічної освіти 

відображена і в програмах навчальних дисциплін курсу підготовки майбутніх 

учителів початкової школи. Так, наприклад, програма дисципліни «Вступ до 

ідей Мао Цзедуна і теорії соціалізму з китайською специфікою» [Дод. Б.2] 

передбачає «культивування в майбутніх учителів всебічного розвитку та 

позитивних політичних якостей»; програма курсу «Політика і право 

дошкільної освіти» [Дод. Б.4] – розвиток «здібностей учнів застосовувати й 

аналізувати отримані знання, розумітися в юридичних питаннях» 

Опанування дисципліни «Планування кар’єри і професійна орієнтація 

студентів» [Дод. Б5.] допоможе студентам: краще пізнати себе і своє 

професійне призначення; здійснити професійне планування для подальшого 

розвитку в майбутній кар’єрі; виробити у студентів такі позитивні риси, як 

підприємливість, ініціативність і здатність відповідати на запити суспільства; 

розвинути здатність до самопізнання тощо. 

Визначальний вплив на структуру змісту педагогічної освіти чинить 

структура об’єкта вивчення – педагогічної діяльності [121, с. 71]. У зв’язку з 

цим одним з найважливіших принципів професійної підготовки майбутніх 

учителів є принцип функціональної повноти змісту педагогічної освіти. 

Ми виходимо з того, що професійна діяльність учителя передбачає 

виконання навчальних, виховних, розвивальних функцій. Для виконання 

навчальної функції вчитель повинен знати не тільки чого вчити, а й як учити. 

Підготовка до виконання навчальної функції полягає в засвоєнні дисциплін 
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предметної підготовки (набуття предметних знань і вмінь) і загально-

професійних дисциплін (набуття психолого-педагогічних і методичних знань 

і вмінь). Виконання виховної та розвивальної функцій передбачає знання не 

тільки закономірностей, форм і методів виховання, але і знання про дитину 

(вікові та індивідуальні фізіологічні та психологічні особливості). Підготовка 

майбутнього вчителя до здійснення виховної функції забезпечується 

засвоєнням в основному загальнопрофесійних дисциплін (набуття психолого-

педагогічних і методичних знань і вмінь). Поглиблення і конкретизація 

теоретичних знань, вироблення професійних умінь, а також формування 

схильності до науково-педагогічних досліджень здійснюється в процесі 

проходження майбутніми вчителями педагогічних практик. 

Окремо слід відзначити вплив на особистісно-професійне становлення 

майбутніх учителів соціальної літньої практики. 

Соціальна літня практика – особливий вид факультативної практичної 

підготовки майбутніх учителів. Її проходження не є обов’язковим, але 

бажане для тих, хто надалі планує вступити до магістратури або аспірантури. 

Наявність оцінки за цей вид практики суттєво підвищує рейтинг студента і 

його шанси на достойне працевлаштування або побудову наукової кар’єри 

після закінчення педагогічного навчального закладу [360]. 

Зміст літньої соціальної практики передбачає роботу волонтерами в 

літніх шкільних таборах, дитячих садках, Дитячих селищах-SOS переважно у 

віддалених провінціях і районах. Оскільки подібний вид педагогічної 

практики не має аналога у змісті професійної підготовки майбутніх учителів 

в Україні, зупинимося на характеристиці його змісту докладніше. 

Як уже згадувалося, соціальна літня практика є факультативним видом 

роботи. Тому її терміни, тривалість і зміст можуть варіюватися в досить 

широких межах навіть в окремо взятому навчальному закладі в різні роки. 

Для прикладу розглянемо інформацію про проходження літньої соціальної 

практики 2011 року студентами Пекінського педагогічного 

університету [360; 361; 362]. 
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Частина студентів проходила практику в шкільному таборі в провінції 

Сичуань. Тут з учнями початкової школи студентами-практикантами були 

проведені заняття з кунг-фу, музики, ручної праці, малювання. За своєю 

організаційною структурою такі заняття практично не відрізняються від 

звичайних шкільних уроків, що дуже характерно для літніх шкільних таборів 

у КНР. Таким чином студенти-практиканти мали можливість вдосконалити 

свої методичні вміння. Крім того, студенти у вільний від занять час 

проводили бесіди з батьками школярів про виховання, організовували роботу 

спортивних секцій для дітей та їхніх батьків, проводили захоплюючі масові 

фізкультурні змагання [360]. 

Отже, можемо зробити висновок про те, що літня соціальна практика 

сприяє становленню професійної спрямованості особистості майбутніх 

учителів, розширює і поглиблює їхні професійно-педагогічні знання, сприяє 

формуванню умінь, які ніяким іншим шляхом набуті не будуть, і, головне, – 

виховує професійно значущі особистісні якості: емпатію, відповідальність, 

товариськість, цілеспрямованість. 

Про це свідчать і надзвичайно емоційні звіти студентів про 

проходження літньої практики, наведені в додатках В.1–В.4. Студенти 

зазначають, що соціальна практика стала для них великою школою 

педагогічного професіоналізму в усіх його аспектах: викладацькому, 

виховному, організаційному, комунікативному, пропагандистському тощо. 

Показово, що в усіх звітах акцентується увага на набутті цінного досвіду 

командної роботи, взаємодопомоги, дружньої підтримки, творчих пошуків 

виходу з нестандартних ситуацій у команді однодумців. 

Поряд з підготовкою до виконання навчальної, виховної та 

розвивальної функцій у майбутніх учителів у процесі професійної підготовки 

виховуються професійно і соціально значущі особистісні якості, а також 

розширюється соціально-політичний і загальнокультурний кругозір. Тим 

самим учитель готується до виконання ролі носія і пропагандиста офіційної 

ідеології, а також соціальної ролі особистості – взірця для наслідування. 
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Вище ми наводили думку деяких сучасних дослідників, які вважають, 

що одним з недоліків педагогічної освіти в Китаї є переважання в її змісті 

теорії (предметних знань «чого вчити») і традиційних, іноді навіть дещо 

застарілих уявлень. Подоланню названих недоліків сприяє реалізація 

принципу актуальності змісту педагогічної освіти. Відповідно до цього 

принципу зміст професійної підготовки майбутніх учителів має відображати 

новітні наукові досягнення і бути спрямованим на діяльне вирішення 

актуальних проблем системи освіти сучасного Китаю. 

З моменту початку світової кризи у 2009 р. китайська влада розпочала 

вживати активних заходів для розвитку системи освіти, підкреслюючи її 

стратегічне й пріоритетне значення для розвитку держави в довгостроковій 

перспективі.  

У цей період керівництво країни розгорнуло широкомасштабну 

підготовку «Національної середньострокової та довгострокової програми 

реформи і розвитку освіти на 2010–2020 рр.» (далі «Програма»). 

Розробка документа проходила на всіх рівнях влади. Керівники 

провінцій вносили пропозиції щодо покращення функціонування системи 

освіти та вирішення існуючих проблем у кожному конкретному регіоні. У 

подальшому всі пропозиції, висунуті на місцях, були розглянуті центральним 

урядом. До розробки Програми залучалися не тільки фахівці зі сфери освіти, 

проект реформи двічі було представлено на громадське обговорення. 

У результаті тривалого підготовчого періоду на 3-й сесії Всекитайської 

Ради Народних Представників 11-го скликання в 2010 р. Програма реформи і 

розвитку освіти була остаточно затверджена [366]. 

Згідно з «Національною середньостроковою та довгостроковою 

програмою реформи і розвитку освіти на 2010–2020 рр.», до 2020 р. в Китаї 

буде здійснено модернізацію у сфері освіти. Країна увійде до числа країн з 

передовою системою освіти. 

Розробники Програми чітко сформулювали мету реалізації стратегії 

реформування й розвитку освіти: на 2020 р. процент випускників, які мають 
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можливість продовжити навчання й отримати вищу освіту, досягне 40%, 

контингент студентів складе 35,5 млн. осіб. Для порівняння звернемося до 

«Статистичного щорічника освіти в Китаї». За даними видання, у 2014 р. 

процент охоплення вишами склав 37,5%. Усього ж у країні налічувалося 2824 

вищі навчальні заклади [175]. 

У планах Міністерства освіти сформульовані такі орієнтири: у 2020 р. 

на кожні 100 тис. осіб населення буде припадати близько 13,5 тис. фахівців з 

вищою освітою і приблизно 31 тис. осіб із середньою освітою. Неграмотність 

і напівграмотність знизяться до 3% і нижче, середній період навчання у 

населення наблизиться до одинадцяти років, замість восьми з половиною 

років у даний час [239]. 

Серед основних напрямів роботи можна виокремити такі: 

1) Збільшення фінансування галузі. У 2009 р. обсяг вкладень в освітню 

сферу становив 3,59% ВВП, що набагато нижче багатьох розвинутих країн, 

де цей показник перевищує 5–6 %-у позначку. До 2012 р. ставиться мета 

досягнення 4% межі переважно за рахунок збільшення фінансування з 

центрального бюджету. Особлива увага приділяється необхідності 

ефективного й рівномірного розподілу коштів серед різних регіонів країни. 

2) Удосконалення освітніх програм. Упродовж десятиліть зміст і 

методики навчання в Китаї зазнавали лише незначних змін. На сьогодні 

освітні програми за багатьма спеціальностями потребують серйозної 

переробки й адаптації до сучасних реалій. З цією метою Китай активно 

запрошує іноземних фахівців для обміну досвідом у побудові навчального 

процесу. Приклади оновлення як освітніх програм у цілому (навчальні плани 

підготовки фахівців), так і окремих програм навчальних дисциплін і 

педагогічних практик ми розглянули вище. 

3) Зниження навантаження учнів молодших і середніх шкіл. Батьки, 

лікарі та психологи давно б’ють на сполох: надзвичайно напружений 

навчальний процес і великі за обсягом домашні завдання негативно 

впливають на фізичне й психічне здоров’я дітей. Спеціалісти розглядають 
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можливість перебудови навчального процесу з акцентом на більш ефективну 

роботу упродовж самих занять. Вирішення цього важливого завдання 

вимагає певних трансформацій і в системі професійної педагогічної освіти, 

зокрема в особистісно-професійному розвиткові майбутніх учителів. 

Молодому поколінню китайських педагогів належить остаточно відмовитися 

від авторитарної позиції, уніфікованого репродуктивного способу 

викладання і перейти на активні й інтерактивні форми й методи навчання, 

прийоми гейміфікації, широке застосування цифрових ресурсів та освітніх 

можливостей мультимедіа. 

4) Покращення гнучкості системи освіти. До сьогодні весь освітній 

процес, по суті, націлений на одне – отримання хороших результатів на 

єдиному державному екзамені, який складають випускники середніх шкіл. 

Однак поступово приходить розуміння того, що вміння розв’язувати тестові 

завдання зовсім не відображає реальні знання випускників. У Програмі 

вперше робиться акцент на необхідності всебічного розвитку і формування 

творчих здібностей учнів. Для забезпечення такого переходу китайським 

учителям доведеться змінити освітню парадигму з традиційної знаннєвої на 

особистісно орієнтовану з її акцентом на суб’єкт-суб’єктних 

взаємовідносинах усіх учасників освітнього процесу. У свою чергу, система 

педагогічної освіти теж має взяти на озброєння особистісно орієнтовану 

модель професійної підготовки вчителів, одночасно сприяючи їхньому 

всебічному особистісно-професійному розвиткові. 

5) Розширення автономії навчальних закладів. Процес навчання 

контролюється вищими інстанціями. Незважаючи на те, що офіційно школи 

на місцях мають певну автономію, в реальності всі їхні дії мають бути 

обов’язково узгоджені з Міністерством освіти й підвідомчими структурами. 

У плані реформ підкреслюється важливість розширення повноважень 

навчальних закладів, надання їм більших можливостей для самоврядування. 

Однак вірогідно, що реалізація цього пункту Програми здійсниться не дуже 

скоро, оскільки до сих пір головною особою в кожному навчальному закладі 
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залишається представник партійного комітету, який ухвалює всі 

найважливіші управлінські рішення. 

6) Надання рівного доступу до освітніх послуг різним верствам 

населення. Цей пункт, мабуть, є найбагатограннішим і тому складним для 

реалізації, оскільки зачіпає найбільш гострі на сьогодні проблем. Питання 

навчання міських і сільських дітей, представників різних національних 

меншин і ханців, розвиток освітньої інфраструктури у віддалених районах 

країни, а також багато локальних проблем, що існують як на селі, так і в 

місті, потребують багато років і зусиль для розв’язання. Однак безумовною 

перевагою розробленого Плану реформ є той факт, що значний пласт питань, 

які раніше зовсім не виносилися на обговорення, зараз заявлені як 

найважливіші пункти подальшої роботи. 

У межах реформи планується втілити в життя різні програми для 

підвищення якості навчання, надання рівного доступу до освіти, підвищення 

кваліфікації педагогічного складу та покращення функціонування всієї 

системи в цілому. 

Владі Китаю належить пройти довгий шлях реформування освітньої 

сфери. Той факт, що освіту було названо одним із найважливіших 

пріоритетів розвитку держави в майбутньому, вочевидь, буде сприяти 

поступовому вирішенню назрілих за багато десятиліть проблем. 

Взятий КНР курс на інтеграцію у світовий освітньо-культурний простір 

актуалізував вивчення досвіду зарубіжних країн у галузі педагогічної освіти 

в цілому і підготовки вчителів початкових шкіл зокрема. Сучасні китайські 

педагоги активно досліджують досягнення розвинених країн: США, 

Великобританії, Німеччини, Франції, Японії, а також України. Багато 

елементів організації та змісту професійної підготовки майбутніх учителів у 

цих країнах, які упродовж багатьох років довели свою ефективність, вже 

впроваджуються в практику навчально-виховної роботи китайських 

педагогічних навчальних закладів. Серед них можемо назвати: наявність у 

навчальних планах варіативних дисциплін, модульну структуру навчальних 
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дисциплін, концепцію відкритої педагогічної освіти, концепцію неперервної 

педагогічної освіти, технологію дистанційної освіти тощо. Все перелічене 

свідчить про те, що система підготовки вчителів у КНР своїм зразком і 

орієнтиром на шляху модернізації обирає переважно європейську модель. 

 

Отже, метою підготовки майбутніх учителів на нинішньому етапі 

розбудови відкритої системи неперервної педагогічної освіти (розпочався в 

1999 р.) є особистісно-професійне становлення компетентного педагога-

дослідника, здатного до навчання впродовж життя. Завданнями професійної 

підготовки визнається: забезпечення всебічного розвитку майбутніх учителів 

у моральному, інтелектуальному, фізичному, естетичному і трудовому 

відношенні; створення міцного фундаменту професійної компетентності; 

виховання схильності до дослідницької діяльності в галузі освіти; 

формування прагнення до професійного самовдосконалення та освіти 

упродовж життя. Провідними в процесі особистісно-професійного розвитку 

майбутніх учителів є принципи соціальної детермінації мети і змісту, 

системності, провідної ролі державної ідеології, а також актуальності змісту 

педагогічної освіти, гуманізації, диференціації та індивідуалізації, 

національної специфіки, науковості, функціональної повноти професійної 

підготовки майбутніх учителів. Спостерігається також тенденція збереження 

пріоритетності ідеологічної та моральної складових змісту педагогічної 

освіти. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Аналіз проблеми свідчить, що мета особистісно-професійного розвитку 

майбутніх китайських учителів у процесі їхньої професійної підготовки у 

своєму становленні й розвитку пройшла такі етапи: підготовка в короткі 

терміни значної кількості педагогічних кадрів (1949–1956 рр.) → 
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нарощування професійної компетентності вчителів для виконання завдань 

всеосяжного соціалістичного будівництва (1957-1965 рр.) → виховання 

кадрів, що підтримують комуністичну партію і соціалістичну ідеологію 

(1966-1976 рр.) → відродження армії китайських учителів та поновлення 

високого престижу педагогічної праці (1977–1984 рр.) → інтенсифікація 

підготовки вчителів, здатних виховувати «будівників і продовжувачів справи 

соціалізму» і підвищувати «якісні характеристики китайської нації» 

(1985-1998 р.) → забезпечення особистісно-професійного становлення 

компетентного педагога-дослідника, здатного до навчання упродовж життя 

(1999 р. – наш час). 

Паралельно відбувалося ускладнення (за винятком періоду «культурної 

революції») завдань особистісно-професійного розвитку майбутніх учителів:  

 формування здатності а) «виховувати культурних трудящих, які 

мають соціалістичну свідомість» і б) «вести непримиренну боротьбу з 

буржуазною ідеологією» (1949–1956 рр.); 

 формування здатності виховувати громадян, всебічно розвинених у 

моральному, розумовому і фізичному відношенні, готувати кваліфікованих 

працівників, які мають соціалістичну свідомість і культурні цінності 

(1957-1965 рр.); 

 формування відданості КПК, готовності невтомно пропагувати 

офіційну ідеологію серед учнів і населення і безжально боротися з її 

опонентами (1966–1976 рр.); 

 формування здатності забезпечити «посилення і поліпшення 

підготовки інтелектуальних людських ресурсів», підвищення «ідеологічного 

і морального стандартів» та «культурного й освітнього рівня китайської 

нації» (1977–1984 рр.); 

 формування готовності здійснювати комплексний розвиток учнів у 

моральному, розумовому, фізичному, естетичному і трудовому відношенні; 
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 забезпечення всебічного розвитку майбутніх учителів у моральному, 

інтелектуальному, фізичному, естетичному і трудовому відношенні 

(1985-1998 р.);  

 створення міцного фундаменту професійної компетентності; 

виховання схильності до дослідницької діяльності в галузі освіти; 

формування прагнення до професійного самовдосконалення та освіти 

упродовж життя (1999 р. – наш час). 

На цій підставі можемо зробити висновок, що система особистісно-

професійного розвитку майбутніх китайських учителів у процесі їхньої 

професійної підготовки зробила у своєму становленні послідовні кроки: 

І – етап зародження і становлення системи неперервної педагогічної 

освіти на соціалістичних ідеологічних засадах (1949–1956 рр.); 

ІІ – етап нарощування професійної компетентності вчителів для 

виконання завдань всеосяжного соціалістичного будівництва (1957-1965 рр.);  

ІІІ – етап руйнації системи неперервної педагогічної освіти у роки 

«культурної революції» (1966–1976 рр.);  

ІV – етап відновлення «порядку з хаосу» в процесі відродження армії 

китайських учителів та поновлення високого престижу педагогічної 

праці (1977–1984 рр.); 

V – етап системних трансформацій неперервної педагогічної освіти в 

руслі соціалістичної модернізації з метою підвищення освітнього і 

культурного рівня китайського народу, підготовки необхідної кількості 

кваліфікованих спеціалістів (1985-1998 р.); 

VІ – нинішній етап розбудови відкритої системи неперервної 

педагогічної освіти з метою забезпечити особистісно-професійне 

становлення компетентного педагога-дослідника, здатного до навчання 

упродовж життя (1999 – по цей час). 

Кожному з етапів притаманний комплекс принципів, на яких базується 

особистіно-професійний розвиток майбутніх учителів у процесі їхньої 

професійної підготовки: 
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І – соціальної детермінації мети і змісту освіти; примату комуністичної 

ідеології; практичної спрямованості; класовості; прагматизму; 

ІІ – соціальної детермінації мети і змісту, примату комуністичної 

ідеології, практичної спрямованості, класовості, прагматизму і доданий 

принцип поєднання навчання з продуктивною працею; 

ІІІ – соціальної детермінації мети і змісту, примату комуністичної 

ідеології, практичної спрямованості, класовості, прагматизму, провідним став 

викривлений принцип поєднання навчання з продуктивною працею; 

ІV – науковості, примату комуністичної ідеології, практичної 

спрямованості педагогічної освіти, переосмислений принцип поєднання 

навчання з продуктивною працею; 

V – примату комуністичної ідеології, практичної спрямованості і 

науковості. Додалися принципи інтеграції, міждисциплінарності, 

національної специфіки 

VІ – соціальної детермінації мети і змісту, системності, провідної ролі 

державної ідеології, а також актуальності змісту педагогічної освіти, 

гуманізації, диференціації та індивідуалізації, національної специфіки, 

науковості, функціональної повноти. 

На основі аналізу навчальних планів підготовки майбутніх педагогів 

різних спеціальностей у педагогічних вишах КНР зроблено висновок, що 

зміст педагогічної освіти спрямовано на вироблення в майбутнього вчителя 

низки професійно і соціально значущих особистісних властивостей, зокрема: 

моральних (любов до батьківщини, дисциплінованість, законослухняність, 

відданість своїй педагогічній праці, любов до учнів, послідовне дотримання 

норм професійної педагогічної етики тощо); пізнавальних (системний 

науковий світогляд, ознайомленість із сучасним станом розвитку науки, 

знання з гуманітарних, соціальних, природничих наук, широкий кругозір, 

розвинений пізнавальний інтерес, сприйнятливість до інновацій тощо); 

фахових (професійна педагогічна компетентність, базові знання з дисциплін і 

основних наукових теорій, сформованість основних практичних професійних 



128 

умінь і навичок, здатність до інтеграції для забезпечення 

міждисциплінарного навчання, дослідницькі й управлінські здібності у сфері 

початкової освіти тощо); рефлексивних (потенціал до самопізнання, 

саморозвитку, самовдосконалення; оптимізм); комунікативних 

(товариськість, доброзичливість, володіння рідною та іноземними мовами, 

володіння ІКТ тощо); фізичних (достатній рівень розвитку фізичних навичок, 

навички здорового способу життя, психогігієнічні навички тощо); 

естетичних (здатність до естетичного сприйняття та естетичної оцінки, 

практичні художні вміння й досягнення тощо). 

Виявлено, що для формування професійно і соціально значущих 

особистісних властивостей майбутніх учителів викладачі педагогічних вишів 

КНР поступово відмовляються від авторитарної позиції, уніфікованого 

репродуктивного способу викладання і починають урізноманітнювати 

традиційні організаційні форми (лекції, семінарсько-практичні заняття) 

активними й інтерактивними методами навчання (проблемний виклад, 

дискусії, аналіз педагогічних ситуацій, квазівикладання, обговорення 

студентських доповідей і рефератів тощо), широко застосовують прийоми 

гейміфікації, цифрові ресурси та мультимедіа. 

З’ясовано, що сучасні китайські студенти добре розуміють важливість 

для майбутньої професійної діяльності та кар’єри педагогічної практики і 

часто прагнуть максимально використовувати можливість формування 

педагогічних умінь та професійно значущих особистісних якостей не лише 

під час обов’язкових викладацьких практик, а також беручи участь у 

факультативних літніх соціальних практиках. 

Матеріали розділу відображено в публікаціях: 293; 302. 
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РОЗДІЛ 3  

 

ПІСЛЯДИПЛОМНИЙ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 

УЧИТЕЛІВ У КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

 

 

3.1. Форми та методи особистісно-професійного розвитку 

китайських учителів у післядипломній освіті 

 

Як уже зазначалося раніше, неперервний особистісно-професійний 

розвиток майбутніх учителів розпочинається в стінах навчальних закладів, де 

вони здобувають професійну педагогічну освіту, та продовжується 

практично упродовж усього життя в системі післядипломної освіти. У 

попередньому підрозділі ми вже згадували надзвичайно важливі державні 

документи – Закон КНР «Про вищу освіту» та «Положення про неперервну 

освіту вчителів», прийняття та реалізація яких ознаменували початок 

сучасного етапу побудови відкритої системи неперервної педагогічної освіти 

в КНР. 

Указ № 7 Міністерства освіти КНР «Положення про неперервну освіту 

вчителів» (далі «Положення») від 13.09.1999 р. було оприлюднено та уведено 

в чинність з моменту опублікування [349]. За цим «Положенням» учителі 

набули права та обов’язків здійснювати неперервну освіту. Статтею 3 

«Положення» передбачено підвищення кваліфікації, поліпшення ідейно-

політичних і професійних якостей учителів початкової та середньої школи. 

Стаття 5 закликає адміністративні департаменти освіти урядів усіх рівнів 

вжити відповідних заходів для забезпечення реалізації вчителями початкових 

і середніх шкіл неперервної освіти згідно з чинним законом. 

У статті 8 «Положення» наголошується, що центр уваги неперервної 

освіти вчителів початкової та середньої школи спрямовується на підвищення 
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їхніх реальних можливостей стосовно рівня реалізації якісної освіти. До 

змісту неперервної освіти вчителів початкової та середньої школи входять: 

ідейно-політичне виховання та культивування етики; оновлення та 

розширення досвіду, ознайомлення з сучасними освітніми теоріями і 

практиками; дослідження в галузі освіти, виховання та навчання, освітніх 

технологій, сучасних технологій, а також гуманітарних і суспільних наук 

[349]. 

Важливим аспектом особистісно-професійного становлення вчителя 

сучасної школи в Китайській Народній Республіці є формування в нього 

потреби в неперервному професійному самовдосконаленні, підвищенні 

кваліфікації, навчанні упродовж усього життя. 

Слід зазначити, що в 2010 році з центрального бюджету Китаю було 

виділено 550 млн. юанів ($ 84,49 млн.) на реалізацію державної програми 

підвищення кваліфікації вчителів початкових і середніх шкіл. Завдяки цьому 

в цілому 1,15 млн. учителів початкових і середніх шкіл країни (в тому числі 

1,1 млн. учителів сільських шкіл) пройшли курси навчання та професійної 

підготовки. У травні 2011 р. в Пекіні відбулася спеціальна виставка, 

присвячена демонстрації досягнень у сфері реалізації державної програми 

підвищення кваліфікації вчителів початкових і середніх шкіл, яка 

реалізується в рамках плану втілення в життя Державної середньо- та 

довготермінової програми реформування й розвитку освіти і націлена на 

формування висококваліфікованого загону освітян. Підсумки анонімного 

опитування, проведеного за допомогою мережі Internet, показали, що 85% 

респондентів, які пройшли курси професійної підготовки вчителів 

початкових і середніх шкіл, задоволені означеною програмою. 

31 грудня 2000 р. Департаментом педагогічної освіти Міносвіти Китаю 

була відкрита «Електронна мережа вчителів Китаю» 

(http://www.ChinaTDE.net). З метою подальшого підвищення кваліфікації 

педагогів уряд розробив програму створення системи мережевого навчання 

викладачів. Мета програми – шляхом інформатизації освіти сприяти 
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модернізації засобів підготовки викладачів; дати педагогам можливість 

постійного і безперервного підвищення кваліфікації за допомогою освітньої 

мережі для викладацьких кадрів, супутникового телебачення та Internet; 

проводити масштабну, високоякісну, всебічну й ефективну підготовку і 

навчання вчителів початкової та середньої шкіл з метою значного 

підвищення їхньої кваліфікації [295; 299]. 

Післядипломна педагогічна освіта в Китаї представлена як курсовим 

підвищенням кваліфікації, так і різноманітними формами роботи в 

міжкурсовий період.  

Перепідготовка вчителів і претендентів на вчительські посади в Китаї 

здійснюється на базі інститутів удосконалення вчителів та інститутів 

підвищення кваліфікації. Крім того, в педагогічних вишах і середніх 

училищах, у педагогічних дослідних установах за результатами самостійної 

підготовки можна здати кваліфікаційний іспит.  

Інститути удосконалення учителів беруть на себе в основному 

перепідготовку вчителів для початкової школи, інститути підвищення 

кваліфікації – для середнього ступеня освіти. В інститутах удосконалення 

учителів педагоги мають можливість отримати освіту очно, заочно й у 

вигляді короткотермінового стажування терміном до трьох років. В 

інститутах підвищення кваліфікації є можливість навчання в дистанційному 

режимі (у тому числі за допомогою телевізійних і дистанційних курсів). 

Спеціальні курси існують також у загальних університетах та університетах 

для дорослих. Свої органи перепідготовки існують і для викладачів вищих 

навчальних закладів. Вони організовані в шести головних педагогічних 

університетах, що відносяться до Міністерства освіти, в декількох головних 

університетах непедагогічного профілю, кількох центрах перепідготовки 

вищих навчальних закладів, а також інститутах вищої категорії [294]. 

Оскільки система післядипломної педагогічної освіти китайських 

учителів, зокрема в її курсовій формі, вже була детально й глибоко 

досліджена Н. Котельніковою [див.: 102–108], вважаємо за потрібне 



132 

зосередити увагу переважно на підвищенні кваліфікації вчителів на базі 

школи. 

Оскільки післядипломна педагогічна освіта в її різноманітних формах є 

яскравим уособленням неперервності професійної освіти, стисло 

охарактеризуємо сучасні погляди на суть і особливості феномена «освіти 

упродовж життя». 

Потреба неперервності освіти, на думку окремих дослідників, була 

започаткована давніми філософами Арістотелем, Сократом, Платоном, 

Конфуцієм і Сенекою. Джерелом слугували релігійно-філософські уявлення 

та вчення про необхідність постійного духовного вдосконалення людини.  

Я. А. Коменський є попередником сучасних поглядів на безперервну 

освіту. За його твердженням, в житті людини немає важливішої мети, аніж 

навчання, тому вчитися потрібно в будь-якому віці. 

Неперервна освіта має два напрями розвитку. Перший – як педагогічна 

концепція, другий – як феномен практики. Промислова революція XIX в. 

внесла зміни в науку, техніку, соціально-економічні відносини і поклала 

початок освіти для дорослих [195]. 

М. Кларін наголошує, що в теорії та практиці неперервної освіти 

особливий акцент робиться на освіті дорослих за межами базової освіти. 

Сюди належать опанування та підвищення професійної кваліфікації; 

перепідготовка в процесі набуття іншої професії; освіта під час адаптації до 

соціальних і виробничих умов, які постійно змінюються; освіта дозвілля 

тощо. 

Р. Дейв [325] визначив 25 ознак неперервної освіти. Аналіз цього 

переліку дозволяє зробити висновок, що Р. Дейвом були сформульовані 

принципи неперервної освіти, серед яких: охоплення освітою усього життя 

людини; розуміння освітньої системи як цілісної, що  об’єднує дошкільне 

виховання, основну, послідовну, повторну, паралельну освіту, об’єднує й 

інтегрує всі її рівні та форми; включення в систему освіти, крім навчальних 

закладів і центрів допідготовки, формальних, неформальних і 
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позаінституційних форм освіти; горизонтальна інтеграція: дім – сусіди – 

місцева соціальна сфера – суспільство – світ праці – засоби масової 

інформації – рекреаційні, культурні, релігійні організації тощо; зв’язок між 

досліджуваними предметами; різними аспектами розвитку людини 

(фізичним, моральним, інтелектуальним тощо) на окремих етапах життя; 

вертикальна інтеграція: окремих етапів освіти – дошкільної, шкільної, 

післяшкільної; між різними рівнями і предметами на окремих етапах; 

соціальними ролями, які реалізуються людиною на окремих етапах 

життєвого шляху; якостями розвитку людини; універсальність і 

демократичність освіти; можливість створення альтернативних структур 

для отримання освіти; узгодженість загальної та професійної освіти; акцент 

на самоврядування; самоосвіту, самовиховання, самооцінку; 

індивідуалізація навчання різних поколінь (у родині, суспільстві); 

розширення світогляду; гнучкість і різноманітність змісту, засобів і 

методик, часу та місця; динамічний підхід до знань - здатність до асиміляції 

нових досягнень науки; вдосконалення вміння вчитися; стимулювання 

мотивації до навчання; створення відповідних умов і «атмосфери»; 

реалізація творчого та інноваційного підходів; полегшення зміни 

соціальних ролей у різні періоди життя; пізнання і розвиток власної 

системи цінностей; підтримка й поліпшення якості індивідуального та 

колективного життя шляхом особистісного, соціального і професійного 

розвитку; розвиток суспільства, яке має виховувати і навчати; вчитися для 

того, щоб «кимось стати»; системність принципів для усього освітнього 

процесу [325, с. 15–55]. 

До сьогодні в країнах Європи серед учених, які досліджують питання 

розвитку післядипломної освіти, не існує єдиного підходу до визначення 

цілей, завдань і сутності підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Наслідком цього є те, що поняття «післядипломна педагогічна освіта» 

вживається різними авторами в різних контекстах. Доцільним, на нашу думку, 

проаналізувати деякі критерії визщначення даного поняття. Науковець 
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С. Синенко у своїй праці «Розвиток післядипломної педагогічної освіти в 

країнах Західної Європи (Англія, Франція, Німеччина)» зауважує, що на 

території Європи частина вчених визначає післядипломну педагогічну освіту 

як «...різноманітне та багатоаспектне явище, спрямоване на виконання 

широкого ряду пізнавальних завдань. До них входить: 

 модернізація умінь і знань учителів (без зміни їх професійної ролі); 

 підготовка педагогів до нових ролей і посад; 

 підвищення кваліфікації та статусу педагогів; 

 зовнішнє і внутрішньошкільне обслуговування педагогічних та 

безпосередньо практичних і широких освітніх потреб учителів; 

 програму професійного зростання протягом службової кар’єри 

вчителя; 

 програми різної тривалості (від двох годин до декількох  

років)» [251, с. 41]. 

Багатоаспектність підходу до підвищення кваліфікації учителів дає 

можливість європейським вченим виділити вузьке і широке трактування 

даного поняття. Перевага першого визначення стосується навчання людини з 

метою проведення педагогічної діяльності (бути вчителем, викладачем) і 

здатності адекватно реагувати на модернізацію системи освіти (оновлення 

навчальних програм, запровадження нових дисциплін, використання 

інтерактивних технологій навчання). 

Широке розуміння більшістю європейських дослідників визначення 

цілей і завдань післядипломної педагогічної освіти розглядається в контексті 

реалізації принципу «навчання упродовж життя» або «неперервного 

навчання». Цим самим передбачається бажання та можливість учителя 

продовжувати підвищувати свій професійний, методичний рівень упродовж 

усього періоду педагогічної діяльності. 

К. Хоув виокремлює такі функції навчання, спираючись на критерії 

управління, визначення мети й підтримки післядипломної педагогічної 

освіти: перехідну (для молодих учителів); оновлення школи; удосконалення 



135 

широкого середовища (контексту); особистісного зростання педагога; 

неперервної формальної освіти; професійного розвитку; кар’єрного 

зростання [329, с. 45–46].  

Б. Джойс акцентує увагу на такій типології форм післядипломної 

педагогічної освіти: спрямовані на пряме використання в педагогічній 

діяльності; пов’язані з професійною діяльністю; професійно орієнтовані; 

пов’язані з професійними організаціями; особистісно орієнтовані»  

[332, с. 135].  

На нашу думку, відмінності в організації та функціонуванні 

післядипломної педагогічної освіти в країнах Європи пояснюються різним 

баченням суті післядипломної освіти вчителів, оскільки вона розглядається 

переважно в двох контекстах: 1) підвищення ефективності навчання учнів; 

2)  забезпечення потреби вчителя в кар’єрному та професійному зростанні. 

Р. Болам, підтримуючи першу концепцію, вважає, що «... 

післядипломна педагогічна освіта – це діяльність в освіті та навчанні 

вчителів початкової, середньої школи, а також директорів шкіл. Вона 

реалізується відповідно до базової професійної кваліфікації та спрямовується 

на першочергове завдання вдосконалення професійних знань, умінь і 

відносин для більш ефективного навчання і виховання дітей» [320, с. 17]. 

Джеймс пропонує іншу дефініцію: «Післядипломна педагогічна 

освіта – це широкий спектр заходів, за допомогою яких учителі можуть 

розширити власну освіту, розвинути свою професійну компетентність і 

поліпшити розуміння педагогічних принципів і технологій» [324, с. 15]. 

За твердженням С. Синенко, розбіжність у наведених визначеннях 

зумовлюється різним баченням місця та ролі педагога в країнах Європи: 

1) учителя-професіонала, головним завданням якого є: 

  постійне вдосконалення педагогічної майстерності; 

  виховання свідомого громадянина Європи; 

  забезпечення ефективної взаємодії навчальних програм з потребами 

суспільства; 
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2) учителя як службовця, навчання і підвищення кваліфікації якого 

контролюється роботодавцем. 

Досягнення компромісного варіанта вирішення даної суперечності 

різними вченими вбачається різними способами. Ми, приєднуючись до 

визначення С. Синенко, підтримуємо пропозицію Е. Гендерсона і Д. Біллінга 

щодо об’єднання післядипломної педагогічної освіти зі шкільною системою 

за допомогою проведення навчання учителів на базі навчальних закладів з 

метою найбільш повного задоволення їхніх індивідуальних  

потреб [319, с. 47].  

У даному контексті мова йде про безпосередню реалізацію на практиці 

поняття «неперервна освіта» посередництвом двох її складових – 

індивідуального професійного зростання педагога та шкільної системи в 

цілому. Цікавим підходом до визначення поняття «післядипломна педагогічна 

освіта» є, на нашу думку, дефініція, включена до Міжнародної енциклопедії 

освіти, виданої в Оксфорді в 1994 р., за якою дана галузь освіти 

трактується як: 

«– педагогічна освіта та підготовка вчителів, котрі працюють після 

завершення навчання на курсах з видачею відповідного кваліфікаційного 

документа; 

– післядипломна педагогічна освіта та підвищення кваліфікації 

вчителів з метою отримання вищої заробітної плати; 

– післядипломна освіта для вчителів, які готуються до виконання нових 

посадових обов’язків (наприклад, директор школи тощо); 

– підвищення кваліфікації вчителів, пов’язане з оновленням навчальних 

програм» [326, с. 5966–5973]. 

Останнім часом європейські вчені більше акцентують увагу на 

типології післядипломної педагогічної освіти, яка сформульована у 

фінальному дослідженні тематичного проекту Організації міжнародного 

співробітництва і розвитку: 
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– «удосконалення професійних умінь усього учительського персоналу 

або його групи (програми післядипломної педагогічної освіти та підготовки 

вчителів, спрямовані на розвиток навчального закладу); 

– удосконалення індивідуальних професійних умінь учителів (програми 

розвитку молодих учителів тощо); 

– розширення індивідуального досвіду вчителів з метою їхнього 

кар’єрного зростання (педагогічний менеджмент); 

– розвиток індивідуальних професійних знань та вмінь учителів 

(магістратура); 

– розширення особистої або загальної освіти вчителя (магістерський 

курс, не пов’язаний з педагогічною діяльністю)» [330, с. 27]. 

Межа XX–XXI ст.,ознаменована динамізмом соціально-економічного, 

науково-технічного, освітнього та духовного розвитку китайського 

суспільства, надзвичайно актуалізувала потребу в учителеві нового типу, 

здатному професійно діяти в умовах реформації системи освіти. У зв’язку з 

цим активізувався пошук шляхів підвищення кваліфікації вчителів, 

альтернативних традиційному навчанню на курсах. 

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив нам визначити кілька 

основних причин, які, на думку китайських дослідників, сприяли цим 

пошукам і становленню системи підвищення кваліфікації вчителів на базі 

школи (шкільної моделі післядипломної педагогічної освіти). 

Перш ніж перейти до розгляду причин, уважаємо за необхідне 

здійснити невеличкий екскурс до царини термінології. Як зазначає 

Н. Котельнікова [107], у китайській мові термін, яким позначають модель 

підвищення кваліфікації вчителів на базі школи, звучить як «сяобень 

пейсюнь» (校本培训). Перше слово в цьому словосполученні – «сяобень» 

китайські педагоги тлумачать як «заради школи», «у середовищі школи», «на 

базі школи». Значення другого слова «пейсюнь» дослідницею перекладено як 

«підвищення кваліфікації». Тому в контексті нашого дослідження, слідом за 

Н. Котельніковою, вважаємо за можливе поряд з терміном «сяобень пейсюнь» 
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використовувати терміни «внутрішньошкільне підвищення кваліфікації» 

(варіант, частіше за інші вживаний в українській педагогічній термінології) 

та «підвищення кваліфікації на базі школи» (варіант, характерний для 

західної педагогічної термінології) [107, с. 109–110].  

Н. Котельнікова виокремлює низку причин, які, на її думку, зумовили 

на початку ХХІ століття створення китайської системи підвищення 

кваліфікації вчителів на базі школи. Серед таких дослідниця називає: 

1) потреба в підвищенні рівня «якісних характеристик учителів»; 

2) необхідність подолання суперечності «робота – навчання»; 

3) необхідність «масового й повсюдного» удосконалення кваліфікації 

вчителів, пов’язана з реформою навчальних програм; 

4) традиційні форми підвищення кваліфікації не могли достатньою 

мірою враховувати специфіку конкретних шкіл та індивідуальні запити 

вчителів [107, с. 110–112]. 

Отже, першою причиною, що зумовила створення китайської системи 

підвищення кваліфікації вчителів на базі школи, є, на думку 

Н. Котельнікової, потреба в підвищенні рівня «якісних характеристик 

учителів». У Постанові «Про реформу й розвиток базової освіти», прийнятій 

Держрадою КНР у травні 2001 р., сказано: «Реформу базової освіти 

необхідно розпочати з підвищення якісних характеристик нації – з почуттям 

відповідальності та усвідомленням важливості цієї місії» [263, с. 53]. 

Традиційна система освіти, орієнтована на подання вчителем і засвоєння 

учнями певної суми знань, реформувалася в систему освіти, спрямовану на 

розвиток «якісних характеристик» учня. Очевидно, що за умови нових цілей 

освіти необхідно по-новому ставитися також до організації підвищення 

кваліфікації вчителів. У той період основними шляхами професіоналізації 

вчителів були: навчання, спрямоване на отримання освітнього цензу, та 

навчання на курсах підвищення кваліфікації в навчальних закладах 

післядипломної педагогічної освіти. Таке навчання, на думку Пайн Лін, є 

«накопиченням знань науково-теоретичного характеру, тому не сприяло 
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фактичному підвищенню рівня викладацької майстерності» [334]. Залученню 

усіх педагогів до активної педагогічної діяльності сприяло би створення 

дієвої системи внутрішньошкільного підвищення кваліфікації вчителів, 

упровадження сучасних методів і форм у роботі з ними. Крім того, в практиці 

підвищення кваліфікації вчителів існувала низка проблем. Головною 

перешкодою постали фінансово-економічні труднощі, які не дозволяли 

досягти необхідної масовості та систематичності курсового навчання. Це 

унеможливлювало реалізацію принципу неперервності, оперативного 

поповнення та відновлення знань більшості вчителів-практиків, а також 

сприяння підвищенню рівня їхніх «якісних характеристик».  

Другою причиною Н. Котельнікова вважає необхідність подолання 

суперечності «робота – навчання» [107, с. 111]. Підвищення рівня «якісних 

характеристик учителя» в системі післядипломної педагогічної освіти є 

процесом розвитку та поглиблення їхніх основ, закладених під час 

професійної освіти в педагогічному навчальному закладі [417]. Розглядається 

цей процес у контексті неперервної освіти, яка повинна здійснюватися 

упродовж усієї професійної діяльності вчителя. У Китаї на межі XX–XXI ст. 

ще не була повністю вирішена проблема забезпечення шкіл професійними 

педагогічними кадрами. За таких умов надзвичайно важливо було відшукати 

можливість підвищувати кваліфікацію вчителів, не відволікаючи їх від 

викладацької діяльності. Щоб надати вчителю можливість підвищувати 

кваліфікацію й успішно виконувати свої посадові обов’язки, застосовуючи на 

практиці нові знання, ідеї та методи, необхідно було усунути протиріччя 

«робота – навчання» [352]. Традиційно існуючі форми підвищення 

кваліфікації були не здатні подолати це.  

Наступною причиною Н. Котельнікова визначила необхідність 

«масового й повсюдного» вдосконалення кваліфікації вчителів, пов’язану із 

реформою навчальних програм [107, с. 111–112]. Цією реформою 

передбачено посилення варіативності й гнучкості навчального процесу, 

оновлення змісту дисциплін, що вивчаються, та зміцнення їхнього зв’язку з 
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практикою, запровадження міждисциплінарних і факультативних предметів. 

Дослідники відзначають, що «завданням реформи стало не переопрацювання 

навчальних матеріалів, а оновлення цілепокладання навчальних програм, їх 

провідних ідей і, відповідно, реформування педагогічного мислення вчителів, 

усього процесу навчання» [22, с. 207]. Школи дістали право самостійно 

розробляти програми та вибирати предмети, які відповідали б своєрідності 

навчального закладу та району, де він знаходиться, та вводити до програм 

більше інтегрованих курсів. Реформою було поставлено завдання поступової 

зміни «методів подання навчального матеріалу, його освоєння, підготовки 

педагогів і форм взаємодії вчителів та учнів» [309, с. 89]. У зв’язку з цими 

нововведеннями більшість педагогів «зіткнулися з серйозними 

випробуваннями». Стало очевидним, що виконання поставлених завдань без  

побудови системної роботи з підвищення кваліфікації викладацького складу 

усередині школи буде нереальним. 

Ще однією причиною, на думку Н. Котельнікової, стала та обставина, 

що традиційні форми підвищення кваліфікації не могли достатньою мірою 

враховувати специфіку конкретних шкіл та індивідуальні запити 

вчителів [107, с. 112]. Це закономірно призводило до певного розриву між 

їхньою теоретичною підготовкою та практичною діяльністю [364]. 

Першорядна проблема існуючої системи полягала перш за все в тому, що 

вона була відірвана від діяльності шкіл і педагога як суб’єкта освітнього 

процесу післядипломної педагогічної освіти.  

Наприкінці ХХ ст. у Великобританії, США, Канаді, Німеччині, досвід 

яких вивчали китайські фахівці, набувало все більшої значущості підвищення 

кваліфікації вчителів на базі школи, перехід до інтенсивних освітніх програм 

усередині навчального закладу. З урахуванням цього чинника більш 

обґрунтованою убачається думка тих фахівців, які вважали, що у 

сформованих умовах центр ваги з підвищення кваліфікації педагогів може і 

повинен бути переміщений на конкретну школу, оскільки саме там 

оптимально враховуються повсякденні інтереси та практичні потреби 
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вчителя. Перехід до системи підвищення кваліфікації вчителів усередині 

школи дозволяє реалізувати цей процес цілеспрямовано, предметно та 

змістовно, перетворює його на цілісну систему неперервного професійного 

зростання педагогічних кадрів [359, с. 47]. Система внутрішньошкільного 

підвищення кваліфікації практично не потребує великих фінансових витрат. 

У багатьох школах до того часу вже була створена матеріально-технічна база 

для навчання та наявний достатній досвід провідних учителів, які пройшли 

курсове навчання на загальнодержавному та провінційному рівнях.  

Підсумовуючи стислий аналіз ситуації, що склалася в системі 

післядипломної педагогічної освіти Китаю на початку XXI ст., 

Н. Котельнікова наводить думку Чжоу Цзяньпіна, який наголошував, що 

першорядною причиною виникнення й становлення системи підвищення 

кваліфікації на базі школи є протиріччя між вимогами, що висуваються 

новим століттям до професіоналізму, і недостатнім рівнем ефективності 

існуючої на той момент системи післядипломної педагогічної освіти 

[364, с. 15].  

Важливе значення мало, на думку української дослідниці, також 

«політичне стимулювання» [351, с. 115]. Уже в 1998 р. згідно з прийнятим 

Міністерством освіти КНР «Проектом з розвитку післядипломної освіти 

вчителів початкових і середніх шкіл назустріч ХХІ століттю» передбачалося 

створити в п’ятирічний термін таку систему післядипломної педагогічної 

освіти, в якій керівну роль будуть відігравати педагогічні виші, а основною 

базою стануть школи. При цьому передбачалося активне використання 

переваг дистанційного навчання. У 1999 р. Міністерство освіти в документі 

«Роздуми про реалізацію „Проекту розвитку післядипломної освіти вчителів 

початкової та середньої школиˮ» задекларувало тезу: «Школа є важливою 

базою післядипломної освіти вчителів, а директор школи – перша 

відповідальна особа за підвищення їхньої кваліфікації. Кожна початкова та 

середня школа повинна розробити план підвищення кваліфікації своїх 

педагогів, сформувати документальну базу (архів), організувати різні форми 
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навчання учительського корпусу» [355]. Ця перша в офіційних документах 

згадка про підвищення кваліфікації вчителів на базі школи стала імпульсом 

для ще більш детального вивчення досвіду зарубіжних країн (насамперед 

США та Великобританії) та його експериментального апробування й 

адаптації до національних особливостей післядипломної педагогічної освіти 

Китаю [385, с. 38].  

Н. Котельнікова зазначає, що в контексті цієї тенденції в серпні 1999 р. 

почалася офіційна реалізація Державного проекту «куа шицзі юаньдін» (跨世

纪 园 丁  «Садівник на рубежі століть») [107, с. 113]. (Продовжуючи 

термінологічну розвідку, дослідниця також наводить трактування слова 

«садівник» як поширеного метафоричного образу вчителя в Китаї [107, 

с. 113–114]). Це був проект регіональної експериментальної роботи у сфері 

підвищення кваліфікації вчителів, який ознаменував офіційний початок 

розвитку моделі сяобень пейсюнь у КНР. За даними української дослідниці, 

реалізувався він спочатку в семи експериментальних районах: м. Шиян 

пров. Хубей, м. Мяньян пров. Сичуань, район Ухоу м. Ченду, м. Ґуйгань 

пров. Ґуансі, м. Вейнань пров. Шеньсі, м. Цисі пров. Чжецзян і м. Ціндао 

пров. Шаньдун [107, с. 113–114]. 

Враховуючи актуальність означеного, активізувалися педагогічні 

дослідження китайських науковців. Розробленню питань підвищення 

кваліфікації на базі школи присвячено праці Ван Десюня [396], Дай 

Жуйхуа [352], Лю Діфана [357], Лю Яо [359], Сюй Вея [388], Тянь Айлі [403], 

Чжан Юйхуа [389], Чжао Ціня [412], Чжоу Цзяньпіна [364], Чень Давея [416] 

та ін. Опрацювання наукових розвідок зазначених вище авторів підтверджує 

думку про їхній вагомий внесок у визначення термінології, сутності, 

організаційної моделі розвитку системи внутрішньошкільного підвищення 

кваліфікації китайських учителів, включаючи її структуру, можливості та 

умови реалізації, вивчення й узагальнення вже напрацьованого позитивного 

досвіду. 



143 

Узагальнивши думки китайських дослідників, Н. Котельнікова 

констатує, що сяобень пейсюнь, будучи моделлю підвищення кваліфікації 

вчителів на базі школи та елементом системи післядипломної педагогічної 

освіти, розглядається в Китаї як інноваційний інструмент, який дозволяє 

об’єднати всі резерви всередині та поза школою і спрямувати їх на процес 

професіоналізації педагогів, розвиток творчого потенціалу всього 

педагогічного колективу, на задоволення виявлених потреб школи та на її 

прогресивний розвиток [107, с. 115]. 

Слід зазначити, що підвищення кваліфікації вчителів на базі шкіл не є 

стихійним процесом. Ця форма післядипломної освіти, спрямована на 

особистісно-професійний розвиток педагогів, має чіткі норми й правила 

реалізації, які встановлюються на рівні кожної провінції департаментами 

освіти з урахуванням місцевих умов і потреб кожного навчального закладу. 

Підвищення кваліфікації на базі школи має і свою певну структуру. 

Так, науковець Юй Вейтао вважає, що ця структура має обов’язково містити 

три компоненти: перспективне та поточне планування; наявність ефективно 

діючих Керівної групи, науково-методичного відділу (або координатора), 

об’єднань учителів за профілями, творчих груп; проміжну та підсумкову 

діагностику результатів і рефлексію  [350, с. 56]. 

Важливо зауважити, що в Китаї існує практика диференціації 

педагогічного колективу кожного навчального закладу на три категорії, які 

Н. Котельнікова характеризує таким чином [107, с. 119–120]: 

 перша – категорія педагога-майстра (провідного вчителя), який має 

відповідний викладацький ценз, багатий педагогічний досвід, високі особисті 

«якісні характеристики», уміння працювати педагогом-наставником і 

забезпечувати стабільно високі результати власної праці; 

 друга, найчисленніша група, до основного контингенту педагогічних 

кадрів якої входять учителі з досвідом роботи, котрі вже кілька років 

пропрацювали в школі, володіють усіма необхідними для викладацької 
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діяльності компетенціями, професійно значущими особистими якостями та 

спроможні забезпечити якісну освіту учнів; 

 третя категорія – молоді вчителі. Рівень фахівця-початківця, 

теоретично готового до виконання професійних функцій, але недостатньо 

здатного реалізувати їх на практиці через відсутність досвіду роботи.  

Зрозуміло, що найбільш різностороння й змістовна робота проводиться 

з особистісно-професійного розвитку молодих педагогів. Освітянський 

інтернет-ресурс «Перша мережева бібліотека» містить чималу колекцію 

планів роботи навчальних закладів у цьому напрямі [Див. за посиланням: 

http://www.wenku1.com/so/?key=%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E9%9D%92%E

5%B9%B4%E6%95%99%E5%B8%88%E5%9F%B9%E5%85%BB%E8%AE%A

1%E5%88%92]. 

Групові заходи з професійного становлення й розвитку молодих 

педагогів [див., наприклад, 341 мають здійснюватися всіма навчальними 

закладами, а також передбачають практику індивідуального наставництва, 

курування молодих учителів досвідченими колегами [див., наприклад, 363. 

Дамо їм коротку характеристику [296]. 

1. Провідна ідеологія роботи з молодим поколінням формулюється 

таким чином: молоді вчителі – це надія школи та її майбутнє; якості, 

притаманні молодим учителям, визначатимуть розвиток школи, її долю і 

перспективи. Виходячи з цього, досвідчені вчителі передбачають майбутнє 

школи, досягнення спільних цілей школи і для цього вживають ефективних 

заходів, спільно із зусиллями школи старанно розробляють систему і 

середовище для педагогічного колективу, що створює відносно стабільний, 

добре структурований, якісний викладацький склад, роблять вагомий внесок 

у розвиток педагогічного колективу школи. 

2. Навчальні завдання. Робота з молодими вчителями спрямовується на 

досягнення таких результатів: 

1) прояв ентузіазму по відношенню до педагогічного ремесла, 

наявність професіоналізму та почуття відповідальності, 

http://www.wenku1.com/so/?key=%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E9%9D%92%E5%B9%B4%E6%95%99%E5%B8%88%E5%9F%B9%E5%85%BB%E8%AE%A1%E5%88%92
http://www.wenku1.com/so/?key=%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E9%9D%92%E5%B9%B4%E6%95%99%E5%B8%88%E5%9F%B9%E5%85%BB%E8%AE%A1%E5%88%92
http://www.wenku1.com/so/?key=%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E9%9D%92%E5%B9%B4%E6%95%99%E5%B8%88%E5%9F%B9%E5%85%BB%E8%AE%A1%E5%88%92
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шляхетних професійно-моральних якостей, вміння навчати і бути 

прикладом для інших; 

2) міцні дидактико-методичні знання, самостійність і 

компетентність на при виконанні різних типів навчальних 

завдань; вміле використання сучасних засобів навчання, 

інтеграція сучасних інформаційних технологій; 

3) міцні фахові знання та знання теорії виховання, освіти, науки, 

дослідницький потенціал. 

3. Підготовка молодого викладача здійснюється протягом п’яти років. 

4. Заходи, пов’язані з підготовкою: 

1) самостійне планування власного професійного розвитку: кожен 

молодий викладач повинен створити детальний «План 

особистісно-професійного зростання» (трирічний план); 

2) залучення наставника. 

На початку навчального року проводиться захід «Наставник і учень 

разом, тримаючись за руки, розвивають суспільство – наставник і учень, 

церемонія підписання договору», формулювання цілей і висування вимог, 

підписання партнерської угоди між наставником і учнем, визначення 

обов’язків щодо передачі досвіду, допомоги та навчання. Передбачається 

передача педагогічного досвіду та методики викладання; здійснюється 

допомога в ознайомленні з навчальними матеріалами, програмою навчання, а 

також у набутті базових навичок викладання; навчання передбачає 

демонстрацію стилю викладання і стилю професійного мислення. Молоді 

вчителі навчаються педагогічної етики в досвідчених викладачів, освоюють 

навички, ретельно досліджують викладацькі прийоми ведення заняття 

досвідченими викладачами, навчаються способів викладання, намагаються 

якомога швидше набути навичок викладання певної дисципліни. Увесь 

навчальний процес має бути доступним для спостереження молодими 

вчителями, для них проводяться відкриті заняття; молоді вчителі мають вести 

детальні конспекти, здійснювати хронометраж уроку та підготовки до уроку, 
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до плану уроку мають вноситися ідеї викладача-наставника. Молодий 

учитель має щотижня відвідувати не менше 1 уроку свого наставника, 

сумлінно готуватися до уроків, відвідувати лекції, семінари, аналітичні 

заняття упродовж усього навчального року; вчитель-наставник повинен 

відвідати не менше 8 уроків свого учня за семестр. 

Для стимулювання почуття відповідальності наставника успіхи 

молодого викладача закріплюються оцінкою вчителя-наставника. 

3. Для поліпшення навчання теоретичної педагогіки молодих 

викладачів: 

(1) у кожному семестрі опрацьовується література з теорії 

педагогіки і створюються методичні розробки; 

(2) у кожному семестрі плануються цикли лекцій з тем освіти, 

докладаються всі зусилля для покращення рівня викладання 

молодих учителів; 

(3) у кожному семестрі проводиться навчальний семінар для 

взаємного спілкування, взаємного просування і поліпшення 

молодих і досвідчених учителів; 

(4) застосовується метод «виходьте – заходьте» для розширення 

кругозору. «Виходити» – означає використовувати всі 

можливості, організувати для молодих учителів лекції у 

партнерських школах, навчання та спілкування. «Заходьте» 

передбачає періодичне запрошення фахівців до школи для 

проведення семінарів з молодими викладачами. 

4. Поліпшення системи звітних уроків. 

У кожному семестрі молоді викладачі повинні підготувати звітний 

урок, добре організувати, попередньо обміркувати, після проведення заняття 

провести аналітичне обговорення, написати враження про викладання і 

проаналізувати свою роботу. Кожен педагогічний колектив реалізовує 

проведення лекцій для всіх викладачів з даної дисципліни. 

5. Поліпшення викладання базових знань з педагогіки. 
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У першому семестрі школи організовують змагання з написання 

ієрогліфів на дошці та з ораторського мистецтва, у другому семестрі з 

професорсько-викладацьким складом кафедри проводиться спільний форум 

молодих учителів для поліпшення їхніх базових навичок. 

6. Швидке підвищення педагогічних професійних навичок. 

Кожен семестр молоді викладачі під керівництвом наставника 

створюють чотири тренувальні тести; кожен навчальний рік потрібно 

розробляти тести поточного та рубіжного контролю. Молоді вчителі мають 

брати активну участь у навчальній, науковій та дослідницькій роботі, кожен 

семестр нагромаджувати особистий досвід викладання, виконати 

педагогічний звіт або написати наукову статтю з освітньої проблематики. 

7. Облік професійного зростання молодого викладача. 

На кожного молодого викладача школа заводить досьє для обліку 

професійного вдосконалення, фіксуючи кроки молодих викладачів у 

кар’єрному зростанні. 

У цілому підготовка молодих викладачів є основним найскладнішим 

обов’язком кожної китайської школи, ефективність підготовки молодих 

викладачів має безпосереднє відношення до підвищення рівня китайської 

освіти. Школа має створити центр підвищення кваліфікації, якісно виконати 

свою роботу з підготовки молодих учителів, що дасть поштовх швидкому 

професійному зростанню освітянської молоді. 

Разом із тим реалізація національною системою освіти КНР концепції 

неперервної освіти впродовж життя вимагає розробки та реалізації заходів 

сприяння особистісно-професійному становленню вчителів з різним стажем 

педагогічної діяльності. 

Так, ключовою метою низки заходів організаційного, навчально-

методичного, науково-дослідного плану є розвиток, «вирощування», 

плекання педагогічного активу з молодих викладачів. Пропонується докласти 

всіх зусиль до прискорення зростання й розвитку такого педагогічного 

активу, керуючись при цьому ключовими ідеями андрагогіки й акмеології, 
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організаційно-педагогічними та соціально-психологічними закономірностями 

особистісно-професійного та кар’єрного розвитку, розробити й запровадити 

комплекс всеохоплюючих тренінгових заходів широкого спрямування. 

На основі аналізу програм особистісно-професійного розвитку вчителів 

[Дод. Г.1–Г.3 нами виокремлено низку найбільш перспективних, на наш 

погляд, пропозицій, зокрема стосовно розвитку професіоналізму молодих 

учителів, які, втім, уже мають педагогічний досвід [297]. 

Цікавою видається пропозиція чіткого визначення часових орієнтирів: 

рік після закінчення ВНЗ – адаптація, наступні три-чотири роки – 

напрацювання професійних умінь, після десяти років – перехід до виконання 

ролі наставника молодих учителів. 

Для виконання такого перспективного плану пропонуються певні 

заходи: 

1. Інституалізація роботи з розвитку лідерства. 

Пропонується створити школу молодих учителів, на основі якої буде 

сформовано робочу лідерську групу. 

2. Зміцнення педагогічної освіти молоді. 

Школи мають залучати інтелектуальні здібності й творчі навички усіх 

учителів для наукових досліджень проблем теорії освіти, реалізуючи при 

цьому принцип вивчення й урахування місцевих (регіональних) 

особливостей. Важливо водночас дбати про особистий розвиток педагогів – 

дотримуватися «першочерговості вільного від роботи часу» та стимулювати 

зміни точок докладання зусиль у роботі. Створенню команди теоретично й 

практично підготовлених викладачів з високими особистими якостями 

сприятиме реалізація таких пропозицій: 

1) планомірно добирати теоретичні навчальні матеріали для 

опрацювання викладачами; 

2) регулярно організовувати тематичні лекції з теорії навчання й 

виховання, докладати зусиль для підвищення рівня теоретичної 

підготовки викладачів середнього віку; 
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3) кожен викладацький колектив має розробляти свої особисті 

плани теоретичного навчання, організовувати перегляд молодими 

викладачами найновіших відеозаписів освітнього характеру; 

4) принаймні раз на семестр проводити освітній семінар, спільно 

обговорювати актуальні освітні проблеми, стимулювати вчителів 

до самостійних роздумів та висловлення пропозицій з 

покращення існуючих методик; 

5) молоді вчителі мають своєчасно підбивати підсумки своєї 

роботи, кожного семестру складати письмовий звіт для кафедри, 

який є одним із основних документів для перевірки під час 

атестації; 

6) використовувати метод «виходьте – заходьте» [296], 

розширювати кругозір, вчитися в інших, набувати життєвого 

досвіду. Зокрема, організовувати виїзди молодих учителів для 

участі в заходах в інших навчальних закладах, а також 

запрошувати досвідчених фахівців з інших освітніх установ для 

проведення показових відкритих уроків та обміну досвідом з 

молоддю. 

3. Вивчення сучасного педагогічного досвіду, підвищення ефективності 

викладання: 

1) керівник кожного методичного об’єднання вчителів є ядром 

колективу, він має залучати більше вчителів середнього віку, які 

бажають досліджувати й застосовувати сучасний педагогічний 

досвід. Становленню власної педагогічної майстерності молодих 

учителів сприяють курси підвищення кваліфікації, де можна не 

тільки ознайомитися з новими програмами й методиками 

викладання, новим програмним забезпеченням, але й оволодіти 

принципами їхнього використання, а також навичками 

самостійної розробки навчальних програм; 
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2) керівник методичного об’єднання має сам бути взірцем для 

наслідування в професійній майстерності. 

4. Підвищення ефективності підготовки молодих викладачів до 

професійної діяльності: 

1) розгортання взаємодопомоги. Кожен молодий учитель має 

співпрацювати з досвідченим викладачем середнього чи 

старшого віку для взаємодопомоги в малій групі, добросовісно в 

них навчатися, старанно опрацьовувати навчальні матеріали та 

вивчати методику викладання, активно підвищувати свій 

професійний рівень; 

2) педагогічний колектив кожного семестру має організувати для 

молодих учителів відкриті уроки. Протягом семестру кожен 

молодий учитель має відвідати близько двадцяти занять, а після 

уроку провести обговорення-аналіз за певною схемою. Плани 

відкритих уроків, конспекти й стенограми занять, протоколи 

аналізу передаються до навчальної частини як документи для 

перевірки під час атестації професійного рівня педагогів; 

3) слід звертати увагу не лише на якість проведення молодим 

учителем занять, але й на результативність навчально-виховного 

процесу, показники навчальних досягнень учнів. Облік таких 

результатів по школі, місту, округу дасть змогу виявити здібних і 

успішних молодих учителів. На цих підставах доцільно 

здійснювати заохочення педагогів, які досягають найвищих 

результатів у навчанні й вихованні молодого покоління. 

Що стосується досвідчених учителів-майстрів, на них покладається 

почесна й відповідальна функція наставництва, спрямованого на всебічну 

підтримку особистісно-професійного розвитку молодих учителів. 

Н. Котельнікова коротко розкриває зміст роботи у контексті 

наставництва [107, с. 124–125]. Наставництво в Китаї, так само як і в Україні, 

є громадським дорученням. Завдання наставника – допомогти молодому 
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педагогу адаптуватися в новому колективі, стимулювати прагнення до 

поглиблення практичних знань і вдосконалення педагогічної майстерності. 

Наставник має щодня приділяти одну–дві години для надання допомоги 

молодому вчителю в набутті професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, 

контролювати виконання індивідуального плану підвищення кваліфікації, а в 

кінці року скласти характеристику молодого вчителя. Молоді педагоги 

зобов’язані відвідувати спеціальні курси для вчителів-початківців, уроки 

досвідчених колег, лекції, семінари [402, с. 116–118]. З цією метою школа 

забезпечує молодому вчителю, який працює перший рік, один день на 

тиждень (або 30 днів упродовж року) для участі в різних видах підвищення 

кваліфікації, а навчальне виробниче навантаження такого вчителя становить 

75% від нормативного [383, с. 87]. 

Як зазначає Н. Котельнікова, диференційований підхід застосовується 

також при визначенні змісту навчання педагогів у системі підвищення 

кваліфікації на базі школи. Він передбачає варіативність навчальних планів і 

програм, створених на основі освітніх потреб учителів школи, їхнього 

кваліфікаційного та загальнокультурного рівня, здібностей і педагогічного 

досвіду. Це дає можливість оптимально задовольняти освітні потреби 

вчителів і сприяти різнобічному розвитку їхніх «якісних 

характеристик» [107, с. 120]. Дослідник Сан Веньбін вважає, що в будь-

якому випадку зміст сяобень пейсюнь має вирішувати триєдине завдання – 

відповідати потребам професіоналізації вчителя, потребам школи та 

потребам реформування освіти [390]. Китайські фахівці застосовують 

модульний підхід до структурування змісту підвищення кваліфікації на базі 

школи. Н. Котельнікова наводить як приклад рекомендації китайських 

учених з розбивки змісту на п’ять модулів [107, с. 120–122]:  

1. Ідейно-політичне виховання. Виховання високої політичної культури 

та соціальної активності, патріотизму й інтернаціоналізму, формування 

наукового світогляду, системи цінностей громадської самосвідомості та 

ідейної переконаності в Китаї вважається наріжним каменем у формуванні 
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високоморальних «якісних характеристик» учителя. Теорії марксизму-

ленінізму, ідеї Мао Цзедуна, Ден Сяопіна і Цзян Цземіня є невід’ємною 

частиною змісту підвищення кваліфікації на базі школи; «інакше воно буде 

позбавлене духовної основи», – наголошує Чжао Юйпін [411, с. 130].  

2. Педагогічна теорія. Зміст модуля знайомить з класичними та 

сучасними ідеями педагогічної науки, теоретичними положеннями про 

сутність навчального процесу, різними методичними підходами до взаємодії 

з учнями, основними методами педагогічного дослідження [107, с. 121].  

3. Предметно-методичні знання та навички. До цього модуля 

включені знання з теорії та методики предмета, що викладається, оволодіння 

різними методами навчання й уміння застосовувати їх на практиці, методи 

педагогічного впливу на особистість учня. За допомогою цього модуля 

формуються навички відбору навчального матеріалу, планування, реалізації 

педагогічних цілей, контролю й оцінювання знань учнів, уміння 

пробуджувати та розвивати в учнів стійкий інтерес до предмета, що 

викладається, та навички накопичення досвіду педагогічної діяльності [107, 

с. 121].  

4. Науково-дослідна діяльність. Ця сторона змісту сяобень пейсюн 

визначається фахівцями як інноваційний підхід до вирішення проблеми 

підвищення кваліфікації вчителів. У центрі уваги знаходиться діяльність 

сучасного вчителя як дослідника, яка є одним з визначальних елементів його 

педагогічної творчості, показником відповідальності, здібностей і таланту. 

Школа створює умови для залучення вчителів до колективної науково-

дослідницької діяльності (робота у творчих групах, участь у науково-

практичних конференціях, конкурсах, презентаціях досвіду, оглядах), сприяє 

розробці й реалізації колективних та індивідуальних дослідних проектів. 

Провідною метою організації науково-дослідницької діяльності вчителів є 

надати їм можливість розвинути свій інтелект і творчі здібності, підвищити 

професійний рівень дослідницьких умінь [107, с. 121].  
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5. Сучасні педагогічні технології. Зміст цього модуля має включати 

оволодіння технологіями якісно орієнтованого та диференційованого 

навчання, взаємонавчання, навчально-ігрової та проектної діяльності. 

Особливе значення надається освоєнню й широкому застосуванню новітніх 

інформаційних технологій, у першу чергу, комп’ютерних, які покликані 

стати невід’ємною частиною освітнього процесу, що значно підвищує його 

ефективність [376, с. 38]. 

Показово, що зовнішнє загальне керівництво системою підвищення 

кваліфікації на базі школи здійснює спеціалізована група при місцевому 

відділі освіти. Безпосереднє керівництво, координацію та підтримку 

проводять заклади післядипломної педагогічної освіти. Вони постачають 

навчально-методичні матеріали та інші ресурси, які забезпечують 

інтелектуальну підтримку різних форм і заходів з підвищення кваліфікації на 

базі школи [107, с. 123]. 

Набувають поширення також нові форми підвищення кваліфікації 

вчителів у межах сяобень пейсюнь, у тому числі індивідуальні (самоосвіта). 

Інноваційними для китайської педагогіки є: проведення наукових 

досліджень, дистанційне он-лайн навчання [342, с. 77], створення інтернет-

портфоліо та мультимедійних презентацій [371, с. 78], користування 

ресурсами мережі Інтернет тощо.  

Так, Н. Котельнікова вважає найкориснішим Всекитайський сайт 

післядипломної освіти вчителів початкових і середніх шкіл 

(www.teacher.com.cn). На цьому сайті розміщено нормативні акти, які 

регламентують діяльність післядипломної педагогічної освіти та сприяють її 

розвитку; є детальна інформація про курси підвищення кваліфікації вчителів 

на державному рівні, повідомлення про конференції й конкурси, участь у 

яких має позитивний вплив на особистісно-професійний розвиток педагогів; 

посилання на сайти університетів, які здійснюють післядипломну 

педагогічну освіту; перелік різноманітних інтерактивних і заочних програм 

навчання, інтернет-бібліотека тощо. На сайті є також форум, який забезпечує 
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спілкування відвідувачів один з одним і з авторами сайту, що робить його 

актуальним і жвавим [107, с. 130–131]. 

У свою чергу, вважаємо доцільним звернути увагу на цікавий 

освітянський інтернет-ресурс «Перша мережева бібліотека» 

(http://www.wenku1.com/). Тут містяться найрізноманітніші матеріали, 

починаючи від студентських звітів про проходження педагогічної практики 

[Дод. В.1–В.4], перші спроби молодих учителів усвідомити й проаналізувати 

свій викладацький та виховний досвід [Дод. Е], дидактичні та виховні поради 

досвідчених педагогів [Дод. Д], науково-методичні праці педагогів-

теоретиків, результати психолого-педагогічних досліджень [Дод. Ж] тощо. 

Мотивами, що спонукають китайських учителів до самоосвіти, фахівці 

називають: зміни педагогічних концепцій, прагнення подолати професійні 

труднощі, бажання творчості, інформатизацію освітнього процесу, кар’єрне 

зростання, бажання здобути повагу оточуючих, матеріальне й моральне 

стимулювання [409, с. 111]. 

 

Отже, робота з професійної підготовки вчителів не закінчується 

отриаманням ними диплома про освіту. Особистісно-професійне становлення 

вчителя – тривала й складна робота, яка має враховувати не лише інтереси 

самого вчителя, але й потреби навчального закладу, регіону, всього 

суспільства. Наразі в КНР сформувалася й плідно функціонує система 

підвищення кваліфікації на базі школи – сяобень пейсюнь. Особистісно-

професійний розвиток учителів на базі школи здійснюється в колективних, 

групових та індивідуальних формах на засадах диференціації та 

індивідуалізації, гуманізації та особистісно орієнтованого підходу. Система 

післядипломного особистісно-професійного розвитку китайських учителів 

інтегрує найновіші цифрові та мультимедійні засоби для підвищення 

фахового рівня педагогів, залучення їх до педагогічної творчості та науково-

дослідної діяльності, спілкування з колегами для обміну досвідом та ідеями. 

 

http://www.wenku1.com/
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3.2. Тенденції розвитку та перспективи використання досвіту 

особистісно-професійного розвитку китайських учителів в умовах 

неперервної педагогічної освіти України 

 

Народження постіндустріального інформаційного суспільства зробило 

світ прозорим і відкритим, стерло кордони між державами і народами, дало 

можливість жителям усіх континентів планети відкрито і плідно 

спілкуватися, обмінюватися ідеями та досвідом. Водночас економічна 

глобалізація, теж роблячи світ єдиним, одночасно загострила деякі внутрішні 

проблеми країн і цивілізацій. До таких проблем, які стали особливо 

актуальними на хвилі активізації міжнародного співробітництва, наукового й 

культурного обміну, відноситься і модернізація національних освітніх 

систем, їх зближення, взаємодія і взаємовплив. 

Сьогодні світова освітня практика і педагогічна думка гостро 

відчувають необхідність теоретичного аналізу накопиченого досвіду, 

осмислення прогресивних досягнень і виявлення деструктивних тенденцій. 

Повною мірою це стосується і системи неперервної педагогічної освіти, де 

відбувається особистісно-професійне становлення й розвиток учителів. 

У нинішніх умовах особлива увага має бути зосереджена на тільки на 

суто професійній підготовці нового покоління педагогів. Особливої ваги 

набуває формування здатності освітян до неперервної освіти упродовж 

життя, підвищення їхньої загальної культури, професійної кваліфікації та 

соціального статусу до рівня, що відповідає ролі Вчителя в суспільстві, який 

одночасно виступає як викладач, вихователь, організатор діяльності та 

спілкування з учнями, їхніми батьками та колегами, консультант і дослідник. 

І в Китаї, і в Україні системи професійної педагогічної освіти 

перебувають у пошуку шляхів модернізації. У зв’язку з цим вважаємо за 

доцільне взаємний обмін накопиченим досвідом і плідними ідеями. При 

цьому цілком може виявитися, що звичне і традиційне для однієї культури 

послужить модернізаційним імпульсом в умовах іншої. 
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Здійснений у другому розділі дисертації огляд теорії і практики 

особистісно-професійного становлення майбутніх учителів у вищих 

навчальних закладах КНР на різних етапах розвитку дав підстави для 

виокремлення тенденції підвищення вимог до рівня професійної 

компетентності педагогів при збереженні пріоритетності ідеологічно-

моральних якостей особистості. Ілюстрацією можуть бути навчальні плани 

педагогічних вишів нового покоління [Дод. А], де ми бачимо, з одного боку, 

посилення фундаменталіазції педагогічної освіти, з іншого – 

урізноманітнення переліку дисциплін ідеологічно-етичного блоку, а також 

програми навчальних дисциплін [Дод. Б]. 

Усі дослідження, що стосуються історії школи й освіти в Китаї, 

свідчать про надзвичайно високий престиж у цій країні вченості й 

освіченості. Конфуціанська традиція, яка протягом багатьох століть є етико-

філософської основою всієї китайської освітньої концепції в цілому і 

підготовки педагогічних кадрів зокрема, заклала фундамент культу 

освіченості й освіти, поваги до Вчителя і сприйняття його як соціальної 

фігури, рівної за значимістю правителю. 

У надрах конфуціанства сформувались і уявлення про образ учителя як 

ідеальної особистості, взірця для наслідування. Невід’ємними якостями такої 

особистості-ідеалу є мудрість, людяність і почуття обов’язку. Сьогодні саме 

ці якості покладені в основу професіограми вчителя, що формулює цілі 

неперервної педагогічної освіти в Китаї. 

Аналіз численних досліджень, а також публікацій у педагогічній пресі 

Китаю свідчить про надзвичайну зацікавленість освітян проблемою 

професійно значущих особистісних якостей сучасного вчителя і вихователя. 

Можемо навести чималу кількість публікацій з промовистими заголовками: 

«Як стати хорошим вихователем дитячого садка», «Як стати хорошим 

учителем середньої школи», «Як стати улюбленим учителем», «Як зробити, 

щоб учні полюбили ваші уроки», «Любов учителя до дітей» тощо [Дод. Д, Е]. 
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Лі Ху зазначає, що насамперед вихователь має бути дитині другом, 

перебувати з нею на рівних, вихователь – це товариш дошкільника, для нього 

дуже важливо взяти на себе ініціативу у спілкуванні з дитиною, створити 

атмосферу, в якій дитина буде відкритою й активною, зможе висловити 

власні надії і проявити здібності. Вихователь має поважати дитину, 

розмовляти з нею як з другом, розуміти особливості її характеру, 

враховувати інтереси вихованця та захищати його права [384]. 

Ван Фан, розмірковуючи, як стати хорошим учителем середньої школи, 

насамперед зосереджується на питанні, якими ж якостями має володіти 

хороший учитель. На думку автора, справжнього вчителя мають 

характеризувати міцні професійні знання й «першокласне викладання»; 

педагог – це науковий дослідник, який сприяє всебічному розвитку учнів. 

Учителю надзвичайно важливо мати любляче серце: «По-перше, … любити 

учнів – це насамперед розуміти їх, знати їхні захоплення і здібності, 

підходити до кожного індивідуально, проникати в їхній духовний світ. По-

друге, любити учнів – значить бути чесним, однаково ставитися до всіх, а не 

виділяти одних і нехтувати інших. По-третє, любити учнів – значить 

поважати їхню особистість, спілкуватися з ними на рівних, своєю довірою і 

турботою розпалювати в них жагу до знань, розвивати творчий 

потенціал» [401]. Також учителю, як вважає Ван Фан, необхідне терпіння. 

Адже терпимість є виявом великодушності, благородних моральних якостей. 

Необхідна педагогу і професійна рефлексія: «Поважний учитель Тао Сінчжі 

одного разу запропонував «чотири питання на кожен день». Він радив 

кожному вчителю ставити «чотири запитання щоденно», а саме: 1) «Чи 

поліпшилося моє здоров’я?»; 2) «Чи збагатилися мої знання?»; 3) «Чи є 

прогрес у моїй роботі?»; 4) «Чи виріс я духовно?». … хороший учитель 

обов’язково має аналізувати свої вчинки, тільки так можна краще пізнавати 

себе, безупинно розвиватися». Педагогу надзвичайно важливо мати 

психологічні здібності, здатність підтримувати позитивний настрій та вміння 

імпровізувати [401]. 
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Чжан Вень доповнює перелік необхідних учителеві якостей 

прагненням до самовдосконалення, навчання упродовж життя: «Ми маємо 

постійно практикуватися, вдосконалюватися і вміти робити висновки. 

Великий педагог Тао Сінчжі сказав: „Якщо хочеш навчити учня, спочатку 

потрібно навчитися самому. Тільки вчитель з ненаситною жагою до знань 

може прищепити цю жагу до знань своїм учнямˮ» [372]. 

На необхідності постійно вчитися наголошує і Ху Венхуа: «Якщо 

хочеш, щоб учні полюбили твої заняття, потрібно зробити так, щоб учні 

полюбили тебе» [406]. А для цього навчися бути справедливим, бути 

поблажливим, жартувати, взаємодіяти, надихати [406]. 

Ван Веньшен стверджує: любити учня – значить розуміти його; любити 

учнів – однаково ставитися до всіх; любов до учня – це повага і довіра; і 

радить з любов’ю допомагати відсталим учням набути впевненості в собі; за 

допомогою посмішки показати свою любов, а також зазначає, що любов до 

учнів не позбавлена строгості, а строгість – почуття любові [397]. 

Аналіз викладеного свідчить, що в КНР наразі окреслилася тенденція 

до гуманізації освіти, переходу на засади особистісно орієнтованої 

освітньої парадигми.  

Лі Яньхуей зазначає, що в процесі переходу від традиційного типу 

освіти до гуманістичного спостерігається суперечність між 

фундаментальними гуманістичними ідеями і ступенем їх реалізації у зв’язку 

з відсутністю достатньо підготовленого педагогічного корпусу. Успішний 

перехід від авторитарної до гуманістичної освітньої парадигми в Китаї в 

кінцевому рахунку зумовлений підвищенням професійно-педагогічної 

компетентності викладацького складу. На цьому тлі можна розглядати 

особистісно-професійні якості педагогів як ключову умову для забезпечення 

гуманістичної спрямованості модернізації вищої педагогічної освіти [130]. 

Це, у свою чергу, актуалізує проблему розробки й реалізації гуманістичного 

аспекту особистісно-професійного розвитку китайських учителів. 
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Останнім часом чітко намітилась і тенденція до психологізації, 

посилення психологічного складника змісту особистісно-професійного 

розвитку вчителів.  

Юй Яфен [353] зазначає, що вчитель не тільки має «вчити, наставляти і 

розсіювати всі сумніви», але ще й стати хорошим психологом, взяти на себе 

відповідальність за психологічне виховання. Шкільна освіта в галузі 

психічного здоров’я має проникати в навчальний процес і повсякденне 

управління. У зв’язку з цим вимоги до моральних якостей учителів і 

психологічного обґрунтування методів навчання підвищуються. 

Самі викладачі повинні мати реалістичний погляд на світ, позитивно й 

оптимістично дивитися в майбутнє; справлятися зі своїми завданнями, 

усвідомлювати можливості. Вчителю необхідні оригінальність, вміння 

вирішувати всі труднощі, що зустрічаються на життєвому і трудовому шляху, 

можливість адаптуватися до умов, мати твердий характер, будувати 

гармонійні відносини з іншими, відповідати нормального стану і шануватися, 

не ображатися і не сердитися, поєднувати в собі м’якість і строгість, при 

цьому залишатися чутливим і розумним. Учитель має дотримуватися 

рівності, справедливо вирішувати всі справи, ставитися однаково до всіх 

учнів, не можна цінувати одного, при цьому нехтувати іншим учнем. 

Працюючи у сфері освіти, вчителі також мають приділяти увагу 

психологічному самовдосконаленню. Якщо в очах дитини вчитель – людина, 

яка пізнала себе, яка може оцінити себе, контролювати, управляти собою, яка 

поважає себе, але не гордовита і не хвалькувата, вірить у себе, але не 

наполягає на своєму, вміє боротися з невдачами, оптимістична, поважає свою 

професію, поважає інших людей, її слова не розходяться з ділом, то можна 

собі уявити, яке місце в дитячому серці займає такий учитель. Особливо для 

молодших школярів, у яких розвинена здатність до наслідування, вплив 

учителя на психічне здоров’я буде величезним. Так, щоб розвивати психічне 

здоров’я молодших школярів, перш за все вчитель повинен мати подібні 

психологічні якості [353]. 
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У травні 2014 р. у місті Циндао провінції Шаньдун (Східний Китай) 

відбулася міжнародна конференція «Інформатизація освіти». Голова КНР Сі 

Цзіньпін направив її учасникам вітальне послання, в якому закликав до 

просування реформ і інновацій в освітній сфері за рахунок розвитку 

інформаційних технологій. 

«Необхідно створити мережеву, цифрову, індивідуалізовану систему, 

яка дозволяла б людині удосконалювати свою освіту протягом  

усього життя», – сказав Сі Цзіньпін, підкресливши важливість створення 

«суспільства, яке навчається», в якому кожна людина може вчитися в будь-

який час і в будь-якому місці. 

Назвавши підготовку інноваційних фахівців найважливішим завданням 

людства, глава китайської держави зазначив, що Китай докладає невтомні 

зусилля для просування інформатизації освіти, поширення високоякісних 

освітніх ресурсів за допомогою IT. Він пообіцяв шляхом просування 

інформатизації освіти скорочувати цифровий розрив між містом і селом, а 

також між різними регіонами країни. 

Голова КНР заявив про готовність Китаю разом з рештою світу 

розширювати майданчик міжнародного обміну і співпраці, активно 

прискорювати інтеграційну та інноваційну взаємодію між IT і освітою [400]. 

Того ж 2014 р. учений Чжан Цзе провів у вищих педагогічних 

коледжах широкомасштабне дослідження 16 аспектів навчання студентів. 

Крім того, дослідник порівняв навчання студентів за двома різними 

програмами: за стандартною традиційною програмою і за допомогою онлайн 

курсів та ІКТ. Близько 40% студентів, які навчалися за традиційною 

програмою, зазначили, що вони задоволені якістю навчання, але були б не 

проти пройти матеріал «ще раз» у паралельній програмі (з використанням 

цифрових технологій). Таким чином, було встановлено, що новаторські 

підходи до освіти мають розвиватися і що вони є дуже корисними і 

доречними. Професор Шанхайського університету акцентує увагу на тому, 

що адаптація сучасних технологій до навчальних програм має проводитися 
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негайно. За допомогою таких програм можна закласти потужну базу для 

майбутнього [373]. 

Зазначене підтверджує наявність тенденції до розширення 

використання сучасних цифрових технологій і мультимедіа, технологій 

дистанційної освіти в процесі особистісно-професійного розвитку сучасних 

китайських учителів. 

Здійснений у попередніх підрозділах дисертації огляд форм 

професійної підготовки майбутніх учителів і тих, які після отримання 

педагогічної освіти вже працюють, засвідчив наявність тенденції 

диверсифікації організаційних форм особистісно-професійного розвитку 

вчителів. Тут маємо особливо відзначити різноманітні форми набуття 

студентами досвіду практичної педагогічної діяльності, в тому числі літню 

соціальну практику, проектні й дослідницькі форми роботи, а також численні 

вже згадувані нами колективні, групові та індивідуальні форми 

післядипломного особистісно-професійного розвитку на засадах 

диференціації та індивідуалізації, гуманізації та особистісно орієнтованого 

підходу, в тому числі з широким використанням цифрових і мультимедійних 

технологій: дистанційне навчання, створення інтернет-портфоліо та 

мультимедійних презентацій, інтерактивні, проектні, дослідницькі форми 

роботи тощо. 

Водночас, оскільки освітянська спільнота Китаю прагне сьогодні 

інтегрувати все найбільш ефективне й інноваційне з досвіду національних 

систем освіти зарубіжних країн, маємо підстави до прогностичних тенденцій 

віднести переорієнтацію неперервної педагогічної освіти на міжнародні 

стандарти професійних кваліфікацій. 

Ван Кай [394] узагальнює актуальні погляди й очікування китайського 

суспільства та формулює перелік якостей, якими має володіти вчитель ХХІ 

століття: 

1. Учитель має вчитися все життя. Характерні особливості суспільного 

інтелекту – це стрімка поява нових знань, які нарощуються на старі, як 
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снігова куля. Стикаючись із принципом «Життя має межі, а знання 

безмежні», вчитель має безперервно вдосконалюватися і працювати над 

собою. Вчитися все життя потрібно не наосліп, обсяг і канали інформації 

постійно збільшуються, і це дозволяє вчителю отримувати всебічну 

інформацію. Той, хто вчиться, насамперед повинен мати здатність критично 

відбирати матеріал, необхідний для нього. Учитель ХХІ століття повинен 

показувати приклад, як потрібно вчитися, на все життя залишитися 

прикладом для учнів. 

2. Досвідчений діагност, який володіє навичками навчання. В освіті 

майбутнього основним завданням учителя буде вказувати учням на найбільш 

ефективні методи навчання, центром освіти буде не вчитель з його 

авторитетом, який передає знання, а учень, якому, відповідно до його 

особливостей і потреб, вчитель буде допомагати вирішувати проблеми, 

шукати відповіді на питання, допомагати оволодівати навичками навчання, 

прищеплювати звичку самоосвіти. Учитель має точно знати процес навчання 

учня, безперервно стежити за успіхами в навчанні, чітко виявляти проблеми 

учня, вміти пропонувати ефективні методи усунення цих проблем. 

3. Психолог, що заслуговує на довіру. Сімейні і соціальні проблеми 

часто призводять до психологічних проблем у дітей. Учитель має знати 

причини виникнення проблем у дитини і використовувати різні ефективні 

прийоми для їх вирішення [394]. 

4. Спеціаліст у плануванні дисциплін. Розвиток суспільного прогресу і 

демократизація освіти спонукають вчителя не тільки прагнути активно брати 

участь у вирішенні освітніх проблем і в управлінні освітою, а й володіти 

автономними правами в плануванні навчальних дисциплін. 

Учитель має відповідно до завдань навчального закладу і освітніх 

завдань, враховуючи індивідуальний характер учнів, планувати ефективну і 

практично здійсненну навчальну дисципліну. 

5. Знавець технологій сучасної освіти, провайдер інформаційних 

ресурсів. Розвиток технологій сучасної освіти пропонує вчителю безліч 
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способів передачі знань, особливо комп’ютерне та мультимедійне навчання 

демонструє широкі перспективи розвитку. Вчителю необхідно навчитися 

володіти цими технологіями. Він повинен стати користувачем, і 

розповсюджувачем, і експертом нових технологій. Учитель повинен 

допомогти учневі знайти і засвоїти необхідну інформацію, перетворити її в 

знання. 

6. Експерт у груповій і командній роботі. Одна з особливостей професії 

вчителя – це колективність, узгодженість, терпіння, здатність навчати в 

колективі. Учитель має справу з колективом учнів, робота з колективом може 

підвищити ефективність роботи вчителя. Але індивідуальний характер 

кожного учня в колективі неминуче призводить до конфліктів, тому вчитель 

обов’язково повинен бути експертом у командній роботі, володіти навичками 

і методами колективної роботи. Крім того, в майбутньому поділ праці в 

суспільстві буде тоншим, технологічність виробничого процесу вищою, 

шляхи відносин між людьми більш різноманітними. Учитель має навчити 

учнів бути терпимими один до одного, помічати позитивні риси один в 

одного, працювати спільно з іншими людьми [394]. 

7. Інструктор самостійних досліджень і самостійного навчання. Учні 

проводять відносно небагато часу в школах. Тому не так важливо дати їм вже 

готові знання. Набагато важливіше виховувати в них навички навчання, щоб 

у процесі отримання знань учні самі могли виявити проблему, висунути її і 

вирішити. У цих питаннях учитель виступає в ролі наставника, гіда і 

навігатора. 

8. Об’єктивний і чесний суддя. Навчальний процес – це складний 

процес, який має відношення до фізіології і психології учнів. Через те, що 

кожен учень є індивідуумом, несхожим на інших, якість і кількість 

засвоєного матеріалу у всіх також різні. Учитель має знати і оцінювати, що, 

врешті-решт, засвоїв той чи інший учень. Потрібно всіма силами прагнути, 

щоб ця оцінка була якомога більш об’єктивною та справедливою. 
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9. Досвідчений соціальний працівник. Школи ХХІ століття мають 

встановлювати тісні зв’язки з суспільством, взаємно впливати один на 

одного, якщо змінюється суспільство, то повинні змінюватися і школи. 

Учитель має доносити до учнів інформацію про зміни в суспільстві і про 

причину і наслідок цих змін аж до того, як ці зміни вплинуть на учнів. Крім 

того, школа має підтримувати контакти з кожної громадською структурою і 

організацією, вчитель обов’язково має брати участь у громадській роботі. 

10. Вчений, який заздалегідь передбачає потреби суспільства. 

Функцією шкіл ХХІ століття має бути виховання відповідних талантів для 

суспільства. Учитель, згідно з перспективами розвитку суспільства, має 

спрогнозувати відповідні навчальні плани, зміст і методи навчання, зробити 

так, щоб розвиток індивідуального характеру, знання, навички та вміння 

відповідали вимогам майбутнього суспільства. З цієї точки зору учитель має 

бути вченим майбутнього, здатним передбачити й спроектувати освіту 

майбутнього [394]. 

Говорячи про можливість і доцільність творчого застосування 

українськими освітянами окремих елементів досвіду особистісно-

професійного розвитку своїх китайських колег, маємо зазначити таке. 

На жаль, сьогодні система освіти України переживає кризовий період, 

як, утім, і вся країна. Кризові явища, безумовно, негативно позначилися на 

стані національної освітньої системи в цілому та на соціальному становищі 

освітян. В останні роки у ЗМІ все частіше з’являються критичні матеріали, 

активно обговорюються ідеї і практика оптимізації мережі навчальних 

закладів усіх рівнів – від дошкільних до вищих. У такій ситуації неминуче 

падає престиж освітянської праці. 

Вважаємо, що в сучасній Україні необхідно невідкладно розпочати 

роботу з розробки концепції та реалізації дієвих заходів підвищення 

соціального престижу вчительської професії. У свою чергу, високий 

соціальний престиж педагогів має супроводжуватися підвищеними вимогами 
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до рівня їхнього особистісно-професійного розвитку, професійної 

компетентності і людських якостей. 

Аналіз українського галузевого стандарту вищої освіти, який був 

чинним до останнього часу, свідчить про те, що в одному з його основних 

документів – освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) [див., 

наприклад 38] – відсутні вимоги до професійно значущих особистісних 

якостей учителя. Вважаємо, що при розробці нового покоління стандартів 

вищої освіти, яка розпочалася в Україні торік, доцільно розробити перелік 

особистісних якостей вчителя, необхідних для його успішної професійної 

діяльності в сучасних умовах. Такий перелік має стати не тільки абстрактним 

еталоном, але й діагностично сформульованою метою особистісно-

професійного становлення і розвитку педагога. До того ж часу, коли 

вступлять у силу стандарти вищої освіти нового покоління, педагогічні 

університети України могли б вносити відповідні корективи до стандартів 

свого рівня. 

Українській системі педагогічної освіти корисно було б, на наш погляд, 

вивчити і досвід педагогічної освіти КНР з конструювання та реалізації 

морально-етичної складової змісту особистісно-професійного розвитку 

вчителів у системі неперервної педагогічної освіти. Як зазначає Лу 

Шаньшань, у Китаї майбутні вчителі вже на першому курсі в межах 

дисципліни «Основи морального виховання» вивчають не тільки методику 

морального виховання, а й опановують базову концепцію моральних 

принципів китайського суспільства; освоюють основні етичні теорії; 

аналізують практику морального виховання школярів; вирішують педагогічні 

завдання, засновані на застосуванні моральних принципів, тим самим 

підвищуючи рівень своєї етичної освіченості і закладаючи міцні підвалини 

для майбутньої професійної діяльності. Водночас студенти освоюють базові 

поняття етики як науки і набувають умінь, необхідних для подальшої 

навчальної та дослідницької діяльності у галузі теорії етики. Надалі, на 
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третьому курсі, майбутні вчителі вдосконалюють свою етичну 

компетентність у процесі засвоєння дисципліни «Етика» [139]. 

Вважаємо, що така увага до етичних проблем була б вельми 

актуальною в умовах українського суспільства, яке швидко трансформується. 

На нашу думку, цікавим для педагогічних навчальних закладів України 

може стати розширення арсеналу форм педагогічної практики студентів-

майбутніх учителів її факультативними видами, такими, наприклад, як 

схарактеризована нами літня соціальна практика. За своєю суттю вона 

близька до поширеної в Україні волонтерської роботи і позитивно впливає не 

тільки на набуття майбутніми вчителями навчально-виховного, 

організаційного, пропагандистського досвіду, але й на розширення і 

поглиблення ними своїх теоретичних знань, уточнення професійних уявлень, 

а також на вдосконалення їхніх професійно значущих особистісних якостей: 

емпатії, товариськості, організованості, креативності тощо. Водночас, 

інституалізація подібної діяльності та особливо врахування її результатів при 

визначенні рейтингу студента могли б сприяти підвищенню соціальної 

відповідальності майбутніх учителів. 

Що стосується післябазового складника неперервної педагогічної 

освіти, на нашу думку, для системи післядипломної освіти України може 

стати корисною практика запровадження різноманітних форм підвищення 

кваліфікації вчителів на робочому місці, на базі шкіл (сяобень пейсюнь), 

схарактеризована в попередньому підрозділі. Тим більше, що у своєму 

первісному вигляді вона була запозичена свого часу в Радянському Союзі. 

Така практика цілком природно впишеться в уже існуючу в Україні систему 

міжкурсової науково-методичної роботи з її рейтингово-накопичувальними 

формами обліку особистісно-професійних досягнень кожного вчителя.  

Насамперед слід звернути увагу кожного педагогічного колективу, 

кожної школи на молоде поповнення учительського контингенту – вчителів-

новачків. У КНР вони охоплені надзвичайною увагою адміністрації 

навчального закладу та колег.  
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Вартує уваги також перспективне планування підвищення кваліфікації 

вчителів на робочому місці, диференційоване за критерієм педагогічного 

стажу педагогів. Важливо, що китайська освітянська спільнота вважає 

необхідним опікуватися не тільки адаптацією на робочому місці вчителів-

новачків, але й дбає про систематичне й системне особистісно-професійне 

зростання всіх учителів. Тут має сенс звернути увагу на численні форми 

роботи як усередині школи (взаємовідвідування, робота методичних 

об’єднань, відкриті заняття, лекції на дидактико-методичну проблематику, 

проектні групи тощо), так і міжшкільні («заходьте–виходьте»), а також тісні 

зв’язки загальноосвітніх і вищих педагогічних навчальних закладів. 

Не залишаються без уваги практикою підвищення кваліфікації 

китайських учителів на базі шкіл і досвідчені педагоги. На них покладається 

почесний і одночасно надзвичайно відповідальний обв’язок – ставати 

наставниками освітянської молоді.  

У нинішніх умовах заслуговує на увагу української педагогічної 

громадськості досвід китайських колег щодо дотримання балансу між 

уніфікувальними тенденціями, що властиві цивілізаційній глобалізації, і 

збереженням національно-культурної специфіки системи неперервної 

педагогічної освіти. Дотримання цього балансу визнається одним з наріжних 

принципів модернізації системи освіти в цілому і педагогічної освіти зокрема 

і закріплюється на рівні численних нормативно-правових документів: 

законів, постанов ЦК КПК, Голови та уряду КНР. Основи цієї концепції були 

закладені свого часу Ден Сяопіном в його програмній праці «Розбудова 

педагогічної освіти з китайською специфікою, спрямованої в ХХI 

століття» [367]. Вважаємо, що розробка подібної проблематики є актуальною 

і для теорії та методики неперервної педагогічної освіти України. 
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Висновки до розділу 3 

 

У розділі схарактеризовано форми й методи особистісно-професійного 

розвитку китайських учителів у післядипломній освіті; виявлено тенденції 

розвитку та перспективи використання досвіду особистісно-професійного 

розвитку китайських учителів в умовах неперервної педагогічної освіти 

України. 

Виявлено, що робота з професійної підготовки вчителів не закінчується 

отриманням ними диплома про освіту. Особистісно-професійне становлення 

вчителя – тривала й складна робота, яка має враховувати не лише інтереси 

самого вчителя, але й потреби навчального закладу, регіону, всього 

суспільства. Післядипломна педагогічна освіта в Китаї представлена 

перепідготовкою та підвищенням кваліфікації як на спеціальних курсах, так і 

в різноманітних формах роботи в міжкурсовий період.  

Схарактеризовано модель підвищення кваліфікації вчителів на базі 

школи – сяобень пейсюнь, що розглядається в Китаї як інноваційний 

інструмент, який дозволяє об’єднати внутрішні і зовнішні ресурси школи для 

особистісно-професійного розвитку педагогів та підвищення творчого 

потенціалу всього педагогічного колективу. Висвітлено зміст сяобень 

пейсюнь, який передбачає роботу за п’ятьма напрямами: ідейно-політичне 

виховання вчителів, поглиблення знань педагогічної теорії, удосконалення 

предметно-методичних знань і навичок, науково-дослідна діяльність, 

опанування сучасних педагогічних технологій. 

З’ясовано, що особистісно-професійний розвиток учителів на базі 

школи здійснюється в колективних (відкриті лекції, семінари, наради, 

форуми, конференції, професійні конкурси, презентації досвіду тощо), 

групових (засідання методичних об’єднань, творчих груп, відвідування 

інших навчальних закладів для обміну досвідом тощо) та індивідуальних 

(наставництво, самоосвіта, проведення наукових досліджень, дистанційне он-

лайн навчання, створення інтернет-портфоліо та мультимедійних презентацій 
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тощо) формах на засадах диференціації та індивідуалізації, гуманізації та 

особистісно орієнтованого підходу.  

Виявлено, що зміст особистісно-професійного розвитку вчителів на 

базі школи диференціюється з огляду на стаж кожного педагога: рік після 

закінчення вишу – адаптація, наступні три-чотири роки – напрацювання 

професійних умінь, після десяти років – перехід до виконання ролі 

наставника молодих учителів. Кожна школа щорічно розробляє плани такої 

роботи та веде ретельний облік результатів особистісно-професійного 

зростання кожного члена колективу. Система післядипломного особистісно-

професійного розвитку китайських учителів активно інтегрує найновіші 

цифрові та мультимедійні засоби для підвищення фахового рівня педагогів, 

залучення їх до педагогічної творчості та науково-дослідної діяльності, 

спілкування з колегами для обміну досвідом та ідеями. 

Аналіз сучасного стану системи неперервної педагогічної освіти КНР 

дозволив виявити провідні тенденції розвитку, що сприяють особистісно-

професійному вдосконаленню вчителів: 1) підвищення вимог до рівня 

професійної компетентності педагогів при збереженні пріоритетності 

ідеологічно-моральних якостей особистості; 2) гуманізації освіти, переходу 

на засади особистісно орієнтованої освітньої парадигми; 3) психологізації, 

посилення психологічного складника змісту особистісно-професійного 

розвитку вчителів; 4) розширення використання сучасних цифрових 

технологій і мультимедіа, технологій дистанційної освіти в процесі 

особистісно-професійного розвитку сучасних китайських учителів; 

5) диверсифікації організаційних форм особистісно-професійного розвитку 

вчителів. 

Зроблено припущення, що досвід особистісно-професійного розвитку 

китайських учителів у системі неперервної педагогічної освіти може бути 

використаний українськими освітянами за такими напрямами: розробка 

концепції та реалізація дієвих заходів підвищення соціального престижу 

вчительської професії; конструювання та реалізація морально-етичної 
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складової змісту особистісно-професійного розвитку вчителів у системі 

неперервної педагогічної освіти; розширення арсеналу форм педагогічної 

практики студентів-майбутніх учителів її факультативними видами; 

запровадження різноманітних форм підвищення кваліфікації учителів на базі 

шкіл; дотримання балансу між уніфікувальними тенденціями, що властиві 

цивілізаційній глобалізації, і збереженням національно-культурної специфіки 

системи неперервної педагогічної освіти. 

Матеріали розділу відображено в публікаціях: 293–299. 



171 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дослідження теоретичних ідей та практичного досвіду особистісно-

професійного розвитку учителів у системі неперервної педагогічної освіти 

КНР дає можливість зробити такі висновки: 

1. Розкрито соціально-історичні передумови становлення уявлень про 

особистісно-професійний розвиток учителів у Китаї. Зокрема на основі 

вивчення праць із синології, філософії, історії, культурології, історії 

педагогіки визначено соціально-історичні передумови становлення й 

розвитку сучасної системи неперервного особистісно-професійного розвитку 

вчителів у КНР, до яких віднесено: погляди традиційного китайського 

суспільства на особистість учителя як уособлення найвищих людських 

чеснот і взірець для наслідування; ідеї даосизму, буддизму та конфуціанства 

як етико-філософську основу менталітету китайців, всієї культури і, зокрема, 

системи освіти Китаю; багатовікову практику підготовки педагогічних кадрів 

у Китаї. 

Аналіз стану наукової розробки проблеми засвідчив, що ані у 

вітчизняних, ані в китайських дослідженнях особистісно-професійний 

розвиток учителів у системі неперервної педагогічної освіти КНР не став досі 

предметом комплексного всебічного вивчення. 

2. Установлено на основі аналізу змін мети, завдань, принципів, змісту, 

що система особистісно-професійного розвитку китайських учителів у 

процесі неперервної педагогічної освіти (базової професійної підготовки та 

післябазової, післядипломної освіти) пройшла у своєму становленні 

послідовні етапи: 

І – етап зародження і становлення системи неперервної педагогічної 

освіти на соціалістичних ідеологічних засадах (1949–1956 рр.); 
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ІІ – етап нарощування професійної компетентності вчителів для 

виконання завдань всеосяжного соціалістичного будівництва  

(1957–1965 рр.);  

ІІІ – етап руйнації системи неперервної педагогічної освіти у роки 

„культурної революціїˮ (1966–1976 рр.);  

ІV – етап відновлення „порядку з хаосуˮ в процесі відродження армії 

китайських учителів та поновлення високого престижу педагогічної  

праці (1977–1984 рр.); 

V – етап системних трансформацій неперервної педагогічної освіти в 

руслі соціалістичної модернізації з метою підвищення освітнього і 

культурного рівня китайського народу, підготовки необхідної кількості 

кваліфікованих спеціалістів (1985–1998 рр.); 

VІ – нинішній етап розбудови відкритої системи неперервної 

педагогічної освіти з метою забезпечити особистісно-професійне 

становлення компетентного педагога-дослідника, здатного до навчання 

упродовж життя (розпочався в 1999 р.). 

Виявлено, що паралельно відбувалося ускладнення (за винятком 

періоду «культурної революції») завдань особистісно-професійного розвитку 

вчителів: від формування здатності а) «виховувати культурних трудівників, 

які мають соціалістичну свідомість» і б) «вести непримиренну боротьбу з 

буржуазною ідеологією» (1949–1956 рр.) до створення міцного фундаменту 

професійної компетентності; виховання схильності до дослідницької 

діяльності в галузі освіти; формування прагнення до професійного 

самовдосконалення та освіти упродовж життя (нинішній етап). 

Виокремлено притаманні кожному етапу принципи, на яких базується 

особистісно-професійне становлення й розвиток учителів. До основних 

(соціальної детермінації мети і змісту неперервної педагогічної освіти, 

примату комуністичної ідеології, практичної спрямованості) на різних етапах 

додавались принципи класовості, прагматизму, поєднання навчання з 

продуктивною працею, науковості, національної специфіки тощо. Нині 



173 

провідними є принципи соціальної детермінації мети і змісту, системності, 

провідної ролі державної ідеології, а також актуальності змісту педагогічної 

освіти, інтеграції, міждисциплінарності, гуманізації, диференціації та 

індивідуалізації, національної специфіки, науковості, функціональної 

повноти неперервної педагогічної освіти. 

З’ясовано, що зміст особистісно-професійного розвитку майбутніх 

учителів у процесі професійної підготовки пройшов шлях від копіювання 

досвіду педагогічної освіти СРСР, запозичення навчальних програм, 

підручників, навчально-методичних матеріалів, а також форм і методів 

роботи – до розширення шляхом залучення класичних і новітніх зарубіжних 

наукових здобутків, розробки власного навчально-методичного 

інструментарію на основі напрацювань китайських педагогів-науковців і 

освітян-практиків. 

3. Схарактеризовано практику особистісно-професійного розвитку 

китайських учителів у період здобуття базової педагогічної освіти. Виявлено, 

що гуманізація процесу професійної підготовки спонукає викладачів 

відмовлятись від авторитарної позиції, уніфікованого репродуктивного 

способу викладання для формування професійних особистісних властивостей 

студентів. Поряд із проблемним викладом, дискусіями, квазівикладанням на 

заняттях все частіше застосовуються інтерактивні методи, прийоми 

гейміфікації, цифрові ресурси та мультимедіа. 

З’ясовано, що сучасні китайські студенти прагнуть максимально 

використовувати можливості обов’язкових викладацьких і факультативних 

літніх соціальних практик для формування педагогічних умінь та професійно 

значущих особистісних якостей. 

Висвітлено форми, в яких відбувається особистісно-професійний 

розвиток учителів на базі школи: відкриті лекції, семінари, наради, форуми, 

конференції, професійні конкурси, презентації досвіду, участь у роботі 

творчих груп, відвідування інших навчальних закладів для обміну досвідом, 

наставництво, самоосвіта, проведення наукових досліджень, дистанційне 
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он-лайн-навчання, створення інтернет-портфоліо та мультимедійних 

презентацій тощо. 

Розкрито тенденції розвитку системи особистісно-професійного 

розвитку китайських учителів у системі неперервної педагогічної освіти. До 

них віднесено: підвищення вимог до рівня професійної компетентності 

педагогів при збереженні пріоритетності ідеологічно-моральних якостей 

особистості; гуманізацію освіти, перехід на засади особистісно орієнтованої 

освітньої парадигми; психологізацію, посилення психологічного складника 

змісту особистісно-професійного розвитку вчителів; розширення 

використання сучасних цифрових технологій і мультимедіа, технологій 

дистанційної освіти в процесі особистісно-професійного розвитку сучасних 

китайських учителів; диверсифікацію організаційних форм особистісно-

професійного розвитку вчителів. 

До прогностичних тенденцій віднесено переорієнтацію неперервної 

педагогічної освіти КНР на міжнародні стандарти професійних кваліфікацій. 

4. Накреслено перспективи творчої реалізації системою неперервної 

педагогічної освіти України перспективних педагогічних ідей і досвіду 

китайських освітян, що полягають у: розробці концепції та реалізації дієвих 

заходів підвищення соціального престижу вчительської професії; 

конструюванні та реалізації морально-етичної складової змісту особистісно-

професійного розвитку вчителів у системі неперервної педагогічної освіти; 

розширенні арсеналу форм педагогічної практики студентів-майбутніх 

учителів її факультативними видами; запровадженні різноманітних форм 

підвищення кваліфікації учителів на базі шкіл; дотриманні балансу між 

уніфікувальними тенденціями, що властиві цивілізаційній глобалізації, і 

збереженням національно-культурної специфіки системи неперервної 

педагогічної освіти. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 

особистісно-професійного розвитку вчителів у системі неперервної 

педагогічної освіти КНР. Перспективи подальших досліджень пов’язані з 
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порівняльним вивченням ефективності різних варіантів моделі підвищення 

кваліфікації китайських учителів на базі школи, а також експериментальною 

перевіркою накреслених шляхів творчої реалізації досвіду китайських колег 

в умовах неперервної педагогічної освіти України. 
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Додаток А.1 

Навчальний план підготовки бакалавра за напрямом «Початкове навчання» 

Чжэцзянського педагогічного університету 

浙江师范大学小学教育教学计划 

浙江师范大学 2013-08-17 

Чжецзянський педагогічний університет. 17.08.2013 

http://www.doc88.com/p-5621649994538.html 

 

《教师教育学院小学教育专业》4 年本科教学计划 

Навчальний план підготовки бакалавра за напрямом «Початкове навчання». Чотири роки.  

Мета освіти та основні вимоги до особистості 

（一）Мета освіти 

Виховавувати морально, розумово, фізично розвинениі педагогічні кадри і фахівців, які 

відповідають вимогам сучасному рівню розвитку економіки, науки, освіти, суспільства, 

вміють слухати й розуміти дітей, вивчати дитячу поведінку, мають досвід навчальних 

досліджень, початкової освіти та керівництва шкільним вихованням. Після закінчення 

навчання можуть працювати у школахта інших навчальних закладах, викладати й 

проводити наукрові дослідження 

（二） Основні вимоги до особистості випускника 

1. Мають бути віддані своїй педагогічній праці, любити учнів, мати професійну етику і 

виявляти особисту творчу ініціативу. 

2. Мають системно освоїти основні теореії навчаня, мати зжнаня і вміння зі своєї 

спеціальності. Бути обізнаними з сучасним станом розвитку науки. 

 

3. Мають систематично оволодіти базовими знаннями дисциплін, основними теоріями та 

основними навичками, мати потенціал для подальшого навчання й саморозвитку. Мають 

опанувати основи гуманітарних, соціальлних, природничих наук і сформувати системні 

структури для здійснення міждисциплінарного навчання. 

Должны систематически овладеть базовыми знаниями дисциплин, основными теориями и 

4. Повинні мати дослідницькі та управлінські здібності з початкового навчання та 

здатність саморозвиватися й самовдосконалюватися. 

 

Мати художні досягнення і практичні вміння. 

 

http://www.doc88.com/p-5621649994538.html
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二、Система навчання 

Нормативний термін навчання: 4 года. Можливе навчання 3-6 років. 

 

Вимоги дотатестації 

Вимоги до складання заліків та іспитів: За загальноосвітніми курсами ① – 42 бали, за 

загальноосвітніми курсами ② – 6 балів, з основних теоретичних дисциплін – 18 балів, з 

основних спеціальних дисциплін – 37 балів, спеціальні дисципліни з напряму, що 

вивчається – 26 балів, основні практичні заняття – 7 балів, підвищені практичні заняття – 

17 балів, творчі-практичні заняття – 4 бали, педагогичні дисциплини – 10 балів (у тому 

числі 6 балів на обов’язкові курси з мовних навичок для вчителів, уміння писати крейдою, 

пензликом і ручкою, теорія і практика використання сучасної освітньої технлогії таи 

історія розвитку китайської та іноземної освіти. Рештае 4 бали на одну з освітніх 

факультативних дисциплін для учителів.) Для отримання диплому з даної спеціальності, 

слід набрати мінімум 167 балів.  

（一）  

Загальноосвітні курси 
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Моральна 

підготовка та 

правознавство 

3 3 48 48   1 

 

Стан і політика Ⅰ 1 4 16 16   1  

Стан і політика Ⅱ 
1       

 

Англійська Ⅰ 3 4 64 64   1  

Аудіювання 

англіської мови Ⅰ 
1 1 16   16 1 

 

Фізична культура 1 2 32  32  1  

Військова теорія 1  36 36   1  

Психологія 1 3 18 18   1  

Основи розвитку 

сучасного Китаю 
2 2 32 32   2 

 

Використання 

комп’ютера 
2 2+2 64 32  32 2 

 

Англійська Ⅱ 3 4 64 64   2  

Фонетика 

англійської мови Ⅱ 
1 1 16   16 2 

 

Фізична культура Ⅱ 1 2 32  32  2  
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Китайська мова 2 2 32 32   2  

Вища математика 2 3 48 48   2  

Планування 

кар’єри і 

професійна 

орієнтація 

студентів Ⅰ 

0.5  
14+2 

нед. 
15 2 нед.  2 

 

Планування 

кар’єри і 

професійна 

орієнтація 

студентів Ⅱ 

0.5  
9+2 

нед. 
9 2 нед.  3 

 

Ідеї Мао Цзедуна і 

вступ до теорії 

социалізму з 

китайською 

специфікою Ⅰ 

3 3 54 54   3 

 

Англійська мова 
3 4 72 72   3 

 

Фонетика 

англійської мови 
1 1 18   18 3 

 

Фізична культура 

Ⅲ 
1 2 36  36  3 

 

Основи теорії 

марксизму 
3 3 48 48   4 

 

Ідеї Мао Цзедуна і 

вступ до теорії 

социалізму з 

китайською 

специфікою Ⅱ 

3 3 48 48   4 

 

Фізична культура 

Ⅳ 
1 2 32  32  4 

 

Планування 

кар’єри і 

професійна 

орієнтація 

студентів Ⅲ 

0.5  
11+2 

нед. 
11 2 нед.  5 

 

Планування 

кар’єри і 

професійна 

орієнтація 

студентів Ⅳ 

0.5  6+2 周 6 2 нед.  7 

 

 Основи 

информаційних 

технологій 

2 2+2 40 20  20 1 

 

Английська мова 

(продовження) 
2 2 32 32   4 

 

  

46  938 704 132 102 

Мінімум слід 

набрати 42 

бали 
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二）学科平台课程 Основні теоретичні дисципліни 

（六）Дисципліни на здобуття вченого ступеня та вимоги до їх вивчення 

 

 

 

Наименование дсциплин на соискание учёной степени (дсциплины с звездочкой★ в 

бланке) 

психология по развитию детей, учебная теория китайского языка для начального 

образования, учебная теория математики для начального образования, замечание и 

рекомендация поведения школьников, тренирование по учебном поведениям в 

аудитории.  
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Педагогіка 3 3 48 48   1  

Педагогіка та 

психологія 

3 3 48 48   1  

Теорія навчання та 

викладання 

2 2 32 32   2  

Розробка системи 

навчання 

3 3 48 48   4  

Теорії розвитку в 

педагогіці 

2 2 36 36   5  

Статистика з освіти та 

застосування SPSS 

3 1+2 54 18  36 5  

Мікро-викладання та 

педагогічна 

діагностика 

2 2 32 32   6  

  18  298 262  36   



233 

Т
и

п
 д

и
сц

и
п

л
ін

 
Назви дисциплін 

Б
ал

и
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 г

о
д
и

н
 н

а 

ти
ж

д
ен

ь 

З
аг

ал
ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

го
д

и
н

 

Розподіл часу 

С
ем

е
ст

р
 з

ан
я
ть

 

П
р
и

м
іт

к
и

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч

н
і 

за
н

я
тт

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 
та

 

р
о
б

о
та

 з
 

ко
м

п
’ю

те
р
ам

и
 

О
б
я
за

те
л
ь
н

ы
е 

Фізіология, гігієна та 

охорона здоров’я дітей 
2 2 32 32   1 

 

Психологія розвитку 

дітей★ 
2 2 32 32   2 

 

Навчальні теорії з 

китайської мови 

початкового рівня ★ 

3 3 48 48   2 

 

Навчальні теорії з 

математики 

початкового рівня ★ 

3 3 48 48   2 

 

Навчальні науково-

дослідні підходи 
2 2 36 36   3 

 

Основи малюнка та 

сполучення кольорів 
3 2+2 72 36 36  3 

 

Керівництво і 

спостереження 

повкедінки школярів★ 

2 1+1 36 18 18  3 

 

Ігри школярів і 

керівництво 
2 2 36 36   3 

 

Живопис і дитячі 

малюнки 
3 2+2 72 36 36  3 

 

Теорія музики і співи 3 2+2 64 32 32  4  

Основи танцю та 

хореографія 
3 2+2 72 36 36  5 

 

Вправляння з 

викладацької 

поведінки★ 

3 2+1 54 36 18  5 

 

Керівництво класом (в) 2 2 32 32   6  

Політики і правила в 

галузі освіти 
2 2 32 32   6 

 

Проблеми і 

керівництво у 

школьній безпеці 

2 2 32 32   6 

 

  37  698 522 176    

 

（四）专业方向课程 Спеціальні дисципліни з напряму, що вивчається 

1. Дисциплины по гуманитарным наукам 
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Майстерність 

письменника 
2 2 32 32   2 

 

Естетичне виховання 2 2 36 36   3  

Слова і красномовство 

(А) 
2 2 36 36   3 

 

Каліграфія і культура 

китайських ієрогліфів 
2 1+1 32 16 16  4 

 

Сучасна китайська мова 

(А) 
2 2 32 32   4 

 

Навчальна теорія з 

англійської мови 

початкового рівня 

2 2 32 32   4 

 

Письмо початкового 

рівня англійською 

мовою 

2 2 32 32   4 

 

Історія китайської та 

зарубіжної літератури 
2 2 36 36   5 

 

Навчальний аналіз і 

проектування з 

китайської мови 

початкового рівня 

2 2 36 36   5 

 

Шкільна соціально-

навчальна теорія 
2 2 36 36   5 

 

Управління освітою 2 2 36 36   5  

Теорія мистецтві та 

мистецтвознавство 
2 1+1 32 16 16  6 

 

Англійське мовлення та 

аудіювання 
2 2 32 32   6 

 

Людство і природа 2 2 32 32   6  

Оцінка дитячих кіно- та 

телевізійних творів 
2 2 32 32   6 

 

Читання з китайської та 

зарубіжної дитячої 

літератури 

2 2 32 32   8 

 

  32  536 504 32    

2．理科方向 Дисциплини з природничих наук 
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Навчальна історія з 

математики початкового 

навчання 

2 2 32 32   2 

 

Математичне мислення і 

підходи 
2 2 36 36   3 

 

Цифри та алгебра 2 2 32 32   4  

Статистика і ймовірність 2 2 32 32   4  

Керівництво і 

проектування шкільними 

дослідженнями 

2 2 32 32   4 

 

Простір і фігури 2 2 32 32   4  

Навчальне дослідження 

практичної діяльності 
2 2 36 36   5 

 

Людство і суспільство 2 2 36 36   5  

Наукові дослідження 2 2 36 36   5  

Класифікація тварин і 

рослин 
2 2 36 36   5 

 

Управління освітою 2 2 36 36   5  

Шкільні математитчні 

змагання і навчання 
2 2 32 32   6 

 

Лекції з наукової 

літератури англійською 

мовою 

2 2 32 32   6 

 

Розв’язання 

математичних задач 2 2 32 32   6 
 

Навчальний аналіз і 

проектування з 

математики початкового 

рівня 

2 2 32 32   6 

 

Ручна праця 2 2 32 32   8  

 

 32  536 536   32  

 

（五） 
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一、 Вимоги до отримання диплома з другої спеціальності 

Для отримання диплома з другої спеціальності слід отримати 37 балів з усіх 

важливих предматів цієї спеціальності та 18 балів з напряму викладання. Усього слід 

отримати 55 балів.
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 Військове навчання (В) 1 2 тиж. 1  

Ідеолого-політичні теоретичні курси і 

соціальна практика 
2 2 тиж.  

 

Навчання на практиці 
2 2 тиж. 3-4 
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Навчальні норми і дослідження з 
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 Ведення навчальної документації 

1 2 тиж. 
2корот

кий 

Педагогічні методи з прикладами 

застосування 
1 2 тиж. 

2корот

кий 

Програмне забезпечення навчального 

курсу 
1 2 тиж. 
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кий 

О
б
ер

іт
ь
 о

д
и

н
 і

з 

тр
ь
о
х
 

Актуальні питання початкової освіти 
1 2 тиж. 

4корот

кий 

Практикум з наукових досліджень  
1 2 тиж. 

4корот

кий 

  

11  

Мінімум слід 

отримати 4 

бали 

      

П
ід

в
и

щ
ен

і 
п

р
ак

ти
ч
н

і 
за

н
я
тт

я
 

Ф
ак

у
л
ьт

ат
и

в
 Письмо шкільного рівня та 

керівництво 
1 2 тиж. 

6корот

кий 

О
б
ер

іт
ь
 

о
д

и
н

 

із
 т

р
ьо

х
 Навчальне проектування і викладання 

1 2 тиж. 
6корот

кий 

Науково-дослідні підходи  
1 2 тиж. 

6корот

кий 

О
б

о
в
’я

зк
о
в
і 

д
и

сц
и

п
л
ін

и
 

Навчально-дослідна практика 1 2 тиж. 7  

Навчальне стажування 
7 7 тиж. 7 

 

Дипломна робота 
8  8 

 

 

19  

Мінімум слід 

отримати 17 

балів 
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Додаток А.2 

Навчальний план підготовки магістра освіти 

Чжецзянського університету 

(російською мовою) 

Курс обучения и теория образования, программа для магистров 

1. Цели обучения 

Данная специальность поможет укреплять идеологию ради страны и народного 

образования, закрепить базовые навыки, овладеть чувством социальной ответственности, 

проводить независимые исследования, вносить новаторские идеи в учебный процесс, 

воспитывать профессиональные кадры для научных исследований в области знаний. 

Конкретные требования: 

1. Освоить базовые принципы марксизма, придерживаться основной линии партии, 

любить Родину, строго соблюдать дисциплину и законы, обладать хорошими 

моральными качествами и профессионализмом. 

2. Систематически получать специальные знания данной предметной области, 

закладывать прочную теоретическую основу, знать о теоретических и практических 

исследованиях школы в Китае и за рубежом, современное положение и тенденции 

развития; освоить иностранный язык; быть компетентным работником, свободно 

заниматься теорией обучения и проводить в школах педагогические исследования. 

3. Быть физически здоровым, иметь высокие моральные качества и позитивное 

отношение к жизни. 

2. Направление исследований 

1. Основы теории образования 

2. Основные принципы учебной программы 

3. Принципы обучения в начальной школе (язык, математика) 

3. Продолжительность обучения и оценивание 

Период обучения 2–3 года, общие количество учебных кредитов от 37 до 39. Время 

систематического обучения составляет 60% от общего количества часов, для научных 

исследований и написания диссертаций около 40% рабочего времени, педагогическая 

практика и проверки исследований каждые 4 недели. По прохождению полного курса 

обучения выставляется оценка, для выпуска нужно написать и защитить диссертацию. 

4. Учебный план 
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1) Программа обучения (магистры должны выбрать предметы разных направлений  на 

23 учебных кредита в общей сложности)  

Название дисциплины Часы Кредит

ы 

Семестр 

начала 

обучения 

Преподават

ель 

Марксизм-ленинизм 

избранные материалы 

(педагогика) 

54 3 1 Ван 

Куньцин 

Научный социализм. 

Теория и практика 

36 2 1   

Первый иностранный язык 

(профильный) 

240 6 1, 2   

Основы педагогики 54 3 1 

Ван 

Куньцин 

Ту Яньго 

Теория обучения 72 4 1 Лю Хуашань 

Научно-исследовательская 

методология образования 

54 3 3 Го Юаньсян 

Тематическое исследование 

современных вопросов 

образования 

36 2 3 Ту Яньго 

Теория образования 

дисциплин (физика, 

филология, математика, 

химия, география, 

биология, искусство, 

музыка) 

54 3 1   

 

2) Указать выбранные факультативные курсы (в соответствии с направлением 

исследований) 

Направление 

исследований 

Название 

дисциплины 

Часы Кредиты Семестр 

начала 

обучения 

Преподаватель 

Основы 

педагогики 

Основы 

педагогики 

54 3 2 Чэнь Юйцин 

Педагогическое 

планирование 

И искусство 

преподавания 

36 2 4 

Чэнь Юйцин 

Цзо Минчжан 
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Учебный план и 

реформы 

образования 

36 2 3 

Го Юаньсян 

Чэнь Юйцин 

Дань У-Ган 

Ся Цзяфа 

Иностранные 

школы 

методики 

обучения 

36 2 3 Чэнь Юйцин 

 

Основы 

учебного 

курса 

Основы 

учебного курса 
54 3 2 

Го Юаньсян 

Ся Цзяфа 

Планирование и 

оценивание 
36 2 3 

Го Юаньсян 

Дань У-Ган 

Учебный курс и 

образовательные 

реформы 

36 2 4 

Го Юаньсян 

Чэнь Юйцин 

Дань У-Ган 

Ся Цзяфа 

Иностранные 

учебные курсы 

36 2 3 Го Юаньсян 

Основы 

преподавания 

в начальной 

школе 

(филология) 

Основы 

преподавания 

языка и письма 

в начальной 

школе 

54 3 2 Ся Цзяфа 

Психология 

обучения 

грамоте 

36 2 3 Ся Цзяфа 

Изучение 

учебных 

материалов по 

языку для 

начальной 

школы 

36 2 4 Ся Цзяфа 

Основы 

преподавания 

в начальной 

школе 

(математика)  

Основы 

преподавания 

математики в 

начальной 

школе 

54 3 2 Чжоу Дунмин 

 

Психология 

преподавания 

математики 

36 2 3 

Чжоу Дунмин 

Лю Хуашань 

Изучение 

учебных 

материалов по 

математике  для 

начальной 

школы 

36 2 4 Чжоу Дунмин 

 

 



240 

3) Любой факультативный курс 

Название дисциплины Часы  Кредиты  Семестр 

начала 

обучения 

Преподаватель  

Вопросы истории 

преподавания 

36 2 2 Ян Ханьлин 

Чжоу Хунюй 

Преподавание искусства 36 2 4 Ян Цзайсуй 

Лэй Ши 

Учебные меры и 

оценивание 

54 2 4 Ди Тяньшань 

Исследование 

психологических 

вопросов 

36 2 3 Лю Хуашань 

Проблемы обучения в 

средней школе 

36 2 3 Го Юаньсян 

Сравнение учебных 

материалов по 

языкознанию в 

начальной школе 

36 2 4 

Ся Цзяфа 

История 

математического 

образования в 

начальной школе 

36 2 2 Чжоу Дунмин 

 

Компьютерное 

тестирование и научные 

исследования 

36 2 4 Ху Лихэ 

Экспериментальные 

реформы в области 

обучения грамоте в 

начальной школе 

36 2 2 Лэй Ши 

 

5.  Педагогическая практика 

Студент-магистр во время практики должен ориентироваться на настоящих 

студентов, работать на передовой линии образования. Педагогическая практика – это 

обучение основному, специальному или тематическому курсу, консультирование или 

ответы на вопросы, возможность организации проведения учебных экспериментов. 

Учебные эксперименты обычно проводятся во второй год обучения, занимают по 
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времени около четырех недель; за это время необходимо выполнить по крайней мере 

восемь часов учебной нагрузки, проходной балл – 2 учебных кредита. 

6. Исследования 

Проведение исследований проходит в форме выездов на место, сборе информации, 

участия в научных конференциях и прочее. Обычно проводится в 3, 4, 5 семестрах, 

общее время составляет около четырех недель. 

Перед исследовательской работой руководитель должен поручить магистрам 

подготовить план исследований. После исследовательской работы магистры должны 

представить отчет; по итогам работы руководитель выставляет оценку. 

7. Требования к проведению научных исследований и  научным работам. 

 Студенты-магистры за период обучения должны написать минимум 5 научных 

работ (две статьи о точных и естественных науках), две курсовых работы. 

Среди этих работ минимум две должны быть опубликованы в периодических 

изданиях провинциального уровня и выше. 

 Магистр должен не позднее, чем в начале четвертого семестра определиться с 

темой дипломной работы, сделать доклад по постановке темы  и представить 

план дипломной работы. 

 

8. Способы и методы обучения   

Магистры находятся под руководством наставника и учатся работать в коллективе, 

объединять теорию с практикой. Используется совокупность методов 

индивидуальных и общих требований, изучается теоретический материал, проводятся 

научные исследования, комбинируется обучение в классе с самостоятельной работой. 

Преподаватель-методист  делает акцент на обучении, предъявляет строгие требования, 

чтобы в полной мере раскрыть учебный потенциал и активизировать научную 

деятельность студентов. 

Список обязательной литературы 

№ Произведение 

(литература) и название 

Автор, издание,  дата 

1 Критерии оценивания Gao Shilan 

2 «Рассуждения о Лунь Юй», Перевод Yang Bojun 

3 Великая дидактика  Я. Коменский, Fu Rengan перевод 

4 Общая педагогика Гербарт, Германия 
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5 Демократия и образование  Дьюи 

6 The modern Western 

bourgeois educational 

schools of thought on 

the election  

 People’s Education Press 

7 Обучение и развитие Занков Л.В. 

8 Процесс обучения Брунер 

9 Теоретические проблемы 

педагогики 

Dahenei yinan deng, Qu Cheng 

10 Теория и практика 

современного образования 

Huang Ji , Wang Ce San 

11 Индивидуальность и 

закономерность процесса 

обучения 

Guo Wenan 

12 Research Methods in 

Education: An Introduction.  

William Wiersma, 1997 

13 Научные методы и 

динамика 

Qiu Renzong 

14 Принципы и методы 

научного исследования 

Yang Xiaowei, East China Normal University 

Press, October 2002 

15 Методология исследований 

в области образования 

Ye Lan, Shanghai Education Press, 1999  

16 Complex Thought: An 

Overview 

 

Edgar Morin, Chen Yizhuan translation, 

Beijing University Press, 2001 

17 Basic learning theory and 

teaching practice 

Maurice Biggar 

 

18 Educational Psychology in 

the Classroom 

Henry Clay  Lindgren, Zhang Zhiguang 

translated 

19 Jiaoxue lungao Wang Ce San 

20 Modern teaching theory Zhong Qiquan 

21 Measurement and Evaluation 

of Educational Statistics  

Dai Zhongheng  

22 Educational Evaluation  Bu Lumu 

23 Обучение Педагогике 

Антология (начальный, 

средний и высокий 

People’s Education Press 

http://www.goodreads.com/book/show/13692120-research-methods-in-education
http://www.goodreads.com/book/show/13692120-research-methods-in-education
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjinNbAvPPKAhUBhSwKHfLLDqgQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fmetaintegral.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FComplex_Thought_FINAL.pdf&usg=AFQjCNFu9Q-iiGB_Dz052j6CWckgmamYJA&sig2=gnG10vNlKRDovXHotQxddg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjinNbAvPPKAhUBhSwKHfLLDqgQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fmetaintegral.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FComplex_Thought_FINAL.pdf&usg=AFQjCNFu9Q-iiGB_Dz052j6CWckgmamYJA&sig2=gnG10vNlKRDovXHotQxddg
https://ie.linkedin.com/in/mauricebiggar
http://www.amazon.com/Educational-Psychology-Classroom-Henry-Lindgren/dp/0195026179
http://www.amazon.com/Educational-Psychology-Classroom-Henry-Lindgren/dp/0195026179
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уровень) 

24 Педагогический сборник. 

Курс обучения 

People’s Education Press 

25 Образование и педагогика. 

Антология 

People’s Education Press 

26 Серия образования 

ЮНЕСКО "Учимся жить" 

Том 4 

Education Science Press, June 1996 

27 Краткая Международная 

образовательная 

энциклопедия (1-2 том) 

Education Science Press, June 1990 

28 Краткая энциклопедия по 

международному 

образованию 

Education Science Press, June 1992 

29 Вопросы обучения Education Science Press, 1997 

30 Новая учебная программа Education Science Press, 2003 

31 "Образование", 

"Преподавание курса" 

"Научно-образовательный 

процесс и практика", 

"Синьхуа Дайджест» и 

другие журналы 

  

 

 

Введение в Курс обучения и теорию образования, программа для магистров 

  

Шифр  курса: 1901    Название курса: Теория Обучения 

Общее количество часов: 72   Учебные Кредиты: 4  

Учреждение:  институт образования   Преподаватель: Лю Хуашань 

Содержание: Этот курс описывает общие закономерности обучения и учебного 

процесса, их особенности и взаимосвязи. В процессе обучения студенты под 

руководством могут освоить природу, характеристики, типы, механизмы и главные 

направления идеологических течений. Курс помогает студентам узнать и понять 

историю, современные положения и будущие тенденции развития теории обучения, 

формирует базовые знания процессов, принципов, методов, моделей и оценки 

современного обучения, повышает возможности студентов заниматься 

преподавательской и научно-исследовательской деятельностью, постепенно внедрять 

прогрессивные методы. 
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Додаток А.3 

Навчальний план підготовки бакалавра початкового навчання 

Нінсянський нормальний університет 

小学教育专业本科生培养方案（040107） 

(Primary Education Speciality) 

                                                   王 鹏 13-09-2013 

 

http://jkxy.nxtu.cn/info/news/nr/5000.htm 

                                                    Ван    Пэн  

                                                          13-09-2013 

一、Объект обучения 

Институт васпитывает людей, которые овладеют базовыми знаниями дисциплин, 

основными теориями и основными навыками, имеют потенциал для дальнейшего 

изучения и развития себя; Ученики должны освоить знание по гуманитарным наукам, 

социальным наукам, природным наукам и сформировать системные структуры для 

занятия междисциплинарным обучением. 

二、 

      Требования к воспитанию  

Систематически освоить базовые теории и базовые знания дисциплин, знать 

последний результат исследований, иметь способности для занятия начальным 

обучением. 

1. Будущие учителя должны быть знакомы с соответствующими национальными 

законами политиками и правилами о начальном обучении, и быть знакомы с состоянием 

реформы и развития начального обучения. 

2. Должны хорошо знать нормы школьных дисциплин, освоить основныетеории и 

методы обучения, иметь способности делать учебные проекты и учить детей. 

3. Знать основные научные подходы для поиска нужной документации и 

научного исследования. Иметь способности заниматься научно-исследовательными 

работами и оперативными работами. Иметь критическое мышление. 

三、学制与学位 

    Система обучения и ученая степень 

Нормативный период обучения составляет 4 года, но на самом деле можно 

завершить обучение за 3-6 лет. 

Те, кто звершат обучение по требованиям, получат бакалаврский диплом. 

http://jkxy.nxtu.cn/info/news/nr/5000.htm
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四、    Требование к баллам 

По направлению китайского языка данной специальности нужно собирать 141 балл, 

по направлению математики нужно собирать 139 баллов, по направлению науки нужно 

собирать 141.5 баллов, по направлению английского языка нужно собирать 144.5 баллов. 

五、 

Приложение1. Начальное обучение（по направлению китайского языка） 

Бланк по разделению баллов на каждый предмет и определению занятых процентов от 

общих часов обучения 

Типы 

предметов 
Виды дисциплин Баллы 

Занятые 

проценты от 

общих баллов

（%） 

Количес

тво 

часов 

Проценты от 

общих часов

（%） 

Общеобразо-

вательные 

курсы 

Обязательные 

дисциплины 
37 26 615 28 

Факультатив 10 7 170 7 

Всего 47 33 785 35 

Основные 

дисциплины 

Обязательные 

дисциплины 
5 3 88 4 

С
п

ец
и

ал
ь
н

ы
е 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

  

Специальные 

обязательные 

дисциплины 

13 9 232 10 

Практические 

занятия 
26.5 19 306 14 

Обязательные 

дисциплины по 

данному 

направлению 

39.5 28 644 29 

Факультатив 10 7 170 7 

Всего 89 64 1352 61 

В итоге 141 100 2225 100 

 

  

Приложение 2. Начальное обучение(по направлению математики)  

Бланк по разделению баллов на каждый предмет и определению занятых процентов  

от общих часов обучения 

附表 2 小学教育（数学方向）各类课程学分数和学时数比例分配表 
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Типы 

предметов 
Виды дисциплин Баллы 

Занятые 

проценты от 

общих 

баллов(%) 

Часы 

обучения 

Занятые 

проценты от 

общих часов 

обучения 

Общеобраз

овательные 

курсы 

Обязательные  

дисциплины 
37 26 615 28 

Факультатив 10 7 170 7 

小计 Всего 47 33 785 35 

Основные 

дисциплин

ы  

Обязательные 

дисциплины 
5 4 88 4 

Специальн

ые 

дисциплин

ы  

Специальные 

обязательные 

дсциплины  

13 9 232 10 

Практические 

занятия 
26.5 20 306 14 

Обязательные 

дисциплины по 

данному 

направлению 

37.5 27 642 29 

Факультатив 10 7 170 7 

Всего 87 63 1350 61 

总计 В итоге 139 100 2223 100 

 

附表 3 小学教育（科学方向）各类课程学分数和学时数比例分配表 

Приложение 3. Начальное обучение(по направлению науки)  

Бланк по разделению баллов на каждый предмет и определению занятых процентов от 

общих часов обучения 

Типы 

предметов 
Виды дисциплин Баллы 

Занятые 

проценты от 

общих 

баллов(%) 

Часы 

обучен

ия 

Занятые 

проценты от 

общих часов 

обучения 

Общеобразо

вательные 

предметы 

Обязательные 

дисциплины 
37 26 615 26 

Факультатив 10 7 170 7 

小计 Всего 47 33 785 34 

Основные Обязательные 
5 4 88 4 
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дисциплины дисциплины 

С
п

ец
и

ал
ь
н

ы
е 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

Специальные 

обязательные 

дисциплины 

13 9 232 11 

Практические 

занятия 
29.5 21 366 16 

Обязательные 

дисциплины по 

данному 

направлению 

37 26 690 30 

Факультатив 10 7 170 7 

Всего 89．5 63 1458 62 

总计 В итоге 141.5 100 2331 100 

 

附表 4 小学教育（英语方向）各类课程学分数和学时数比例分配表 

Приложение 4. (по направлению английского языка)  

Бланк по разделению баллов на каждый предмет и определению занятых 

процентов от общих часов обучения 
 

Типы 

предметов 
Виды дисциплин Баллы 

Занятые 

проценты от 

общих баллов 

Часы 

обучен

ия 

Занятые 

проценты от 

общих часов 

обучения 

Общеобразов

ательные 

курсы 

Обязательные 

дисциплины 
25 17 411 17 

Факультатив 10 7 170 7 

小计 Всего 35 24 581 24 

Основные 

дисциплины 

Обязательные 

дисциплины 
5 3 88 4 

С
п

ец
и

ал
ь
н

ы
е 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 Специальные 

обязательные 

дисциплины 

13 9 232 10 

Практические 

занятия 
26.5 18 306 13 

Обязательные 

дисциплины по 

данному 

55 38 1021 43 
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направлению 

Факультатив 10 7 170 7 

小计 Всего 104.5 73 1729 72 

总计 В итоге 144.5 100 2398 100 

 

附表 5 通识教育课程教学计划表 

Приложение 5.  Учебный плановый бланк по общеобразовательным предметам 

Т
и

п
 д

и
сц

и
п

л
и

н
 

Н
о
м

ер
а 

п
р

ед
м

ет
о
в
 

Наименование 

предметов 

б
ал

л
ы

 
学时数 Часы обучения 

С
ем

ес
тр

 

Ч
ас

ы
 о

б
у

ч
ен

и
я
 з

а 
н

ед
ел

ю
 

М
ес

то
 д

л
я
  
п

р
о
в
ед

ен
и

я
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Ч
те

н
и

е 
л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

 

MTS10

400L 

Моральная 

подготовка и 

правоведение 

 

3 51 51    1 3 

М
ар

к
си

ст
ск

и

й
 и

н
ст

и
ту

т 
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

о
б
у

ч
ен

и
е 

и
д

ео
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 
и

 
п

о
л
и

ти
ч
ес

к
о
й

 

те
о
р
и

и
о
р
га

н
и

зо
в
ан

н
о
 

м
ар

к
си

ст
ск

и
м

 
и

н
ст

и
ту

то
м

 
и

 
к
о
м

со
м

о
л
ь
ск

и
м

 

к
о
м

и
те

то
м

 

MTS10

200L 

Программа 

развития 

китайской 

современной 

истории 

2 34 34    2 2 

М
ар

к
си

ст
ск

и
й

 

и
н

ст
и

ту
т 

MTS10

401L 

Основные 

теории 

Марксизма 

3 51 51    3 3 

М
ар

к
си

ст
ск

и
й

 

и
н

ст
и

ту
т 

MTS10

A00L 

Идеи Мао 

Цзэдуна и 

введение к 

теории 

социализма с 

китайской 

спецификой 

6 51 51    5  3 

М
ар

к
си

ст
ск

и
й

 

и
н

ст
и

ту
т 

FCA10

200C 

Основы 

использование 

компьютеров 

2 48 24   24  2 4 Институт 

ИКТ    
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PEH10

000C 

4-1Физическая 

культура 4-1 
1 30 4   26 1 2 

体育科学学院
Институт физ. 

культуры 

 

PEH10

001C 

体育 4-2 

Физическая 

культура 4-2 

1 30 4   26 2 2 
体育科学学院
Институт физ. 

культуры 

 

PEH10

002C 

体育 4-3 

Физическая 

культура4-3 

1 30 4   26 3 2 
体育科学

Институт физ. 

культуры 

 

PEH10

003C 

Физическая 

культура4-4 
1 30 4   26 4 2 Институт физ. 

культуры 
 

QUD11

000L 
Военная теория 1 20 20    2 2 Отдел 

студентов 

веб-

сайт  

QUD11

000P 

Военное 

обучение 
1      1  Отдел 

студентов 

Три 

недели 

QUD12

000L 

Положение и 

политики 
1        Марксистски

й институт  

Семина

р 

QUD14

000L 

Психическое 

здоровье 
1 18 18    1  Отдел 

студенов 
 

QUD14

001L 

Жизненное 

здоровье и 

репродуктивное 

здоровье 

1 18 18    3  
Академия 

науки о 

жизни 

И
н

те
р
н

ет
-

к
у
р
с 

COE10

A01L 

Английский 

язык2-1 
6 85 85    1 5 

Институт 

иностранных 

языков  

COE10

A02L 

Английский 

язык2-2 
6 85 85    2 5 

Институт 

иностранных 

языков 

COE10

800L 

Английский 

язык2-1 
5 85 85    1 5 

Институт 

иностранных 

языков 

о
б

ы
ч

н
ы

й
 

к
л

ас
с COE10

801L 

Английский 

язык2-2 
5 85 85    2 5 

Институт 

иностранных 

языков 

 

COE10

200L 

Тренирование 

по английским 

речам 

звукозаписи и 

чтению 

2 34 34    3 2 
Институт 

иностранных 

языков 

 

Обязате

льные 

дисцип

лины 

обычно

го 

класса 

(только 

можно 

COE10

201L 

Английская и 

американская 

культура 

2 34 34    3 2 
Институт 

иностранных 

языков 

COE10

202L 

Чтение 

иностранных 

книг 

2 34 34    3 2 
Институт 

иностранных 

языков 
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COE10

203L 

Чтение 

иностранных 

рассказов 

2 34 34    3 2 
Институт 

иностранных 

языков 

выбира

ть один 

предмет

) 

COE10

204L 

实用写作
Практическое 

писание 

2 34 34    3 2 
Институт 

иностранных 

языков 

COE10

205L 

实用翻译
Практический 

перевод 

2 34 34    3 2 
Институт 

иностранных 

языков 

Ф
ак

у
л

ь
та

ти
в
 

История и культура Требование:(нужно собирать 10 

баллов) 

Студентам естественного профиля 

нужно выбирать учить один из 

следующих предметов и получить 6 

баллов: история и культура, литература и 

искусство, философия и психология, 

социальная наука и правоведение; 

Студентам гуманитарного профиля и 

студентам искусства нужно выбирать 

учить один из следующих предметов и 

собирать 4 балла: природная наука и 

наука о жизни, теория о применении 

инструментов и инновация и т.д. 

Учебный 

отдел 

С
м

о
тр

ет
ь
 р

ас
п

и
са

н
и

е 
у
р

о
к
о

в
 н

а 
д

ан
н

ы
й

 

се
м

ес
тр

 

Культура и исскуство 

Философия и психология 

Социальная наука и 

правоведение 

Природная наука и наука 

о жизни 

Теория о применении 

инструментов и иновации 

小计 Всего 4

7 7
8
5
 

6
5
7
 

 24 1
0
4
 

    

Примечание:1. В университете разделяют английские классы на интенсивный класс и 

обычный класс по оценкам студентов. Студенты исскуства будут учиться в обычном 

английском классе. 

2.Из тех баллов, которые получились путем участия в коммуникативных 

деятельностях, семинарах и соревнованиях студенты могут перенести 4 балла в 

общеобразовательные курсы. Смотреть конкретные объяснения в соответствующих 

документах. 

附表 6 小学教育专业学科基础课程教学计划表 

Приложение 6. Учебный плановый бланк по основным дисциплинам в школьном 

воспитании 

Т
и

п
 п

р
ед

м
ет

 

Н
о
м

ер
а 

п
р
ед

м
ет

о
в
 

Наименование 

предметов Б
ал

л
ы

 

Часы обучения 

С
ем

ес
тр

 

Ч
ас

ы
о
б
у
ч
ен

и
я
за

 

н
ед

ел
ю

 

М
ес

то
 д

л
я
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Ч
те

н
и

е 
л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Обя

зате
льн

ые 

дис

EDU103

01L 

 

Дсциплины и 

теория 

обучения 

2.5 48 48    4 3 

И
н

ст
и

ту
т 

н
ач

ал
ь
н

о
го

 

в
о
сп

и
та

н
и

я 
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цип

лин

ы 

EDU233

00C 

Научно-

исследовательн

ые учебные 

подходы  

2.5 40 34   6 5 3  

小计 Всего 5 88 82 10  6     

 

附表 7 小学教育专业必修课教学计划表 

Приложение7. Учебный плановый бланк по обязательным дисциплинам  

в школьном воспитании 

Т
и

п
 п

р
ед

м
ет

о
в
 

Н
о
м

ер
а 

п
р

ед
м

ет
о
в
 

Наименование 

предметов 

Б
ал

л
ы

 

学时数 Часы обучения 

С
ем

ес
тр

 

Ч
ас

ы
 о

б
у

ч
ен

и
я
 з

а 

н
ед

ел
ю

 

М
ес

та
 д

л
я
 п

р
о
в
ед

ен
и

я 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Ч
те

н
и

е 
л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
п

ец
и

ал
ь
н

ы
ео

б
я
за

те
л
ь
н

ы
е 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

PSY3340

1C 

Развитие психики 

школьников 

 

3 60 52 8   2 4 

И
н

ст
и

ту
т 

н
ач

ал
ь
н

о
го

 в
о
сп

и
та

н
и

я
 

 

EDU1130

0L 

Основные теориии по 

начальному 

обучению 

2.5 40 40    2 3  

PSY3330

1C 

Психология по 

начальному 

обучению 

2.5 40 36 2  2 3 3  

EDU2820

3L 

Развитие 

специальности 

учителей 

2 36 36    3 3  

EDU3810

0L 

Моральное 

воспитание и 

групповая работа 

1.5 28 20   8 4 2  

PSY4410

0L 

Психически-здоровое 

воспитание для 

школьников 

1.5 28 20   8 6 2  

小计 Всего 13 232 204 10  18     
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附表 8 小学教育专业辅修教学计划表 

Приложение 8. Учебный плановый бланк по вспомогательному обучению  

в начальном обучении 

Т
и

п
 п

р
ед

м
ет

о
в
课
程

 

性
质

 

Номера 

прдметов 

Наимменование 

предметов 

 

Б
ал

л
ы

 

Часы обучения 

С
ем

ес
тр

 

Ч
ас

ы
 о

б
у

ч
ен

и
я
 з

а 
н

ед
ел

ю
 

М
ес

та
 д

л
я
 п

р
о
в
ед

ен
и

я 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ч
те

н
и

е 
л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

О
б
щ

и
ед

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 

PSY33200C Каллиграфия  1 24 12   12 2 4 

И
н

с
т

и
т

у
т

 н
а

ч
а

л
ь

н
о

г
о

 в
о

с
п

и
т

а
н

и
я

 

** 

EDU28100L 

Развитие учителей 

и их специальных 

навык 

1 

24 24    2 4 

** 

PSY33100C 

Психическое 

развитие 

школьников 

3 

48 48    2 4 

** 

EDU21401L 
Учительские языки 

для обучения 

1 
24 12   12 2 4 

** 

EDU38100

C 

Введение в 

начальное 

обучение 

2 

32 32    3 4 ** 

PSY44100C 

Моральное 

воспитание и 

групповая работа 

2 

32 32    5 4 ** 

PSY33300C 

Психология по 

начальному 

обучению 

2 

32 32    2 4 ** 

EDU23300

C 

Психически-

здоровое 

воспитание 

школьников 

2 

32 32    4 4 ** 

EDU26101

C 

Научно-

исследовательные 

учебные подходы 

2 32 32    5 4 ** 

EDU23200E 

Школьные 

дисциплины и 

учебные теории 

3 48 48    3 4 ** 

EDU27400

C 

Компьютерное 

воспомогательное 

обучение 

3 48 32  16  2 4 ** 

EDU23400E  Учительская 

техническая 
3      2-6 4 ** 
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практика 

EDU19001P 
Обучение на 

практике 
2      4 

2
 н

ед
. 

** 

EDU19102P 
Моделирующий 

урок 
2      5 

2
 н

ед
. 

** 

EDU49601P 
Учебная 

стажировка 
4      6 

6
 н

ед
. 

** 

小计 Всего 33    16 24    

Ф
ак

у
л

ь
та

ти
в
 

CLL22101L 
Детская 

литература 
3 48 48    

о
се

н
ь 

4 

И
н

с
т

и
т

у
т

 н
а

я
а

л
ь

н
о

г
о

 в
о

с
п

и
т

а
н

и
я

 

 

EDU34402L 

Китайская и 

иностранная 

история 

педагогики 

3 48 48    

о
се

н
ь 

4  

EDU26000

C 

Инструкция по 

практической 

деятельности 

2 32 32    

о
се

н
ь 

4  

CLL15200L 
Писание 

начального уровня 
2 32 32    

в
ес

н
а 

4  

EDU46404

C 

Учебные теории 

по китайскому 

языку начального 

уровня 

3 48 48    
о
се

н
ь 

4  

EDU46402

C 

Учебные теории 

по английскому 

языку начального 

уровня 

3 48 48    

в
ес

н
а 

4  

MAS48201

L 

Математическая 

программа 
3 48 48    

в
ес

н
а 

4  

EDU46401

C 

Учебые теории по 

математике 

начального уровня 

3 48 48    

о
се

н
ь 

4  

小计 Всего 22 352 352       

Примечание: 

1. При получении 30 баллов на предметы со знаком“**” и успешной сдаче экзаменов вы 

можете получить диплом о неполном высшем образовании по второй специальности. 

2. При получении 50 баллов на все предметы со знаком“**” и успешной сдаче экзаменов 

вы можете получить диплом бакалавра по второй специальности. 
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3. При получении 55 баллов по всем предметы со знаком“**” и успешной сдаче 

экзаменов вы получите два образования бакалаврской степени. 

4. Если студенты искусства хотят получить два образования по обычным направлениям в 

нашем институте, то их оценки по иностранному языку должны быть 

удовлетворительны. 

 

 

Додаток А.4 

Основные положения программы магистра по специальности 

педагогика (040101) 

I. Цели обучения 

Воспитание студентов всестороннее развитыми личностями, как на национальном, так 

и локальном уровне, высококвалифицированными работниками с богатыми знаниями и 

высокими моральными ценностями. Основные требования: 

1. Укрепить чувство патриотизма и идею коллективизма, воспитывать положительные 

моральные качества и чувство социальной ответственности, утвердиться в мысли служить 

на благо образовательной системы родины. 

2. Разбираться в основах теории педагогики и получить специальные знания, 

приобрести опыт, ознакомиться с последними достижениями в теории развития и 

реформирования научного образования в стране и за рубежом. 

3. Быть физически здоровым, обладать хорошими моральными качествами.  

II.  Научные исследования   

 Основы теории образования 

 Философия образования 

 Воспитание высокой морали 

III.  Продолжительность учебы 

Продолжительность обучения на магистратуре 2-3 года.  

Базовый курс обучения 2 года. Диплом эквивалентного уровня, совмещение с 

основной профессией, не полный рабочий день аспирантов – 3 года. 

IV.  Выпускные баллы  и присвоение ученой степени 

Выпускник должен получить не менее 30 баллов в сумме, среди которых за базовые 

дисциплины, главные и специализированные курсы нужно набрать не менее 20 баллов. По 

окончанию присваивается звание магистра в области образования. 

V. Методы обучения 

1. В процессе обучения  руководитель группы организовывает занятия, все научные 

работы и практическую деятельность. 
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(1) Полностью осознать всю роль  фундаментальных знаний даного курса и основних 

теорий. Каждый студент-магистр перед началом второго семестра должен представить 

отчет в двух экземплярах о литературе, необходимой к прочтению.  

(2) Реализовать потенциал в индивидуальном обучении и научной работе под 

руководством и содействии в самостоятельном обучении и исследованиях. Студенты с 

помощью руководителя должны предоставить план индивидуальной и исследовательской 

работы.  

Индивидуальное обучение и научно-исследовательские программы включают в себя  

учебные планы и план дипломной работы. 

 Учебный план должен быть разработан в течение двух месяцев после регистрации; 

разработки плана дипломной работы в течении семестра после регистрации. 

(3) Обратить внимание на способности студентов к самообучению, развивать 

исследовательский потенциал и практические способности.  

Магистр может организовать время в соответствии со своей учебной программой, 

перед подачей заявления на защиту диплома необходимо получить  все учебные кредиты.  

Разнообразные методы обучения помогут студентам осуществлять индивидуальную 

работу и проводить исследования.  

Можно прибегать к помощи руководителя для индивидуальных и групповых 

консультаций; уделять внимание развитию коллективного знания. Поощрять студентов, 

которые слушают  академические доклады высокого уровня, участвуют в конференциях 

по своему профилю, что расширяет научные горизонты; дать возможность руководителям 

реализовать свой потенциал в работе со студентами-магистрами, воплотить в реальность 

концепцию «уважения к образованию», наставлять студентов, содействовать их  

личностному развитию и росту. 

VI.  Программа обучения 

1. Учебный план и кредиты 

Группа 

дисциплин 
Название дисциплины 

П
ер

и
о

д
 

о
б

у
ч

е
н

и
я
 

Часы 

К
р

ед
и

т
ы

 

Примечания 

О
сн

о
в

н
ы

е 

о
б

щ
ес

т
в

ен
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

Теория Марксизма Весна  60 3   

Иностранный язык Весна-

осень 

80 4 Необходимо из 4 

предметов 

выбрать 2 

Н
а
у
ч

н
ы

е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

Введение в современную 

теорию образования 

Осень  40 2 Педагогика 

обязательная для 

первокурсников 
Педагогические методы 

исследования 

Осень  40 2 

История философской мысли в 

Китае и за рубежом 

Осень  40 2 
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П
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

 Обучение чтению 

специализированной 

литературы 

Осень  40 2 Основы 

педагогики 

обязательный 

курс 
Тематические исследования по 

теории  воспитания 

Осень  40 2 

Тематические исследования по 

философии образования 

Весна  40 2 

Р
а
зв

и
в

а
ю

щ
и

е 
п

р
ед

м
е
т
ы

 

П
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

 Тематическое исследование 

теории воспитания и 

современные вопросы реформ 

образования 

Весна  40 2 Студент-магистр 

выбирает 

минимум 2 

предмета, в сумме 

до 4 учебных 

кредитов 

  

   

Идеология марксизма и 

методология исследования 

воспитания 

Весна  40 2 

 Тематическое исследование 

обучения педагогов 

Весна  40 2  

Нравственное воспитание и 

просвещение 

Весна  40 2 

 

2. Методы обучения 

Разнообразные способы обучения, сочетание лекций и практических обсуждений 

материала в полной мере способствуют самостоятельному обучению и исследовательским 

работам студентов. 

3. Способ оценивания 

По окончанию курса нужно сдать экзамен, результатом которого будет 

экзаменационный балл. В базовом курсе есть по крайней мере один предмет, который 

выносится на экзамен без возможности использования материалов.  

Выдвигаются требования писать отчеты о прочитанных книгах, отчет по итогам 

исследования и другие формы для активизации процесса оценивания, чтобы по 

результатам дипломной работы подойти к итоговому экзамену. При аттестации 

обращается внимание на общие способности студентов. Важно умение самостоятельно 

обучаться и проводить исследовательские работы. 

VII.  Дипломная работа  

Дипломная работа в целом включает в себя следующие этапы: научно-

исследовательские программы, доклад по постановке темы, доклады о процессе 

исследования, критическое оценивание и защита работы. 

1. Программа исследований 

Магистр с помощью  научного руководителя должен как можно раньше определить 

сферу исследования, разработать план программы исследований в течение первого 

семестра после зачисления, представить  проект университету . 

2. Доклад по постановке темы 
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Магистр, как правило, должен завершить доклад по постановке темы в начале 

третьего семестра. Интервал между докладом и критическим оцениванием не менее 

восьми месяцев. 

Во время подготовки доклада по постановке темы следует сосредоточить внимание 

на подборе литературы, систематизации, умении обобщать и составлять научно-

исследовательские планы. 

3. Доклады о процессе исследования  

Магистр в процессе написания работ должен предоставлять руководителю доклады 

о продвижении исследования, а также под руководством улучшать и дополнять диплом. 

Количество докладов должно быть не менее чем 5, формат определяется непосредственно 

научным руководителем. 

Дипломная работа пишется каждым самостоятельно, после защиты выставляется 3 

балла. 

VIII． Практика 

Магистр должен особое внимание уделять практическому обучению. Всеми силами 

стараться овладеть работой в классе и проведением внеурочной деятельности. Обращая 

внимание на внеурочную деятельность, нужно также  реализовывать на практике 

воспитательную функцию, чтобы было больше возможностей для решения практических 

задач, таким образом можно научить студентов справляться со сложными насущными 

проблемами. 
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Додаток Б.1 

Навчальна програма «Ідейно-моральне виховання  

та правознавство» 

《思想道德修养与法律基础》课程教学大纲 

Наименование предмета: идейно-нравственное воспитание и правоведение  

    номер предмета: 0117001  

Тип предмета: общий обязательный предмет 

Учебные баллы: 1.5, общие учебные часы:32   учебные часы по теории:16,  учебные 

часы по практике:16 

Начальный предмет: нет          соответствующая специальность: специальности по 

всем специальным предметам в университете 
http://www.nanshan.edu.cn/sk/jpkc/sx/show.asp?id=13 

 

Характер, цель и задача предмета 
  

1. Характер: идейно-нравственное и правовое воспитание. В качестве руководства – 

марксизм-ленинизм, маоизм, теория Дэн Сяопина и тройное представительство, 

патриотическое воспитание в качестве главной линии, мировоззрение, система ценностей, 

моральные взгляды и правовые взгляды и так далее в качестве основного содержания, 

общее применение соответствующих знаний, в соответствии с основным законам роста 

студентов, обучать и направлять студентов для укрепления их идейно-нравственного и 

правововго воспитания, которые являются одним из основных предметов общественных 

теорий.  
 

2. Цель: помочь студентам усвоить общий идеал социализма с китайской 

спецификой, укрепление веры в марксизм；развитие патриотических чувствх учащихся, 

стремления стать преданным патриотам ； помочь студентам правильно понять и 

организовать жизнь, стоимость жизни, отношение личности с обществом, чтобы 

установить правильные взгляды на жизнь и ценности；помочь студентам сознательно 

укреплять моральную и юридическую подготовку, эффективно улучшить свои моральное 

и юридические качества. 
 

3. Задача: идейно-нравственное и равовое воспитание является предметом идейно-

нравственным, сильного общего характера, в том числе политического воспитания, 

идеологического, нравственного, юридического воспитания и так далее. Основная задача 

предмета: последовательно выполнять важную миссию управления государством на 

основе нравственных норм, управления государством на основе закона и 

социалистических взглядов на славу и позор, помочь студентам усвоить общий идеал 

социализма с китайской спецификой, создать твердую убеждённость в истинности 

марксизма, продолжать развить патриотическую традицию, установить правильные 

взгляды на жизнь и ценность жизни, укреплять свое моральное воспитание, выращивание 

различных моральных качеств, повышение юридического воспитания, сознательное 

соблюдение законов, чтобы установить правильные марксистские взгляды на мир, жизнь и 

ценность, сделать строителем социализма – целеустремленным, нравственным, 

культурным и дисциплинированным. 
  

二、 

Основные требования к обучению 
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1. Сначала утверждение цели обучения следует соотнести с центральным духом 

образования на принципах единства и разнообразия, поддержания высокой цели, высокого 

спроса на воспитание талантов высокого качества, освоение идейно-политической теории 

в вузе. Учебные материалы идейно-нравственного воспитания и правоведения созданы на 

основе документа «Мнение об дальнейшем укреплении и улучшении идейно-

политического вопитания студентов», изданного ЦК КПК, Государственным советом КНР. 

Это привело в соответствие черты развития новой эры и требования роста качеств 

студента. Учебные материалы сделали некоторые регуляций и изменения в содержания.  
 

Во-вторых, в обучении следует соединять теорию с практикой, стараться соединять 

передачу знаний, выращивание способностей, улучшение качеств личности. Передача 

знаний, выращивание способностей, улучшение качеств тесно связаны: передача знаний 

является основной, требованием первого уровня；выращивание способностей, улучшение 

качеств является целью, требованием второго уровня, оба уровня объединяют теорию и 

практику, особенно для роста студентов. Таким образом, в учебном процессе, с одной 

стороны следует обратить внимание на объяснение, ярко подавать основную информацию, 

основные принципы марксистских взглядов на мир, жизнь, ценности и мораль, с другой 

стороны, мы должны сосредоточиться на развитии у студентов способности к 

саморазвитию, применению теории для анализа и решения проблем, так чтоба достичь 

самосовершенствования различных качеств. В этом отношении можно использовать 

различные методы обучения, средства обучения, чтобы студенты сначала смогли 

воспитывать сознательность, саморегуляцию, творческую инициативу для развития своих 

способностей и улучшения качества. 
 

2.В сочетании учения в аудитории и внеклассной практики, в учебном дизайне, 

следует реализовать концепцию практического учения. 

Во-первых, необходимо разумное планирование для учения в аудитории и 

внеклассной практики во учебные часы. 

Во-вторых, при учении в аудитории, следует активно предоставлять основные знания, 

обеспечивать понимание вопросов, основу способности анализа вопросов для 

внеклассного времени и реальной жизни студентов. 

В-третьих, в процессе преподавания предмета «Идейно-нравственного воспитание и 

правоведение» следует выражать его яркую практическую направленность, цель предмета 

следует выражать как развитие практической способности, углубление у студентов 

познавательных способностей и способностей суждения для саморазвития и разрешения 

социальных вопросов, упражнение и воспитание их практической способности в плане 

саморазвития и решения проблем. 
 

3.Основные требования метода проверки: этот предмет является обязательным, 

промежуточные (итоговые) экзамены принимаются с возможностью использования 

литературы. Достижение на протяжении теоретико-практического обучения составляет 

40%, результаты тестов составляют 60% итоговой оценки. 
 

В-третьих, содержание, требование к обучению 

Введение: дорожить университетской жизнью, открывающей новые пределы 

Знание: особенность нового этапа жизни и встречающиеся новые вопросы；значение и 

метод обучения дисциплины «Идейно-нравственного воспитание и правоведение» 
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Понимание: характеристики этапа университетского обучения и его значение в жизни；
студенты несут на плечах историческую миссию и следует стремиться к цели стать 

талантом；социалистические взгляды на славу и позор. 

Усвоение: жизненные характеристики；содержание и требование социалистических 

взглядов на славу и позор. 

Первый раздел.  Стремление к широкому идеалу, укрепление высокой веры. 

Знание: длительность, обременительностьт и извилистость осуществления идеала. 

Понимание: понимание научного содержания идеала и веры；общий идеал социализма с 

китайской спецификой；марксистские веры. 

Усвоение: значение и отношение между идеалом и верой и ростом студентов；отношение 

между общим идеалом и высокой верой и реальность и практикой. 

Второй раздел. Наследие патриотической традиции и развитие национального духа. 

Знание: отношение между патриотизмом и экономической глобализацией. 

Понимание: научное содержание патриотизма и ценность эпохи；новый патриотизм и 

национальный дух, дух времени в новой эпохе. 

Усвоение: научное содержание патриотизма；как развивать дух патриотизма, дух 

времени；основные требования к преданному патриоту. 

Третий раздел. Восприятие истинного смысла жизни; создание ценности жизни. 

Знание: человеческая сущность；ценность жизни；жизнь окружающей среды. 

Понимание: правильный взгляд на жизнь для значения жизни；важность цели жизни и 

отношения к жизни；отношение между человеком и окружающей средой различных 

других жизней. 

Усвоение: содержание взглядов на жизнь, мир и ценность и их взаимоотношения; стандарт 

и оценка взглядов на жизнь и ценность и условия их реализации. 

Четвёртый раздел. Укрепление морального воспитания, упражнение моральных качеств. 

Знание: происхождение и сущность морали, функция и роль, историческое развитие 

морали. 

Понимание: важное значение лучших традиций китайской нации; отношение между 

моралью и жизнью, общественной жизнью и саморазвитием; отношение между созданием 

социалистической морали и социалистической рыночной экономикой. 

Усвоение: главное содержание прогрессивных нравственных традиций китайской нации; 

центр и принцип строительства социалистической морали;честность и строительство 

честности и морали. 
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Пятый раздел. Соблюдение общественной морали; защита общественного порядка. 

Знание: общественная жизнь и общественный порядок；соответствующие правовые 

нормы в общественной жизни. 

Понимание: социальная общественная жизнь, содержание общественного порядка и его 

спрос на мораль；практика и развитие общественного блага. 

Усвоение: особенность общественной жизни;особенность и содержание общественного 

блага; моральное требование в сетевой жизни. 

Шестой раздел. Развитие профессионального духа; установление семейной этики. 

Знание: текущая ситуация в сфере занятости в нашей стране. 

Понимание: отношение между профессий и моралью, правом;студенческое воспитание 

профессиональной этики и развитие правового воспитания; правильный взгляд на выбор 

профессии, содержание и значение взгляда на трудоустройство. 

Усвоение: основные моральные требования, юридические требования в 

профессиональной жизни; содержание добродетели в любви, браке и семье. 

Седьмой раздел. Усиление правовой осведомленности, развитие правового духа. 

Знание: значение «усиления правовой осведомленности, развития правового духа»; способ 

социалистического правого мышления. 

Понимание: содержание и функция социалистического права; правильное 

социалистическое правовое сознание; новый взгляд на национальную безопасность. 

Усвоение: социалистическая правовая система в нашей стране; социалистическая правовая 

концепция; правовые знания о национальной безопасности. 

Восьмой раздел. Знание правовой системы, сознательное соблюдение права. 

Знание: основная рамка социалистической правовой системы; права и обязанности 

граждан в правовом отношении. 

Понимание: свойство и функция Собрания народных представителей (в КНР); отношение 

между Конституцией и процессуальном правом. 

Усвоение: основная система, установленная нашей Конституцией; реальная правовая 

система в нашей стране; программная правовая система в нашей стране. 
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四、 

Распределение  учебных часов 
   

№  

Содержание предмета Учебные часы 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

И
то

го
 

1 
Введение, содержание предмета  

2   2 

2 
Первый раздел. Стремление к широкому 

идеалу, укрепление высокой веры 
2   2 

3 
Второй раздел. Наследие патриотической 

традиции и развитие национального духа  
2   2 

4 
Третий раздел. Восприятие истинного 

смысла жизни; создание ценности жизни  
2   2 

5 

Четвёртый раздел. Укрепление морального 

воспитания, упражнение моральных 

качеств. 

Пятый раздел. Соблюдение общественной 

морали; защита общественного порядка 

2   2 

6 
Шестой раздел. Развитие 

профессионального духа; установление 

семейной этики  
2   2 

7 

Седьмой раздел. Усиление правовой 

осведомленности, развитие правового духа 

Восьмой раздел. Знание правовой системы, 

сознательное соблюдение права 

2   2 

8 Повторение  0 2  2 

Всего 14 2  16 

 

Основные учебные и методические материалы 
Учебные материалы: 

  
教材：《思想道德修养与法律基础》，本书编写组编著，高等教育出版社出版社，2009。 
Методические материалы: 
  

1.《新时期高校思想政治工作理论与实践》，靳诺、郑永廷等著，高等教育出版社 2003 年版。 
2.《人的存在与教育》，舒志定，学林出版社 2004 年版。 
3.《我是谁》，教育部高等教育司组编，高等教育出版社 2005 年版 
4．《大学生问题》，马长英，中国青年出版社 2001 年版。 
5.《高校政治理论课参考文献》，周全华主编，中山大学出版社 2002 年版。 
6.《现代思想道德教育与方法》，郑永廷，广东高等教育出版社 2000 年版。 
7．《当今世界教育思潮》，毕淑芝、王义高主编，人民教育出版社 2003 年版。 
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8．《德育创新论》，吴亚林，东方出版社 2001 年版。 
9．《现代德育人本论》，杨超，广东人民出版社 2005 年版。 
10．《美德的起源–人类本能与协作的进化》，[美]麦特·里德雷，刘珩译，中央 编译出版社 2004

年版。 
11.《道德建设的文化机制研究》，魏则胜，广东人民出版社 2005 年版。 
12.《伦理学》，罗国杰，人民出版社 1989 年版。 
13.《现代道德教育论》，李萍，广东人民出版社 1999 年版。 
14，《面对道德----关于素质教育的思考》，陈晓平，中央编译出版社 2002 年版。 
15.《社交礼仪教程》，金正昆，中国人民大学出版社 2002 年版。 
16．《个人交往主体性研究》，龙柏林，广东人民出版社 2005 年版。 
17.《冲突与整合》，侯惠勤、姜迎春、黄明理，中国人民大学出版社 2004 年版。 
18．《主体性道德人格教育》，肖川，北京师范大学 2002 年版。 
19．《善的求索––道德哲学导论》，[美] 威廉·弗兰克纳，黄合伟等译，辽宁教育出版社 1987 年

版。 
20．《诚信 善待 宽容》，[美]阿尔伯特·哈伯德，李家驹译，陕西师范大学出版社 2003 年版。 
21．《马克思恩格斯列宁毛泽东邓小平江泽民论民主》，中国社会科学出版社 2002 年。 
22．《西窗法雨》，刘星，法律出版社，2003 年版。  

 

 

Додаток Б.2 
Навчальна програма «Вступ до ідей Мао Цзедуна  

і теорії соціалізму з китайською специфікою» 

Учанський університет 

《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》教学大纲 

 

http://fzy.wut.edu.cn/new.php?id=324 

 

  2014-03-14  

一、  Сущность предмета 

        

«Введение в идеи Мао Цзэдуна и система теории социализма с китайской спецификой» 

является обязательным, идеологическим и политическим предметом для студентов, 

получающих высшее образование. 

 二、 Цель обучения  

         

Цель обучения состоит в том, чтобы помогать студентам освоить основное содержание 

марксизма, марксизма с китайской спецификой и сущность марксизма, углубленно 

изучать основные теории, основное направление, основную программу, основной опыт 

и базовые требования. Усиливать понимание политики и обрести твердую веру в 

идеалы социализма с китайской спецификой. 

三、    Виды предметов 

       Обязательные предметы для изучения 

四、   Баллы 

        6 баллов 

五、  Часы обучения 

В целом 108 часов обучения, из них 54 часа изучения теорий, 54 часа на 

практику(будет другое расписание на практическую деятельность согласно учебной 

программе)  

六、 Учебный план на семестр для начала уроков 

         Первый курс в университете 

七、  Базовое содержание предмета 
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Первая глава. Два теоретических результата Марксизма с китайской спецификой 

 

Первая часть. Китайская специфика марксизма и ее развитие. 

 

1. Предложение Марксизма с китайской спецификой. 

        2. Научное значение. 

3. Отношение между двумя теоретическими результатами марксизма с китайской 

спецификой. 

 

Вторая часть. Идеи Мао Цзэдуна. 

1. Стаовление и развитие идей Мао Цзэдуна. 

2. Основное содержание идеи Мао Цзэдуна. 

3. Историческое значение идей Мао Цзэдуна. 

 

Третья часть. Система теории социализма с китайской спецификой. 

        1. Становление и развитие системы теории социализма с китайской спецификой. 

        2. Базовое содержание системы теории социализма с китайской спецификой. 

        3. Историческое значение системы теории социализма с китайской спецификой. 

 

Чевертая часть. Квинтэссенция – реалистический подход и теоретический 

подход теории марксизма с китайской спецификой в идеологическом направлении. 

 

1. Образование и развитие реалистического подхода и  идеологического направления.  

 

2. Научное значение реалистического подхода и идеологического направления 

 

3. Суть марксизма в реалистическом подходе к действительности. 

В результате освоения главы студенты должны освоить два теоретических результата 

марксизма с китайской спецификой, их базовое содержание, сущность и соотношение. 

 

Ключевые пункты обучения: научное значение и теорестические результаты марксизма 

с китайской спецификой, реалистический подход к делу, суть теорий марксизма с 

китайской спецификой. 

   

 Трудные места в обучении: научное значение марксизма с китайской спецификой, суть 

теоретического результата марксизма с китайской спецификой. 

    

Вторая глава:  теория новой демократической революции  
 

Первая часть. Возникновение теории новой демократической революции. 

1. Общеполитическая обстановка и особенности эпохи китайской революции. 

2. Обобщение китайского революционного опыта. 

 

Вторая часть. Главная линия новой демократической революции и основная 

программа. 

 

1. Главная линия новой демократической революции. 

 

2. Основная программа новой революции. 

 

Третья часть. Путь новой демократической революции и основной опыт. 
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1. Путь новой демократической революции. 

 

2. Три талисмана новой демократической революции. 

 

3. Значение теории новой демократической революции. 

 

Цели обучения и требования к обучению:  

В результате изучения данного предмета учащиеся должны знать основные 

характеристики и основные противоречия полуколониального и полуфеодального 

общества современного Китая и суть, задачи китайской революции. Освоить знание 

главного пути новой демократической революции и ее главной программы;  

Понять что, теория революционной дороги является результатом объединения 

марксизма и китайской революционной практики; 

Понять взаимоотношение между вооруженной борьбой, образованием единого фронта 

и строительством коммунистической партии Китая; 

И еще должны понять, эти достижения являются выйгрышными результатами 

китайской новой демократической революции. 

 

Ключевые пункты обучения: общеполитическое положение современного Китая, 

главный путь новой демократической революции и революционная дорога 

 

Трудные места в изучении: главный путь новой демократической революции и 

революционный путь. 

 

Третья глава: теория социалистического преобразования  
Первый раздел. Переход от новой демократии к социализму 

1. Новое демократическое общество является переходным обществом. 

2. Генеральная линия коммунистической  партии Китая на переходный период и 

теоретические основы. 

 

Второй раздел. Линия и исторический опыт социалистических преобразований 

1. Социалистическое преобразование с китайской спецификой. 

2. Исторический опыт социалистического преобразования. 

 

Третий раздел. Создание социалистической системы в Китае  

 

1. Создание социалистической системы и его теорестические основы. 

 

2. Важное значение создания социалистической системы  

 

Ключевые пункты обучения: Генеральная линия на переходный период, путь и опыт 

трех социалистических преобразований. 

 

Трудные места в изучении: путь и опыт трех социалистических преобразований. 

 

Четвертая глава: Теорестические достижения предварительного 

социалистического строительства  

 

Первый раздел. Важные идеологические достижения в социалистическом 

строительстве 

1. Теория обслуживания социалистического строительства. 

2. Теория решения социалистического противоречия. 
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3. Теория индустриализации Китая. 

Другие теоретические исследовательные достижения. 

 

Второй раздел. Значение исследования социалистического строительства и полученный 

опыт 

 

Значение исследования социалистического строительства. 

Полученный опыт от предварительного исследования социалистического 

строительства. 

 

Цели и требования к обучению: в результате изучения данной главы студенты должны 

знать теоретические исследовательские достижения в развитии социалистического 

строительства с китайской спецификой; знать значение предварительного исследования 

социалистическокго строительства и полученный опыт; правильно понять 

соотношение между периодом до реформы и периодом после реформы. 

 

Ключевые пункты: теоретические достижения исследования по социалистическому 

строительству с китайской спецификой. 

 

Трудные места в изучении: значение предварительного исследования 

социалистического строительства и полученный опыт. 

 

Пятая глава. Основы создания социализма с китайской спецификой 

Первый раздел. Теории начальной стадии социализма  

1. Образование и развитие теории начальной стадии социализма. 

2. Понятие и основные характеристики начальной стадии социализма. 

3. Осваивание особенностей стадии развития нашей страны. 

 

Второй раздел. Главная линия начальной стадии социализма и основная программа 

 

1. Оновные противоречия в начальной стадии социализма. 

2.Главная направление развитияв начальной стадии социализма. 

3. Основная программа начальной стадии социализма. 

 

Цель и требования к обучению: В результате изучения данной главы студенты должны 

знать понятие начальной стадии социализма и причины, почему наша страна долго 

находится на начальной социалистической стадии; знать значение изучения теории 

начальной социалистической стадии и еще должны освоить основное направление и 

программу развития в начальной социалистической стадии. 

 

Ключевые пункты обучения: понятие начальной стадии соцализма и ее длительность, 

основное направление развития в начальной социалистической стадии. 

Трудные места для обученя: понятие начальной стадии соцализма и ее длительность. 

 

Шестая глава. Сущность социализма и общая задача строительства социализма с 

китайской спецификой 
Первый раздел. Сущность социализма.  

Образование теории сущности социализма и научное значение данной теории. 

Важное значение теории сущности социализма. 

 

Второй раздел. Основные задачи социализма 

1. Развитие производительных сил. 
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2. Рзвитие науки и техники. 

3. Научное развитие. 

 

Третий раздел: стратегии развития социализма с китайской спецификой 

1. Стратегия развития «три шага». 

2. Строительство общества со среднезажиточным уровнем жизни. 

3. Реализация великого возрождения китайской нации и всенародной мечты. 

 

Цель и требования к обучению: в результате изучения данной главы студенты должны 

знать сущность социализма, основные задачи социализма и значение китайской 

всенародной мечты. 

 

Ключевые пункты обучения: суть социализма, основные задачи социализма и 

китайская всенародная мечта. 

 

Трудные места для изучения: суть социализма. 

 

Седьмая глава. Теория социалистической реформы и открытости  
Первый раздел: реформа и открытость – это единственный путь для развития 

социализма с китайской спецификой 

1. Ключевой выбор, который решит судьбу современного Китая. 

2. Самосовершенствование и развитие социалистической системы. 

 

Второй раздел. Неуклонно продвигать реформы 

1. Всесторонное углубление реформы. 

2. Придерживаться правильного направления реформ. 

3. Правильно обрабатывать соотношение между реформой, развитием и 

стабильностью, придерживаться в ведении политики расширения внешних связей. 

 

Третий раздел 

1. Китай не может развиваться без внешнего мира. 

2. Всесторонное многоуровневое расширение внешних сношений. 

3. Всесторонное повышение уровня открытой экономики. 

 

Цель и требования к обучению: в результате изучения данной главы студенты должны 

знать про исторический фон проведения политики реформы и расширения внешних 

связей; знать цель, сущность, объект и направление проведения данной политики. Еще 

должны знать соотношение между стабильностью и развитием и основы политики 

реформы и расширения внешних связей. 

 

Ключевые пункты изучения: историческая обстановка и теоретические основы 

политики реформы и расширения внешних связей. Цель, суть, направление политики 

реформы и расширения внешних связей. Правильно регулировать соотношение между 

реформой и стабильностью. 

 

Трудные места для обучеия: исторический фон и теоретические основы политики 

реформы и расширения внешних связей. Цель, суть, направление политики реформы и 

расширения внешних связей. Правильно регулировать соотношение между реформой и 

стабильностью. 

 

Восьмая глава. Общая схема строительства социализма с китайской спецификой  
Первый раздел. Экономическое строительство социализма с китайской спецификой  



268 

1.Теория социалистической рыночной экономики и экономической реформы. 

2. Основные экономические системы на начальной стадии социализма. 

3. Системы распределения на начальной стадии социализма. 

4. Поощрение  стойчивого и здорового экономического развития. 

 

Второй раздел. Строительство социалистической политики с китайской спецификой 

1.Придерживаться пути социалистическошо политического развития с 

китайской спецификой. 

2. Развитие социалистической демократии. 

3. Строительство социалистической законности. 

4. Продвигать реформу политической системы. 

 

Третий раздел. Строительство социалистической культуры с китайской спецификой 

1. Придерживаться пути развития социалистической культуры с китайской 

спецификой. 

2. Строительство системы основных социалистических ценностей. 

3. Укрепление морального воспитания и развитие народного образования. 

4. Строительство социалистической культурной державы. 

 

Четвёртый раздел. Строительство гармоничного социалистического общества  

1. Общая идея строительства гармоничного социалистического общества. 

2. Обеспечение и улучшение жизни народа. 

3. Инновация системы социалистического управления. 

 

Пятый раздел. Строительство социалистической экологической цивилизации 

1. Основные требования к строительству социалистической экономической 

цивилизации. 

2. Создание концепции экологической цивилизации. 

3. Соблюдать основную политику экономии ресурсов и охраны окружающей 

среды. 

 

Цель и требования к обучению: в результате изучения данной главы студенты должны 

знать, что социалистическое строительство с китайской спецификой включает в себя 

экономическое строительство, политическое строительство, культурное строительство, 

социалтное строительство и строительство экологической цивилизации.  

 

Ключевые пункты: общая схема строительства социализма с китайской спецификой, 

«пять строительных направлений» 

 

Трудные места для изучения: теория социалистической рыночной экономики, 

основные экономические системы на начальной стадии социализма, социализма с 

китайской спецификой, социалистической демократии, основные ценности. 

 

Девятая глава. Осуществление полного воссоединения родины. Теории. 

Первый раздел. Осуществление полного воссоединения родины является 

основополагающим интересом китайской нации  

1.Сохранение целостности страны – традиция китайской нации. 

2. Исторической задачей возрождения китайской нации является осуществление 

полного воссоединения родины. 

3. Непоколебимая воля – осуществление полного воссоединения 

родиныкитайского народа. 
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Третий раздел. Идея «мирное воссоединение и одно государство – два строя» и ее 

практика 

1. Образование и развитие идеи «мирное воссоединение и одно государство – 

два строя». 

2. Содержание и значение идеи «мирное воссоединение и одно государство – два 

строя». 

3. Применение идеи «мирное воссоединение и одно государство – два строя» в 

Гонконге и Макао. Полика для решения вопросаТайваня согласно текущей 

политической ситуации. 

 

Цель и требования к обучению: в результате изучения данной главы студенты 

должны знать, что исторической задачей возрождения китайской нации является 

осуществление полного воссоединения родины, и понять политику коммунистической 

партии Китая «мирное воссоединение и одно государство – два строя». 

 

Ключевые пункты изучения: Полика для решения вопроса Тайваня согласно текущей 

политической ситуации. 

 

 八、 Планирование занятий 

Содержание обучения 
Часы 

обучения 

Первая глава. Два теоретических результата марксизма с китайской 

спецификой 
6 

Вторая глава. Теория новой демократической революции 6 

Третья глава. Теория социалистического преобразования  4 

Четвертая глава. Теорестические достижения предварительного 

социалистического строительства  
4 

Пятая глава. Основы создания социализма с китайской спецификой 4 

Шестая глава. Сущность социализма и общая задача строительства 

социализма с китайской спецификой 
4 

Седьмая глава. Теория социалистической реформы и открытости  4 

Восьмая глава. Общая схема строительства социализма с китайской 

спецификой 
10 

Девятая глава. Осуществление полного воссоединения родины. 

Теории. 
4 

Десятая глава. Международная политика социализма с китайской 

спецификой и международные стратегии 
4 

Одиннадцатая глава. Основные цели строительства китайского 

социализма и теория зависимости нородной силы 
2 

Двенадцатая глава. Теория центрального руководства 

социалистического строительством с китайской спецификой 
2 

Общие часы обучения 54 

  

九、 Требования к проверке  

Общие оценки которые мы получаем на уроке и оценки которые мы получаем в 

выпускном экзамене. 30% мы получаем на уроке, 70% из них получаемв выпускном 

экзамене. 

Учащиеся могут получить оценки на уроке путем присутствия на уроках, путем 

активной работы на уроке, а также выполнения домашней работы.  

Оценки, которые получат от письменного экзамента, будут оценками в выпускном 

экзамене. 
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Основные учебные и методические материалы 

Учебные материалы: 

 

十、教材和教学参考书 

1、教材： 

 

\《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》，高等教育出版社，2014 年 1 月 第 4

版。 

2 

Методические материалы: 

、参考书： 

《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》教材编写组，《“毛泽东思想和中国特色

社会主义理论体系概论”课疑难问题解析》，高等教育出版社，2008 年 12 月第 1 版。 

魏晓文，杨慧民，《“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课教学案例解析》，高

等教育出版社，2008 年 8 月第 2 版。 

毛泽东：《毛泽东选集》第 1、2、3、4 卷，人民出版社 1991 年版。 

邓小平：《邓小平文选》第 1、2、3 卷，人民出版社 1993 年版。 

江泽民：《江泽民文选》第 1、2、3 卷，人民出版社 2006 年版。 

《十六大以来重要文献选编》。 
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Додаток Б.3 
Навчальна програма «Оцінювання професійного розвитку педагога» 

 

《教师专业发展评价》课程教学大纲 

 

Учебная часть Хэнанского педагогического университета 

Общие часы обучения: 18.  Балл:1.  

一 、Учебные цели 

Учебной целью данного предмета является передача знания студентам о 

профессиональном развитии педагога, чтобы студентыя знали основные принципы, 

теории, характеристики и основные методы исследования профессионального развития 

педагога. Студенты должны усвоить основные принципы профессионального развития 

педагога до устройства на работу и после устройства на работу и укреплять осознание о 

своем прошлом профессиональном развитии, о состоянии, уровне, положении своего 

текущего профессионального развития и о планировании своего будущего 

профессионального развития. Чтобы стать отличным народным педагогом, реальзовать 

личные цености и в максимальной степени вносить надлежащий вклад в развитие сферы 

оброзования, студенртам следует применять изучаемые теории на практике. 

二 、  

Характеристики, цели и задачи данного предмета 

Главные цели и задачи введения данного предмета: Во-первых, теоретическое 

руководство. В результате обучения студенты должны знать необходимость и 

закономерность реальзации профессионального развития педагога. С теоретической 

стороны, обучение будет давать студентам теоретическое знание и поможет укреплять 

осознание и инициативу профессионального развития педагога. Во-вторых, техническая 

поддержка. С технической стороны – выработать у учащихся практические навыки для 

своего профессионального развития, помочь учащимся найти недостатки, указать 

правильное направление развития и помочь им перейти от студентвов к педагогам. В-

третьих, повышение квалификации педагогов и их профессионального уровня. 

三、Основные учебные требования  

Основные учебные требования данного предмета: ознакомить учащихся с основной 

программой профессионального развития педагога, с профессиональными 

характеристиками педагога, с личной профессиональной и социальной основой 

профессионального развития педагога и внутренней поперечной и долевой структурой 

профессионального развития педагога. Учащиеся должны понять процесс и основные 

закономерности профессионального развития педагога, освоить методы часто 

употребляющиеся в стимулировании профессионального развития педагога, научиться 

размышлять о прошлом, анализировать свое учебное состояние и активно осваивать 

учебные навыки для начинающих педагогов. Данная программа обучения поможет 

учащимся повысить адаптационную способность к педагогической работе и заложить 

прочную основу для реальзации профессионального развития педагога. 

四、Содержание обучения  

 

Первая глава. Теория профессионализации деятельности педагога 

1.Основные требования обучения. 
В результате изучения данной главы студенты должны знать тенденции, историю 

развития педагогической профессии, знать характеристики этой профессии и различные 

факторы, влияющие на профессионализацию деятельности педагога, а также проявлять 

инициативу к реальзации профессионального развития педагога. 

2. Обязательно осваиваемые понятия, принципы и теории. 
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В результате изучения данной главы студенты должны знать тенденции развития мировой 

педагогической мысли, понимать стандарт профессионализации в области образования, 

знать профессиональные характеристики педагогов, усвоить понятия профессионализации 

деятельности педагога, теоретическую структуру профессионализации деятельности 

педагога и личную образовательную и социальную основу профессионализации 

деятельности педагога. 

3. Ключевые понятия и трудные места для понимания в обучении 
Ключевые пункты: специальность, профессиональный стандарт, профессиональные 

характиристики педагогов, теоретическая структура профессионализации деятельности 

педагога. 

Трудное место для понимания: профессиональные характеристики педагогов. 

4. Содержание обучения 

Педагогическая специальность и профессионализация деятельности педагога (1 час) 
• специальность и профессионализация; 

• определение специальности; 

•  профессия, специальность, не полная профессионализация; 

•  Характеристики педагога и профессионализация деятельности педагога. 

Мировая тенденция к строительству команды педагогов (1 час) 

• Профессионализация деятельности педагога является предпосылкой социальных 

изменений и перемены роли педагога. 

• Профессионализация деятельности педагога является тенденцией к развитию мирового 

образования 

• Профессионализация деятельности педагога является результатом обединения 

образовательной практики и образовательных теорий 

Процесс контроля професстонализации деятельности педагога (1 час) 

• Размышление с критическим характером над традиционной моделью 

профессионализации деятельности педагога. 

• Анализ процесса профессионализации деятельности педагога. 

Теоретическая структура профессионализации деятельности педагога (2 часа) 

• Профессиональное развитие личности педагога является основой профессионализации 

егро деятельности. 

• Реконструкция развития специальности педагога является промежуточным звеном 

профессионализации деятельности педагога. 

• Внешнее обеспечение профессионализации деятельности педагога состоит в признании 

и поддержке от ассоциации. 

 

Вторая глава. Теория профессионального развития педагогов 

1. Основные требования обучения 

В результате изучения данной главы студенты должны знать внутреннюю структуру 

профессионального развития педагога и этапы развития, освоить основные 

закономерности и процесс профессионального развития педагога. 

1. Обязательно осваиваемые понятия, принципы и теории 
В результате изучения данной главы студенты должны знать  

1. Ключевые понятия и трудные места для понимания в обучении Важные 

пункты: сущность профессионального развития педагога, структура 

профессионализации деятельности педагога, этапы профессионального развития 

педагога 

Трудное место для понимания: этапы професиионализации деятельности педагога 

1. Содержание обучения 

Развитие исследований профессионального развития педагога (1 час) 

• От «профессионализация деятельности педагога» до «профессиональное развитие 

педагога». 
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• Исследования профессионального развития педагога и его проблемы. 

Внутренняя структура профессионального развития педагога (1 час) 

• Определение профессионального развития педагога. 

• Короткое описание структуры профессионализма. 

Этапы профессионального развития педагога (2 часа) 

• Теория выделения стандартов членения профессионального цикла. 

• Теория выделения стандартов психического развития. 

• Теория выделения стандартов социализации педагога. 

•  Теория выделения стандартов исследования по вопросу «внимание». 

• Теория выделения стандартов по применению синтетических методов исследования. 

• Теория выделения стандартов по теме «самообновление и самоориентация» 

 

Третья глава. Теория размышления педагога с самокритическим характером 

1. Основные требования обучения 

В результате изучения данной главы студенты должны знать значение рефлексии для 

профессионального развития, методы рефлексии. 

1. Обязательно осваиваемые понятия, принципы и теории 
В результате изучения данной главы студенты должны знать возможность рефлексии 

педагога с самокритическим характером, знать, что такое рефлексия с критическим 

характером, знать четыре направления, по которым вести рефлексию с критическим 

характером и освоить основные методы ведения рефлексии с самокритическим 

характером (например, вести дневную запись учителя, делать отчет о рабочей 

эффективности учителя, учебная видеозапись и т.д.). 

1. Ключевые понятия и трудные места для понимания в обучении  
Важные пункты: что такое рефлексия с критическим характером  

Трудности: харатеристика рефлексии с критическим характером состоит в размышлении о 

прошлом с самокритическим характером и применении гипотетических методов в 

процессе размышления. 

1. Содержание обучения 

Стать педагогом, умеющим вести рефлексию с самокритическим характером (1 

лекция) 
• Какие педагоги умеют рефлексировать с критическим характером. 

• Четыре направления по ведению рефлексии с самокритическим характером. 

Методы ведения рефлексии с самокритическим характером для педагогов (4 лекции) 
• Познать себя в процессе самостоятельного изучения. 

• Познать себя в обратной связи от студентов. 

• Познать себя от чувств коллег. 

• Познать себя в самооценке. 

 

Четвертая глава. Теория практической деятельности педагога 

1. Основные требования обучения 

В результате изучения данной главы студенты должны знать, как играть роль 

организатора, собеседника и руководителя на уроке, освоить главные навыки, чтобы 

справиться с работой. 

2.Обязательно осваиваемые студентом понятия, теории и принципы  

В результате изучения данной главы студенты должны знать, как играть роль 

организатора, собеседника и руководителя; знать, какие бывают препятствия для общения 

у педагогов, от чего они не умеют общаться с людьми, с учениками; какие случаи легко 

вызывают волнение у педагогов и знать, какие факторы порождают стресс и утомление у 

педагогов. Еще нужно знать, что такое стратегии обучения, стандарт выбора стратегии 

обучения, различие между правилами обучения и процедурой обучения и методы 

контроля эмоций педагога. 
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3. Ключевые пункты и трудности 
Ключевые пункты: основание определения учебных целей, основание распределения 

групп обучения, стиль общения педагогов. 

Трудное место для понимания: стратегии для облегчения чувства тревоги в общении 

педагоа с учениками; образовательные стратегии для повышения активности учеников на 

уроке. 

4. Содержание обучения 

• Роль организатора. 

• составление цели. 

• составление стратегий обучения. 

•  Создание групп учащихся. 

•  Роль собеседника 

•  Признать себя и других. 

•  Применение гибкого способа общения. 

• Уменишение чувства волнения в общении. 

•  Роль ведущего 

• Уметь понять мотивы деятельности человека. 

•  Активно участвовать в коллегтивной деятельности. 

•  Регулировать стресс. 

• Роль руководителя 

•  Создать патформу для руководства классом. 

• Поставить правила класса. 

• Иметь способность руководства классом. 

 

五、Связь между данным предметом и другими предметами 

Дисциплина предназначена для студентов высшего курса по педагогическому 

направлению. Необходимо иметь соответственную основу знаний по образовательному 

направлению для изучения этого предмета. Данный прдемет имеет тесную связь с 

педагогикой, теорией обучения, теорией предмета и научно-исследовательскими 

образовательными методами. В результате данного предмета стукенты будут знать 

основные факторы процесса обучения, такие как педагоги, учащиеся, средства обучения 

(содержание обучения, методы обучения, формы организации обучения и т.д.), роли 

педагога и стили обучения. Через обучение студенты еще могут узнать о содержнии 

процесса и пути профессионального развития педагога, существенных характеристиках 

учащихся, стратегиях создания хорошего отношения между педагогами и уяащимися, 

типе и значении данного предмета, связи между предметом и обучением, модели 

планирования обучения и методы выбора стратегий и методов обучения 

 

六、  Расписание уроков по дисциплине профессионального развития педагога 
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1. 
Теория профессионализации деятельности 

педагога 
5 

   

2. 
Теория профессионального развития 

педагога 
4 
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3. 
Теория размышления педагога с 

самокритическим характером 
5 

   

4. Теория практической деятельности педагога 4 

   

7.Основные учебные и методические материалы 
Учебные материалы: 

  

• 叶澜等著：《教师角色与教师发展新探》，北京，教育科学出版社， 2001.10。 

• 【美】布鲁克菲尔德著，张伟译 :《批判反思型教师 ABC》，北京，中国轻工业出版社

，2002.1。 

• 【美】麦金太尔，【美】奥黑尔著，丁怡等译：《教师角色》，北京，中国轻工业出版

社， 2002.7。 

• 陈永明主编：《现代教师论》，上海，上海教育出版社， 1999.7。 

• 刘捷著：《专业化：挑战 21 世纪的教师》，教育科学出版社，北京，2002.9。 

  

  

Методические материалы: 

• 李其龙，陈永明主编：《教师教育课程的国际比较》，北京，教育科学出版社， 2002.2

。 

• 张华著：《课程与教学论》，上海，上海教育出版社， 2000.11。 

• 张维仪主编：《教师教育 ––改革与发展热点问题透视》，南京，南京师范大学出版社，

2000.10。 

• 熊川武著：《反思性教学》，上海，华东师范大学出版社， 1999.10。 

• 王斌华著：《发展性教师评价制度》，上海，华东师范大学出版社， 1998.10。 

• 【美】佩尔蒂埃著，李庆，孙麟译：《成功教学的策略：有效的教学实习指南》，北京

，中国轻工业出版社， 2002.5。 

• 【美】巴里斯，【美】爱丽斯著，袁坤译：《培养反思力：通过学习档案和真实性评估

学会反思》，北京，中国轻工业出版社， 2001.7。 

• 【美】费奥斯坦，【美】费尔普斯著，王建平等译：《教师新概念：教师教育理论与实

践》，北京，中国轻工业出版社， 2002.8。 

• 【美】阿哈，【美】霍利，【美】卡斯滕著，黄宇，陈晓霞，阎宝华等译：《教师行动

研究：教师发现之旅》，北京，中国轻工业出版社， 2002.9。 

• 【美】埃伦·韦伯著，国家基础教育课程改革 “促进教师发展与学生成长的评价研究”项

目组译，《有效的学生评价》中国轻工业出版社，2003。 

• 【美】 詹姆士·鲍勃汉姆著，国家基础教育课程改革 “促进教师发展与学生成长的评价研

究”项目组译，《促进教学的课堂评价》，中国轻工业出版社，2003。 
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Додаток Б.4 

 
Навчальна програма «Політика і право дошкільної освіти»  

Стандарты учебной программы 

Номер курса  Специальность 
Дошкольное воспитание 

бакалавр 

Учебные кредиты 2 Общее кол-во часов 30 

Автор 

Цюй 

Чжэнь 

Хуэй 
Время выхода 2012 год 

Проверяющий  Отдел выпуска 

Факультет воспитания и 

права, кафедра 

дошкольного образования 

и домоводства 

 

1. Характеристика учебной программы и планирование 

1.1. Характеристика учебной программы 

Этот курс является профильным для бакалавров по специальности «дошкольное 

образование». 

1.2. Планирование   

Данный курс начинается с введения в общую теорию образовательной политики и 

права, и, прежде всего, с трактовки уже принятых постановлений, касающихся 

дошкольного образования и вопросов государственной важности; затем следует анализ 

некоторых прецедентов, связанных с процессом дошкольного образования; а также 

краткое изложение внешней политики дошкольного образования. 

1.1. Развитие способностей (цели): 

Освоить базовые теории политики и правил дошкольного образования, понимать 

современную систему политики и правил дошкольного образования Китая, развивать 

способности учащихся применять и анализировать полученные знания, разбираться в 

юридических вопросах.  

1.2. Учебные цели: 

 понять текущую политику дошкольного образования в Китае, разбираться в 

основах политического курса; 

 овладеть различными правовыми знаниями, которые могут пригодиться в 

процессе дошкольного образования. 

1.3. Мастерство (цели): 

 воспитывать у  студентов умение разбираться в политических вопросах и 

применять знания на практике в решении юридических проблем; 
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 утвердить базовые знания и главную идею процесса дошкольного образования в 

соответствии с законом  

 научить студентов правильно действовать в процессе дошкольного образования. 

Содержание Требования Часы 

Глава/раздел 
Учебный 

модуль 
Умения  Знания 

 

I. 

Образовательная 

политика и 

право, закон 

Общие сведения Находить разницу 

и связь между 

образовательной 

политикой и 

правом 

Запомнить понятие 

образовательной 

политики и права, 

их особенности и 

взаимосвязь 

1 

Образовательная 

политика и 

право, 

законодательная 

система 

Понимание 

образовательного 

права и политики 

в целом 

Разбираться в 

системе 

образовательного 

права и политики 

1 

Юридическая 

ответственность 

Условия и 

принципы 

признания 

ответственности 

Запомнить понятие 

и классификацию 

юридической 

ответственности   

1 

II. Курс 

дошкольного 

образования, 

политика и 

законы 

Общие сведения Находить разницу 

и связь между 

дошкольной 

образовательной 

политикой и 

правом 

Запомнить понятие 

дошкольной 

образовательной 

политики и права, 

их особенности и 

взаимосвязь 

1 

Главное 

направление в 

дошкольном 

образовании 

Китая, политика 

и законы 

Работать на 

перспективу 

развития 

дошкольного 

образования и 

политики Китая 

Знать 

историческое 

развитие 

дошкольного 

образования и 

политики Китая, а 

также перспективы 

их развития в 

будущем 

2 

III. «Порядок 

работы 

дошкольного 

учебного 

учреждения». 

Пояснение 

«Порядок 

работы 

дошкольного 

учебного 

учреждения». 

Общие сведения 

Иметь общее 

представление о 

«Порядке работы 

дошкольного 

учебного 

учреждения» 

Понимать 

обстановку и 

структуру работы 

дошкольного 

учебного 

учреждения 

1 

«Порядок 

работы 

дошкольного 

учебного 

учреждения». 

Внутренняя 

Работа под 

руководством в 

дошкольном 

учебном 

учреждении 

Запомнить 

основное 

содержание 

«Порядка работы 

дошкольного 

учебного 

2 
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среда учреждения» 

IV. «Правила 

управление 

системой 

дошкольного 

образования». 

Пояснение 

«Правила 

управления 

системой 

дошкольного 

образования». 

Общие сведения 

Иметь общее 

представление о 

«Правилах 

управления 

системой 

дошкольного 

образования». 

Понимать 

предпосылки и 

структуру 

управления 

системой 

дошкольного 

образования. 

1 

«Правила 

управления 

системой 

дошкольного 

образования». 

Внутренняя 

среда 

Работа под 

руководством в 

управлении 

системой 

дошкольного 

образования 

Запомнить 

основное 

содержание 

«Правил 

управления 

системой 

дошкольного 

образования» 

2 

V. «Руководящие 

принципы 

дошкольного 

образования» 

(эксперимент). 

Пояснение 

Общие сведения 

о «Руководящих 

принципах 

дошкольного 

образования» 

Иметь общее 

представление о 

«Руководящих 

принципах 

дошкольного 

образования» 

Понимать 

предпосылки и 

структуру 

«Руководящих 

принципов 

дошкольного 

образования» 

1 

Внутреннее 

содержание 

«Руководящих 

принципов 

дошкольного 

образования» 

Работа под 

руководством с 

«Руководящими 

принципами 

дошкольного 

образования» 

Запомнить 

основное 

содержание 

«Руководящих 

принципов 

дошкольного 

образования» 

2 

VI. 

«Рекомендации 

по 

реформированию 

и развитию 

дошкольного 

образования» 

Пояснения 

Общие сведения 

о 

«Рекомендациях 

по 

реформировани

ю и развитию 

дошкольного 

образования» 

Иметь общее 

представление о 

«Рекомендациях 

по 

реформированию 

и развитию 

дошкольного 

образования» 

Понимать 

предпосылки и 

структуру 

«Рекомендаций по 

реформированию и 

развитию 

дошкольного 

образования» 

1 

Внутреннее 

содержание 

«Рекомендаций 

по 

реформировани

ю и развитию 

дошкольного 

образования» 

Работа под 

руководством с 

«Рекомендациями 

по 

реформированию 

и развитию 

дошкольного 

образования» 

Запомнить 

основное 

содержание 

«Рекомендаций по 

реформированию и 

развитию 

дошкольного 

образования» 

2 

VII. «Содействие 

созданию 

частных 

дошкольных 

учебных 

Основная идея 

«Содействия 

созданию 

частных 

дошкольных 

Иметь общее 

представление о 

«Содействии 

созданию частных 

дошкольных 

Понимать общие 

положения 

«Содействия 

созданию частных 

дошкольных 

1 
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учреждений» и 

развитие 

деятельности 

частных 

дошкольных 

учреждений 

учебных 

учреждений» 

учебных 

учреждений» 

учебных 

учреждений» 

«Содействие 

созданию 

частных 

дошкольных 

учебных 

учреждений» и 

развитие 

частных 

дошкольных 

учреждений 

Понимать, каким 

образом можно 

содействовать 

созданию и 

развитию частных 

дошкольных 

учебных 

учреждений 

Понимать 

взаимосвязь между 

частным 

образованием и 

частным 

дошкольным 

образованием 

1 

VIII. Работники 

дошкольных 

учреждений 

Национальная 

ассоциация 

преподавателей, 

директора, 

воспитатели и 

другие 

работники 

дошкольных 

учреждений 

Права и 

обязанности 

педагогических 

работников в 

сфере 

дошкольного 

образования 

Разбираться в  

национальной 

ассоциации 

преподавателей; 

распределении 

ролей и 

обязанностей 

между 

работниками 

дошкольных 

учреждений  

4 

XI. Законные 

права и 

интересы в сфере 

дошкольного 

образования, 

юридическая 

ответственность 

Законные права 

и интересы 

дошкольных 

учреждений, 

юридическая 

ответственность 

Охрана законных 

прав и интересов 

дошкольных 

учреждений, 

юридическая 

ответственность 

Понимать 

законные права и 

интересы 

дошкольных 

учреждений и 

юридическую 

ответственность за 

нарушение прав 

2 

Законные права 

и интересы 

учителей 

дошкольных 

учреждений, 

юридическая 

ответственность 

Охрана законных 

прав и интересов 

учителей 

дошкольных 

учреждений, 

юридическая 

ответственность 

Понимать 

законные права и 

интересы учителей 

дошкольных 

учреждений и 

юридическую 

ответственность за 

нарушение прав 

1 

Законные права 

и интересы 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений, 

юридическая 

ответственность 

Охрана законных 

прав и интересов 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений, 

юридическая 

ответственность 

за нарушение прав 

Понимать 

законные права и 

интересы 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений и 

юридическую 

ответственность за 

нарушение прав 

2 

Виды нарушения 

безопасности в 

дошкольных 

учреждениях, 

Научиться 

предотвращать 

инциденты, 

связанные с 

На примерах 

разобрать виды 

нарушения 

безопасности в 

1 
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примеры 

урегулирования 

проблем 

нарушением 

безопасности，
развивать умение 

выходить из 

подобных 

ситуаций 

дошкольных 

учреждениях 

XII. Дошкольное 

образование за 

рубежом и 

политика 

воспитания 

Дошкольное 

образование за 

рубежом и 

механизм 

воспитания 

В процессе 

дошкольного 

образования 

расширять 

кругозор у 

воспитанников 

Понимать основы 

и механизм 

дошкольного 

образования за 

рубежом  

1 

Правила, 

положения и 

рекомендации по 

дошкольному 

образованию за 

рубежом 

В процессе 

дошкольного 

образования 

расширять 

кругозор у 

воспитанников 

Знать правила, 

положения и 

рекомендации по 

дошкольному 

образованию за 

рубежом и прочие 

указания 

1 

 

4. Рекомендации 

4.1. Рекомендации по обучению  

Учебные условия и окружение 

 Использовать мультимедийные средства, особенно короткие ролики с новостями, 

чтобы на примере помочь студентам разобраться в проблеме, проанализировать и 

быстрее усвоить материал. 

 Дополнительные материалы. Если в ходе изучения темы содержания учебника не 

достаточно, можно использовать тематические материалы для углубленного 

изучения. 

Методы обучения 

 Проблемная педагогика. Развивать у учеников способности к разрешению проблем, 

с которыми можно столкнуться в процессе обучения. 

4.2 Оценивание 

Оценивание студентов данной программы состоит из общей оценки за работу в 

течении всего курса и итоговых экзаменов. 

(А) Процесс формирования оценки 

Главным образом состоит из двух частей: посещения и выполнения домашних 

заданий. Посещаемость студентов составляет 20% от общей оценки за курс, 

выполнение домашних заданий составляет 10%. 

 Посещаемость 

Семестр состоит из 15 недель обучения. В неделю всего 2 часа занятий, всего за 

семестр 30 учебных часов. За посещение студент имеет 100 баллов, за каждый 

пропущенный час занятия (включая отпуска, прогулы) вычитается 5 баллов. Если 

пропущено более 10 часов занятий, то студент не допускается к экзамену. 
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 Домашние задания 

Домашнее задание задается всего 4 раза, максимальная оценка за 1 задание 25 

баллов, всего 100 баллов. 

(Б) Итоговая оценка 

Важен итоговый экзамен  

Формат заданий: вопросы с несколькими вариантами ответа, объяснение терминов, 

короткие ответы, развернутые ответы и анализ конкретных примеров. Экзамен в 

конце курса. 

 

 

Додаток Б.5 

 
Навчальна програма 

Професійне планування студентів і керівництво до зайнятості 

《大学生职业生涯规划与就业指导》 

 
 

 Учебная программа 

Номера предмета: 

Наименование предмета: Профессиональное планирование студентов и руководство по 

зянятости  

Тип предмета: Обязательный 

Общие часы обуучения: 32. Часы теоретического обучения:18.  Часы обучения на 

практике:14 

Объект принятия лекций: студенты первого курса и студенты выпускного курса (можно 

регулировать) 

一、  

Особенности, цели и задачи изучения данного предмета 

 

Данный предмет является обшеобязательным предметом, поставленным для 

студентов обычных вузов. Он поможет студентам решить профессиональные проблемы, 

анализировать состояние занятости всей страны и получить знание о занятости студентов. 

С помощью изучения этого предмета студенты смогут хорошо знать политику и 

законодательство о всекитайской и региональной занятости, изменить свое мышление о 

занятости, ознакомиться с процессом устроиства на работу, освоить навыки для 

устроиства на работу и достичь цели устроиться на работу. После изучения этого 

предмета студенты будут знать профессионально-нравственный кодекс и совершат 

переход от изучения к устроиству на работу. 

 

С одной стороны, изучение данного предмета поможет студентам лучше знать себя 

и свое профессиональное планирование для дальнейшего развития в будущей карьере. С 

другой стороны, с развитием общества нужно, чтобы студенты могли анализировать 

состояние занятости всей страны, получить знание о занятости студентов и хорошо знать 

политиуи и законодательство о всекитайской и региональной занятости. Только когда 

можешь самостоятельно выбирать подходящюю себе профессию и освоить 

профессиональные навыки, тогда и станешь пригодным работником. 

二、Основные требования к обучению 

1. Знать, как применять общие учебные методы для разных студентов для решения 

профессиональных проблем. 

2. Понимать, насколько важны особенности личности каждого человека для 

развития своей карьеры. 
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3. Освоить основное знание о руководстве и политике страны в сфере занятости. 

4. Надо выроботать у учащихся такие положительные черты, как 

предприимчивость, инициативность и способность отвечать на запросы общества. 

5. Надо выработать у учащихся положительные взгляды на занятость, помочь им 

планировать свою курьеру, развить самопознание и правильное понимание ценности  

конкуренции, помочь им осознать факторы, влияющие на планирование своей карьеры и  

решить обычные проблемы, появляющиеся в процессе профессионального планирования. 

6. Обучение должно помогать учащимся знать основные требования к устройству 

на работу и особенности содержание назначение информации о занятости, освоить 

методы и способы для получения информакции о занятости и знать как принять эти 

способы для достижения своей цели успешно устроиться на работу. 

7. Учить учащихся текущим политикам и законодательствам о занятости, чтобы 

учащиеся знали нормальный процесс устройства на работу, знали текущие  льготные политики о 

занятости поставленные правительством и другие правила о приеме выпускников и успешно 

устроились на работу путем рынка кадров. 

8. С помощью обучения учащиеся должны знать содержание трудового 

соглашения, значение подписания трудового соглашения, правила процедуру процесс 

подписания тудового соглашения и элементарное знание о расторжении трудового соглашения . 

Студенты должны знать особые замечания в подписании трудового  соглашения и уметь 

защищать свое право законом . 

三、Содержание обучения и требования  

Данный предмет разделяется на три части (три части включают в себя десять 

лекций) 

Первая часть. Профессиональное планирование  студентов 

Первая лекция: Введение к профессиональному планированию 

1. Происхождение, содержание и классификация професий. 

2. Содержание карьеры, особенности развития карьеры и форма ее развития. 

3. Особенности и значение профессионального планирования. 

Вторая лекция: Шаги и способы профессионального планирования. 

1. Анализирование своих особенностей и внешней среды (факторы, влияющие на 

профессиональное планирование). 

2. Цели карьеры и избрание профессионального направления. 

3. Основные методы профессионального планирования: шаги, оценка и отклики. 

Вторая часть. Руководство по занятости студентов 

Третья лекция: Положение и текущее состояние в области занятости студентов  

1. Текущее положение в области занятости выпускников вузов. 

2. Факторы, влияющие на занятость студентов. 

3. Анализ тенденций в области занятости студентов. 

Четвертая лекция:Требования к качествам студентов от рынка 

1. Требования к качествам выпускников от рынка. 

2. Важные способности для студентов вузов. 

3.Будущий спрос на человеческие ресурсы и тенденция профессионального 

развития. 

Пятая лекция: Политики и законодательства по занятости студентов 

1. Политика, касающаеся занятости студентов. 

2. Трудовое соглашение и юридические вопросы. 

3. Анализ «Законодательства по подписанию трудового договора» 

4. Права и обязательства выпускников на работе и защита их прав. 

Шестая лекция. Психологическое руководство и подготовка по занятости 

выпускников. 
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1. Психологическое руководство по занятости выпускников. 

2. Регуляция отношения к поиску работы и освобождение от психологических 

заблуждений в поиске работы. 

3. Подготовка к устроиству на работу и повышение рабочей способности. 

Седьмая лекция: Методы и приёмы студентов в поиске работы  

1. Поиск и применение информации о занятости 

2. Тщательно составлять резюме для поиска работы. 

3. Ознакомство с письменным экзаменом на собеседовании, овладение приёмами 

для сдачи экзаменов на собеседовании. 

4. Методы и пиёмы прохождения собеседования. 

5. Студенческий протокол на собеседовании. 

6. Процедура устройства на работу для студентов. 

7. Процедура устройства на работу для студентов. 

8. Подписание трудового соглашения. 

9. Оформление документов для устройства на работу. 

Третья часть. Руководство по занятости 

Девятая лекция: Создание бизнеса и его значение для студентов 

1. Создание своего бизнеса, его особенности и тенденция. 

2. Социальное значение создания своего бизнеса студентами. 

3. Выработать у студентов инициативу создать свой бизнес. 

4. ьготные политики для студенческого создания своего бизнеса. 

Десятая лекция: Важные качества у студена для создания своего бизнеса 

1. Подготовка: есть выбранный объект для создания своего бизнеса. 

2. Требование к способности студента – основные способности создателя. 

3. Иметь смелость делать первый шаг вперед – составление плана для создания 

бизнеса. 

四、Практика 

Провести обучение данного предмета путем моделирования ситуации на 

собеседовании, приглашения начальника отдела кадров выспупать, приглашения 

отличников выступать и проведение специальной лекции. 

五、Вневузовские мероприятия и программы для обсуждения  

Требование к студентам: студентам нужно больше читать книги журналы 

касающиеся данной темы и больше учиться по этой теме. 

六、Данная учебная программа обединяет теоретическое обучение и практику. В 

результате освоения данного предмета студенты смогут намного повысить активность 

впоиске работы. 

七、  Распределение часов обучения 

Содержание 

обучения 
Лекции контрольные практика Всего 

Студенческое 

профессиональное 

планирование  

6  4 10 

Рководство 

по занятости 
6  8 14 

Руководство 

по создания 

бизнеса 

6  2 8 

В итоге 18  14 32 

八、  Методы аттестации 

Методы аттестации разделяются на две части 
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1. Проверять основное изучаемое знание (знимает 30%):  

2. Проверять изучаемое знание на практике(занимает 70%)  

 

Основные учебные и методические материалы:  

1、《大学生大学生职业生涯规划（理论与实务）》，暨南大学出版社，2012

年 10月第 4版。  

2、《职业生涯发展与规划》，教育部高校学生司组织编译，高等教育出版社

,2013,第 1版。  

3、《大学生就业指导》，蒋胜祥主编，浙江科学技术出版社,2013年第 2版

。  

4、《大学生就业指导教学大纲（试行）》，全国高校毕业生就业指导中心组

编，高等教育出版社，于 2013年 4月出版（内部赠送）。  

5、《职业指导教学训练大纲》，劳动和社会保障部制定。 

 6、《职业与就业政策指导》，劳动和社会保障部培训就业司编 

写，中国劳动社会保障出版社，2003年 7月第一次印刷。  

7、《大学生思想道德修养与法律基础》，楼锡锦、石华琴主编，浙江大学出

版社，2012年。  

8、《 大学生思想道德修养》，刘玉殿主编，山东大学出版社，2002年。  

9、《与公司同呼吸》，孟 森  编著，清华大学出版社，2006年 8月第 1

版  2006年 8月第 1次印刷。 

  

  

 
 

 

Додаток Б.6 

 

Навчальна програма «Педагогіка» 
《教育学》教学大纲 

06-08-2015 

 

Наименование дисциплины: учебная программа «Педагогики» 

Тип дисциплины: Обязательная дисциплина 

Общее учебное время: 54 

 

Первая часть. Описание программы 

  

Характер и задачи дисциплины 

 

1. Характер дисциплины 

Эта дисциплина является одним из обязательных общих основных предметов в процессе 

педагогического специального образования в профессиональном училище. 

2. Задачи дисциплины 

Используя принцип современной педагогики, студенты анализируют и изучают вопросы и 

явления образования в начальных и средних школах, показывают закономерность 

образования в начальных и средних школах с целью направлять практику и реформу их 

образования. 

 

Цель дисциплины и обучения 

 

http://ru.yicool.cn/%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%8b
http://ru.yicool.cn/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f+%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0
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Овладение студентами основными теориями, знаниями, навыками, которые наиболее 

необходимы в процессе образования в начальных и средних школах, формируют 

правильное понимание идеи образования.  

Повышение теоретического уровня образования студентов, воспитание способности 

заниматься практикой образования. 

Воспитание в процессе обучения педагогике их интереса и способности активно 

участвовать в реформе образования в начальных и средних школах. 

 

Предложения обучения этой дисциплины  

 

1. В соответствии с особенностями обучения студентов, связывая теорию с практикой, 

придерживаются эвристического обучения. Обращают основное внимание на то, что 

поощряют студентов самостоятельно мыслить, анализировать вопросы, насколько это 

возможно использовать современные средства обучения, чтобы повышать эффективность 

обучения. 

 

2. При рассмотрении каждой главы студентам рекомендуют читать соответствующие 

учебные и справочные данные с целью расширения кругозора, повышения качества 

обучения. 

 

Конструкция программы 

 

Эта программа состоит из трех частей, включая первую часть «Описание программы», 

вторую часть «Описание учебных пособий, распределение времени обучения и методы 

обучения», и третью часть «Требование и содержание обучения». 

  

Описание учебных пособий 

 

Первая часть (введение, глава 1): излагает важные понятия образования, педагогики, 

процесс появления и развития образования, педагогики, изучает значение педагогики и 

показывает основную теорию образования, включая два основных права образования, 

место и роль образования в социалистической модернизации и в процессе развития 

человечества. 

 

Вторая часть (глава 2): особо рассматривает особенности и значение работы учителей, 

вопросы о способностях и подготовке учителей, излагает место обучения и особенности 

души и тела студентов, вопросы об отношениях между преподавателями и студентами. 

 

Третья часть (главы 3–5): особо рассматривает образовательную политику в нашей 

стране в новый период, понятие всестороннего развития и содержание пяти способностей, 

показывает тенденцию реформы системы образования отечественных и зарубежных школ. 

 

Четвертая часть (главы 6–10, глава 12): особо рассматривает пути и методы, которыми 

достигаются цели подготовки в начальных и средних школах, включая преподавательскую 

работу, идейно-воспитательную работу, внеклассные занятия, работу классного 

руководителя и т.д. 

 

Пятая часть (главы 11, 13–14): описывает значение, роль сочетании школьного, 

домашнего и общинного образования и процесс, принцип, систему, персонал управления 

школой и обычное управление, а также учебный анализ в школе. 

 

Распределение времени обучения 
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№ Содержание учебной программы 

П
р

ак
ти

к
а 

Д
р

у
ги

е 

в
и

д
ы

 

У
ч
еб

н
о

е 

в
р

ем
я
 

п
р

ак
ти

к
и

 

1 
Образование и общество, развитие 

человечества  
  4 ч 

2 Учитель и ученик   4 ч 

3 Образовательная политика в нашей стране   2 ч 

4 
Составная часть всестороннего развития 

образования 
  4 ч  

5 Реформа системы образования школа   4 ч  

6 Преподавательская работа (первый)   4 ч  

7 Преподавательская работа (второй)   4 ч  

8 Идейно-воспитательная работа (первый)   4 ч  

9 Идейно-воспитательная работа (второй)   4 ч  

10 Внеклассные занятия   4 ч  

11 
Сочетание школьного образования с 

домашней и социальным образованием 
  4 ч  

12 Работа классного руководителя   4 ч  

13 Управление школой   2 ч  

14 Учебный анализ в школе   4 ч  

15 Генеральное повторение   2 ч  

Сумма 54 

 

2. Методы и критерии оценивания учебных достижений 

1. Оценивание в ходе занятий: включает активность на уроках (постановка вопросов, 

ответы), участие в обсуждениях, выполнение домашних заданий, и составляет 30% от 

итоговой оценки. 

2. Оценка за выполнение контрольных и тестовых заданий: составляет 70% от итоговой 

оценки. 

Учебные и справочные материалы 

一、【教育论文参考文献】  

[1] 王 枬 王彦教育叙事：在实践中体悟生命[J]，《教育研究》(北

京)2005.2 [2] 王 彦 王 枬，教育叙事–从文学世界到教育世界[J] 《全球教育展望》2005 第

4 期  

[3] 张晓乐 框架理论视野下的道德叙事[J]，《全球教育展望》2005 第 4 期  

[4] 黎加厚 信息时代的教育叙事与教师主体意识的觉醒[J],《中国电化教育》2004 年第

10 期  

[5] 丁钢 教育与日常实践[J]，《教育研究》(北京)，2004 年第 2 期  
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[6] 丁钢 我们如何做教育叙事?––写给教师们[N],《中国教育报》2004 年 10 月 21 日 [7] 丁

钢 教育叙事：接近日常教育„真相’[N],《中国教育报》(北京)，2004 年 2 月 19 日 [8] 丁

钢 日常教育实践的意义[C] 《中国教育：研究与评论》教育科学出版社第 5 辑，北京，
2004  

[9] 田静 曹芳 与项目一同成长：一位村中心完小校长的个案 [C], 《中国教育：研究与评

论》教育科学出版社第 5 辑，北京，2004  

[10] 丁钢 我们如何做教育叙事?––写给教师们[N],《中国教育报》2004 年 10 月 21 日  

[11] 丁钢 教育经验的理论方式[J],《教育研究》(北京)，2003 年第 2 期  

[12] 刘云杉 帝国权冲实践下的教师生命形态：一个私塾教师的生活史研究[C], 《中国教

育：研究与评论》2002 教育科学出版社第 3 辑  

[13] 黄向阳 学校春秋：一位小学教师的笔记[C] 《中国教育：研究与评论》教育科学出版

社第 2 辑，北京，2002 年  

[14] 丁钢 教育叙述何以可能?[C], 《中国教育：研究与评论》2002 教育科学出版社第 3 辑  

[15] 耿涓涓 教育理念：一位初中女教师的叙事探究[C] 《中国教育：研究与评论》教育科

学出版社第 2 辑，北京，2002 年 、 

[16] 许美德 现代中国精神：知名教育家的生活故事 [C], 《中国教育：研究与评论》2002

教育科学出版社第 1 辑  

[17] 石中英 知识转型与教育改革[M], 教育科学出版社，2003  

[18] 鞠玉翠 走进教师的生活世界––教师个人实践理论的叙事探究 [D]，华东师范大

学 2003  

[19] 肖正德 山村小学青年教师需要的叙事研究[D], 浙江师范大学 2003  

[20] 余丽 反思性学习在教师专业发展中作用的研究 [D], 华南师范大学 2003 

Методика обучения 

1. Главным образом учитель лично преподаёт и консультирует. 

2. Студент самостоятельно учится с помощью учебного пособия. 

3. Контроль включает проверку выполнения заданий, академической успеваемости и 

семестровые экзамены. 

Цель и содержание обучения 

Цель обучения: 

Усвоить понятие образования, узнать о процессе зарождения и развития педагогики, 

осознать значение изучения педагогики. 

Пункты содержания: 

一、 

Понятие образования 

二、  
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Педагогика и процесс её разивития 

Значение изучения педагогики 

Глава 1. Образование и развитие общества и человечества  

Требование обучения: 

Узнать о зарождении и развитии образования, понять основные концепции физического и 

психического развития людей, наследственных задатков и т.д., понять взаимосвязь между 

образованием и развитием общества, отношение между образованием и развитием 

человечества и место и роль образования в социалистической модернизации. 

Пункты содержания: 

Зарождение и развитие образования 

1. Зарождение образования 

2. Развитие образования 

Развитие образования и общества 

1.Взаимосвязь между образованием и социально-политической, экономитической 

системой. 

2.Взаимосвязь между образованием и производительностью. 

3.Взаимосвязь между образованием и идеологией. 

4.Отношение между образованием и населением. 

5.Относительная независимоть образования. 

6. Образование и социалистическая модернизация в нашей страней. 

Глава 2. Учитель и ученик 

Цель обучения: 

Узнать об особенностях и значении работы учителей, о способностях и подготовке 

учителей, понять место обучения и особенность души и тела учащихся, и понять хорошее 

отношение между преподавателями и студентами. 

Пункты содержания: 

Учитель 

1.Значение работы учителей. 

2. Особенность работы учителей. 

3.Профессиональная этика учителей. 

4.Умственная конструкция учителей. 

5.Внешний вид и манеры учителей. 

Ученик 

1. Место ученика в процессе образования. 

2.Возрастные особенности ученика средней школы. 

Отношения между учителями и учениками 

1. Место и роль учиталя и ученика. 

2.Хорошое отношение между учителями и учениками. 

Практика обучения: 

Организовать просмотр видео об особенностях учеников младших и начальных классов. 

Беседовать с одиним или двумя передовыми классными руководителями средней или 

младшей школы, узнать особенности учеников и опыт обучения. Органировать просмотр 

видео о подвигах выдающихся учителей и обсудить в классе. Узнать, как передовой 

учитель устанавливает хорошие отношения между учителями и учениками. 

Глава 3. Политика в области образования в нашей стране 

Цель обучение 

Ознакомление с содержанием образовательной политики нашей страны на нынешнем 

этапе. Особо понять задачи и цели младших и начальных классов на нынешнем этапе, 

полно проводить в жизнь образовательную политику, осуществлять цель воспитания в 

младших и начальных классах. 

Пункты содержания: 

Описание образовательной политики 
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1. Значение образовательной политики. 

2. Основание для разработки политики в области образования в нашей стране и ее история. 

Ообразование должно служить социалистической модернизации 

1. Образование служит социалистическому экономическому строительству. 

2. Образование служит социалистической политике. 

3. Образование служит социалистической духовной цивилизации. 

Образование должно сочетаться с производительным трудом 

1. Происхождение и развитие мысли «Образование в сочетании с производительным 

трудом» 

Необходимость соединить образование с производительным трудом 

Глава 4. Составная часть образования и всесторонего развития 

Цель обучения: 

Узнать о доле образования во всестороннем развитии и об их месте и роли в целой 

конструкции. 

Пункты содержания: 

Нравственное воспитание 

1. Значение нравственного воспитания. 

2. Задачи нравственного воспитания. 

Умственное воспитание 

1.Значение умственного воспитания  

2.Задачи умственного воспитания 

3. Физическое воспитание. 

4.Значение и задачи физического воспитания.  

5.Содержание и основное требование физического воспитания. 

6.Содержание и осуществление школьной гигиены. 

Эстетическое воспитание 

1.Значение эстетического воспитания. 

2. Задачи, содержание и методы эстетического воспитания. 

3. Пути и требования осуществления стетического воспитания. 

Глава 5. Реформа системы школьного образования 

Цель обучения: 

Узнать о направлениях реформы системы школьного образования. 

Пункты содержания: 

Система школьного образования 

1.Значение системы школьного образования. 

2. Основание создания системы школьного образования. 

3.Система школьного образования в нашей стране. 

4. Основные тенденции развития систем школьного образования за рубежом. 

Реформа системы образования 

1. Значение реформы системы образования. 

2. Основные цели реформы системы образования. 

3. Задачи и содержание реформы системы образования. 

Введение обязательного 9-летнего образования 

1.Описание обязательного образования. 

2. Описание распространения обязательного образования и опыт. 

3. Осуществление обязательного 9-летнего образования. 

Глава 6. Деятельность обучения (Первый) 

Цель обучения: 

Правильно понимать концепцию, значение, задачи, статус, цели обучения, усвоить законы, 

принципы, содержание процесса обучения. 

Пункты содержания: 

Значение и задачи деятельности обучения 
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1. Значение деятельности обучения. 

2.Задачи деятельности обучения. 

Процесс обучения 

1.Основные факторы, которые содействуют или ограничивают процесс обучения. 

2. Основные законы, регулирующие процесс обучения. 

Принципы обучения 

1. Краткий обзор принципов обучения. 

2. Принцип школьного обучения в нашей стране. 

Содержание обучения 

1. Краткий обзор содержания обучения. 

2. Понятие и тип курса обучения. 

3. Школьные дисциплины в нашей стране. 

Практика преподавания: организовать для студентов просмотрят видеозаписей на месте 

особытия классного обучения; стимулировать студентов осуществлять анализ и оценку, 

применяя полученные знания. 

Глава VII. Деятельность обучения (последняя часть) 

Цель обучения:  

Овладеть действенным способом школьного обучения, познать применение некоторых 

новых методов в учебной реформе, проводить инструктаж по методам изучения учащихся; 

овладеть формой организации и основным звеном школьного обучения. 

Основные положения содержания:  

Методика обучения 

1. Краткий обзор методики обучения. 

2. Употребительная школьная методика обучения в нашей стране. 

(1) Методика обучения, которая считает речь главной: метод лекции, метод разговора, 

метод чтения для руководства, метод обсуждения 

(2) Методика обучения, которая считает интуитивное восприятие главным: метод 

демонстрации, метод посещения. 

(3) Методика обучения, которая считает практическую подготовку главной: метод 

упражнения, экспериментальный метод, метод практических работ. 

3. Выбор и применение методики обучения. 

4. Краткое изложение новых методов в учебной реформе. 

5. Метод обучения учащихся. 

Основные звенья деятельности обучения 

1. Подготовка к урокам. 

2. Ведение занятий, форма организации обучения, тип и конструкция уроков, условия, 

которые позволяют готовиться к хорошему проведению занятий. 

3. Задание и консультация. 

4. Проверка и оценка академической успеваемости. 

Практика преподавания: организовать для студентов просмотр видеозаписей с места 

события классного обучения, вести обсуждение и оценку, сочетая с дидактическим 

содержанием занятия. 

Глава VIII. Практика идейного и нравственного воспитания (первая часть) 

Цель обучения: 

Правильное понимание смысла работы по идейному и нравственному воспитанию, 

овладение целью, содержанием и основными закономерностями идейного и 

нравственного воспитания. 

Основные положения содержания: 

Целевая установка и содержание работы по идейному и нравственному воспитанию 

1. Краткий обзор работы по идейному и нравственному воспитанию. 

2. Основная цель работы по идейному и нравственному воспитанию. 

3. Основное содержание работы по идейному и нравственному воспитанию. 
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Процесс идейного и нравственного воспитания 

1.Обычный краткий обзор процесса нравственного воспитания. 

(1) Понятие процесса нравственного воспитания. 

(2) Сущность и основное противоречие процесса нравственного воспитания. 

2. Сформулированный обычный процесс идейного и нравственного учащихся. 

3. Процесс нравственного воспитания. 

(1) Процесс нравственного воспитания является процессом, который обеспечивает 

учащимся всестороннее гармоничное развитие знания, настроения, идеи, действия, 

обладает единством выращивания знания и действия. 

(2) Процесс нравственного воспитания является процессом, который непрерывно 

воодушевляет и стимулирует развитие противоречия идеи учащихся, обладает слитностью 

образования и самообразования. 

(3) Процесс нравственного воспитания является процессом, который направляет учащихся 

действовать и общаться во многих отношениях, обладает общественным и практическим 

характером. 

Глава IX. Деятельность по идейному и нравственному воспитанию (последняя часть) 

Цель обучения: 

Овладеть основными принципами, путями и способами идейного и нравственного 

воспитания 

Основные положения содержания: 

Принципы работы по идейному и нравственному воспитанию. 

1. Краткий обзор принципов работы по идейному и нравственному воспитанию. 

2. Основные принципы школьного нравственного воспитания в нашей стране. 

Основные пути работы по идейному и нравственному воспитанию. 

1. Краткий обзор путей работы по идейному и нравственному воспитанию. 

2. Действующий основной путь идейного и нравственного воспитания в нашей стране. 

Способы работы по идейному и нравственному воспитанию. 

1. Краткий обзор способов работы по идейному и нравственному воспитанию. 

2. Действующий основной способ школьного идейного и нравственного воспитания в 

нашей стране. 

Практика преподавания: организовать для студентов просмотр соответствующей 

видеозаписи идейного и нравственного воспитания, вести анализ и обсуждение. 

Глава X. Внеклассные занятия 

Требования обучения: 

Выяснить значение и особенности, задания и функции школьного внеклассного 

воспитания, правильно понимать и освоить основные требования и формы организации 

школьных внеклассных занятий. 

Основные положения содержания: 

Значение и задания внеклассных занятий 

1. Понятие и особенности внешкольного воспитания. 

2. Значение внешкольного воспитания. 

3. Задача внеклассных занятий. 

Содержание и форма внеклассных занятий 

1. Содержание внеклассных занятий. 

2. Организационная форма внеклассных занятий. 

Организационное руководство и требования ко внеклассным занятиям. 

1. Организационное руководство внеклассными занятиями. 

2. Основные требования ко внеклассным занятиям. 

Практика преподавания: организовать посещение школы, у которой имеется опыт 

передовыхе внеклассных занятий, вести коллективное обсуждение после посещения. 

Глава XI. Сочетание школьного воспитания с домашним и социальным воспитанием 

Цель обучения: 
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Понять и освоить значение и воздействие сочетания трёх сторон школьного воспитания, 

домашнего воспитания и социального воспитания 

Основные положения содержания: 

Домашнее воспитание 

1. Краткий обзор домашнего воспитания. 

2. Задачи и содержание домашнего воспитания. 

3. Основные требования и способы домашнего воспитания. 

Социальное воспитание 

1. Краткий обзор социального воспитания. 

2. Задачи и содержание социального воспитания. 

3. Основные требования социального воспитания. 

Сочетание школьного воспитания с домашним и социальным воспитанием 

1. Необходимость сочетания школьного воспитания с домашним и социальным 

воспитанием. 

2. Основные принципы сочетания школьного воспитания с домашним и социальным 

воспитанием. 

3. имеющийся опыт соединения трёх сторон воспитания в нашей стране. 

Практика преподавания: приглашать школу педагогов, успешно сочетающих три стороны 

школьного воспитания, домашнего и социального воспитания, чтобы они рекомендовали 

опыт (или просматривать запись), исследовать, как сформировать трехсторонние 

образовательные силы. 

Глава XII. Работа классного руководителя 

Цель обучения: 

Понимание смысла и содержания работы классного руководителя, понимание роли 

классного коллектива для учащихся, овладание способами создания классного коллектива. 

Основные положения содержания:  

Краткий обзор работы классного руководителя 

1. Смысл работы классного руководителя. 

2. Задачи работы классного руководителя. 

3. Требования к качествам классного руководителя. 

Создание и развитие классного коллектива 

1. Краткий обзор классного коллектива. 

2. Способы создания и развития классного коллектива. 

Основная составляющая и способы работы классного руководителя 

1. Изучение и понимание учащихся. 

2. Подбор разнообразных видов деятельности для всестороннего развития в процессе 

обучения. 

3. Координировать различные аспекты процесса обучения. 

Практика преподавания: 

Приглашать эффективных классных руководителей, которые могут рекомендовать опыт 

работы, совместно обсудить со студентами проблемы, на которые они должны будут 

обратить внимание при создании классного коллектива. 

Глава XIII. Школьное управление 

Цель обучения: 

Понимание фундаментальных теорий и элементарных знаний школьного управления, 

понимание процесса, принципов, организации управления, системы управления, 

руководящего персонала и других проблем школьного управления. 

Основные положения содержания: 

Краткий обзор школьного управления 

1. Понятие школьного управления. 

2. Двойственность школьного управления. 

3. Значение школьного управления. 
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Особенность и основное звено процесса школьного управления 

1. Главная особенность процесса школьного управления. 

2. Основные звенья школьного управления. 

3. Взаимосвязь звеньев процесса школьного управления. 

Основные принципы школьного управления 

1. Краткий обзор принципов школьного управления. 

2. Текущие основные принципы школьного управления в нашей стране. 

Главы XIV. Исследования школьного образования 

Требования обучения: 

Освоить основные методы и средства исследования школьного образования, выращивать 

способность образования и научного исследования. 

Основные положения содержания: 

Значение исследования школьного образования. 

Методы и средства исследования школьного образования. 

1. Метод наблюдения. 

2. Метод исследования. 

3. Статистика. 

4. Экспериментальный метод. 

5. Выборочный метод. 

6. Гипотеза. 

7. Сравнение. 

Этапы исследования школьного образования. 

1. Подготовительная работа 

2. Сбор, упорядочение и анализ материалов. 

3. Подготовка доклада и диссертации. 

Практика преподавания: приглашать эффективных преподавателей, которые смогут 

рекомендовать опыт исследования образования, совместно обсудить со студентами 

проблемы, на которые они должны будут обратить внимание в исследовании школьного 

образования. 
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Додаток В.1 

 
生物师范教育实习总结 // 生物文摘 Звіт про проходження педагогічної практики вчителя 

біології [Електронний ресурс] // Біологічні тези. – Режим доступу : 

http://www.wenku1.com/view/0C1A10BECC10EFC0.html 

Педагогічна практика перевіряє наші знання, сприяє поєднанню теорії і практики, 

що допоможе нам краще зрозуміти й ознайомитися з роботою викладача, всебічно 

зміцнити наші можливості; закласти міцну основу для вступу на посаду викладача. До 

початку практики наставник попросив нас підготуватися знаннями і психологічно, 

приділяючи особливу увагу переключенню ролей; кожне слово і кожна дія має 

відповідати планці викладача. 

1) Етап підготовки 

На зборах з приводу педагогічної практики, яке проводив учитель Лінь, було чітко 

визначено, на які питання і вимоги слід звертати особливу увагу. Після закінчення літньої 

соціальної практики в серпні місяці відразу ж почалася підготовка до стажування. Я 

вирішив проходити стажування на своїй батьківщині, в народній школі автономного 

повіту Ліншуй. З огляду на ситуацію з освітою і певне уявлення про учнів повіту Ліншуй, 

я вирішив використовувати місцеві ресурси для розробки моделі освіти, використовуючи 

матеріали з мережі інтернет і книги викладачів. За період стажування я сумлінно 

готувався до уроків відповідно до вимог, потім систематизував усі необхідні освітні 

проекти і програми навчання. Водночас в інтернеті читав багато статей про те, як стати 

хорошим стажистом і практикуючим класним керівником; у загальних рисах ознайомився 

з роботою вчителя-практиканта і стажером класного керівника; водночас я поставив мету і 

висунув собі вимоги. Перед школою я почав активно готуватися психологічно і 

налаштовувати образ, аби з доброю підготовкою приступати до роботи. 

2) Стажування 

1. Навчання через спостереження 

1 вересня 2010 року я з нетерпінням прибув до середньої школи – і ось почалося 

моє життя вчителя-практиканта в середній школі. За стільки років накопичену в 

університеті педагогічну майстерність нарешті можна було застосувати не практиці. Завуч 

призначив мені стажування у восьмому класі в ролі класного керівника і вчителем біології 

у восьмому класі. Протягом цього періоду, ми, згідно з вимогами школи, знайомилися з 

нюансами роботи класного керівника та викладача, а також ознайомилися з системою 

шкільних правил. Під керівництвом класного керівника цей тиждень я вирішив 

присвятити знайомству з учнями, в найкоротші терміни запам’ятати їхні імена і прізвища, 

з самого початку налагодити з ними контакт. 

Що стосується викладання біології, після розробки індивідуального плану я почав 

відвідувати уроки біології в учителя Хуан Яна, переймав у нього досвід викладання 

біології, способи поєднання теорії і практики, а також ми обговорювали проблеми, з 

якими стикалися під час уроків. З розумінням обстановки серед учнів і конкретної 

ситуації до планів уроків вносилися поправки. Хоча було дуже багато уроків-повторень, 

зміст кожного заняття все одно відрізнявся від інших, оскільки в кожного студента різна 

реакція, тому в різних класних кліматах я проводив детальний аналіз конкретної ситуації 

для підвищення рівня викладання. 

2. Викладання 

Стажування – напружений та надзвичайно корисний період життя, кожен день 

вранці рано прокидаєшся і пізно ввечері повертаєшся додому. Таким чином, ти не тільки 

стаєш прикладом для інших, але і залишаєш досвідченим викладачам позитивне враження 

про себе. Отже, потрібно відповідально готуватися до уроків, розбудити інтерес в учнів, 

зробити так, щоб учні самостійно брали участь у класних заходах. І відповідна реакція 

учнів теж непогана. Після проведення уроку слід оцінити, проаналізувати, висловити 

критику і самокритику, а після цього зробити висновок про те, що зроблено добре, а що не 
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дуже, щоб під час наступного уроку не допустити помилок. Викладаючись на всі сто, я 

вперше відчув радість бути народним учителем. Після підготовки і проведення уроків, 

слухаючи відгуки і спілкуючись з викладачами біології, я вчився різним методам і 

переймав досвід викладання. 

3. Виховна робота 

У роботі класного керівника основним є щоденна управлінська діяльність, яка 

передбачає перевірку прибраної території, контроль початку навчання вранці і 

чергування, а також виконання іншої управлінської роботи в групі, перевірку виконання 

домашньої роботи тощо. Щойно прийшовши працювати у восьмий клас, я не зовсім 

розумів обстановку в класі, але колишній класний керівник, учитель Хуан Ян, зі мною 

детально поговорив про обстановку в класі, наприклад, які є «небезпечні особи», хто з них 

активно проявляє себе в аудиторії, які у них мовні здібності і що охоплює основна робота 

класного керівника. Це дозволило мені більше дізнатися про клас. Я зрозумів, що успіхи в 

навчанні у них посередні, якісь вони похмурі, на уроці не витягнеш з них слова, дуже 

мало спільного спілкування, до того ж я помітив, що «небезпечні особистості» в класі 

можуть хуліганити, під час уроку грати в карти, розмовляти, кидатися паперовими 

кульками в однокласників, прогулювати. Через таких прояви ми з учителем Хуаном 

почали грати різні ролі, я став «хорошим», а він – «поганим». Якщо «небезпечні 

особистості» мене не слухають, то з цим розбирається він. Я дуже вдячний йому за таку 

величезну підтримку під час цього стажування. Коли він був на тижневій відпустці через 

хворобу, вся відповідальність за 8-й клас перейшла до моїх рук. 

4. Навчання в восьмому класі і уроки в чотирьох групах 

Хоча за цей період я дуже втомився, але все ж це були самі насичені будні. 

Крім денної роботи, я якомога більше часу приділяв учням, допомагаючи їм у 

навчально-пізнавальній діяльності та життєвих питаннях. У нас у класі є вільний стілець, 

і, як правило, під час уроків з самопідготовки я сідав на нього і допомагав учням 

відповідати на складні запитання, а після уроку розмовляв з ними, розбирався в 

обстановці. Іноді вони ставили мені деякі питання з математики, фізики, я робив все, що 

міг, аби допомогти їм з відповіддю, а якщо не міг, то радив їм сходити запитати в учителя-

предметника. Потроху наближаючись, знаннями я завойовував розташування студентів, 

тим самим домігся вдячності і довіри учнів. 

Я помітив, що якщо хочеш бути хорошим класним керівником, по-перше, потрібно 

прищепити кожному студенту відповідального ставлення, оскільки здобуття знань 

кожного учня безпосередньо залежить від класного керівника. Робота класного керівника 

складна і клопітка. 

Крім того, під час свого стажування я помітив, що як тільки стажер зійшов за 

трибуну, він повинен вести себе як справжній викладач. Кожне слово і рух вчителя, кожен 

крок має ставати зразком для наслідування, учні не тільки мають отримувати від 

викладача знання, але ще пізнавати філософію життя і суть людського ставлення; від 

викладачів учні дізнаються, як будувати свої відносини з людьми, як поводитися. Тому 

вчитель має бути строгим, подавати особистий приклад у життєвій та ідеологічній сфері. 

Як вже було сказано раніше, це стажування дозволило мені поліпшити практичні 

навички педагога. Визнаючи, що освіта – це інтерактивний процес, учитель має робити 

серйозний внесок в освіту, і тоді діти стануть активно співпрацювати. Цей процес 

приносить задоволення! Більше місяця я жив і навчався разом з учнями, спробував смак 

життя викладача, відчув радість і щастя бути вчителем. Для моєї майбутньої викладацької 

кар’єри була закладена міцна основа. 
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Додаток В.2 

 
 

张宝义 年师范生支教总结 // 第一文库.  Чжан Baoyi. Звіт студента педагогічного вишу про 

проходження соціальної практики за програмою покращення шкільної освіти в 2014 році 

[Електронний ресурс] / Чжан Baoyi //  

Перша мережева бібліотека. – Режим доступу : 

http://www.wenku1.com/view/5634CCB96610BDB0.html 

 

Чим займались? 

Обирай те, що до душі, люби те, що обираєш. Це було моїм початковим наміром 

при появі в середній школі. З початком роботи в середній школі спільне навчання і зміна 

девізу назавжди закарбувалися в серці. У ті дні навчання роботі я строго дотримувався 

принципу віддачі всіх духовних і фізичних сил, сумлінно працював і виконував свій 

обов’язок, було несолодко, але потім все налагодилося! 

Дні, коли ми приймали учнів. 

Прийом студентів – назва говорить сама за себе! Хоча, не так, звичайно, як я думав 

раніше. Ми є командою педагогів, які пізно вступили на «ринок», але як каже Фан Цзун, 

великий досвід роботи ще не означає повну віддачу, тому майстерність виходить ударом! 

Ніхто не визнає себе гірше інших, хоча учнів жіночої статі більше, вони все ж можуть себе 

проявити! Велика група викладачів була створена за замовчуванням. Нас було в одній 

групі по два. Нам тоді дуже пощастило, працювали з Нін Туаньхуеєм, оскільки він був 

представником чоловічої статі. 

У період десятиденного набору учнів кожен день підйом був о 6 ранку, йшли на 

пробіжку і вигукували гасло, о сьомій був сніданок, мчали з баулами на горбу. В обід не 

було нічого поїсти, якщо і можна було пиріжком притупити почуття голоду – то було за 

щастя! Увечері повертаєшся знесилений. О 9 починаються збори, кожен закінчується десь 

об 11–12 годині, приймаєш душ і лягаєш спати, коли час вже за північ, а директор школи 

ще пізніше. Від такого графіка роботи людина може очманіти, уявити б собі не міг би 

такий обсяг роботи, ніколи б і не подумав! Але оскільки обрано було віддалене містечко, 

працювати потрібно було за будь-яких обставин. Або смажитися під пекучим літнім 

сонцем, або потрапити під раптову зливу. Парасолька стала необхідністю на кожен день. 

Жінки переставали бути скромними і тендітними, чоловіки більше не проявляли свої 

джентльменські якості і чоловічий шовінізм. Всі звикли, все стало звичним, кожен раз 

сідали на землю, кожен раз, коли йшли по сільській стежині, кричали щосили. Весь одяг 

стає мокрим від поту, взуття промокає під дощем, шкіра засмагала під сонцем, все ставало 

ефемерним. Рухом ми допомагали собі триматися на ногах, і таким чином відбувалося 

диво! 

В одному тільки селі пробігали бог знає скільки, яку б сім’ю не спитав, всі знають 

нас двох, червона сорочка стала прекрасною характерною рисою. Є люди – є надія, що 

можна провести агітацію, коли бачили людей – роздавали листівки і терпляче 

роз’яснювали. Заради одного учня ми могли бігати цілі півдня, оббігали все село, 

невпинно пояснювали, знаючи терміни реєстрації, ми докладали всіх зусиль для того, щоб 

провести організовану реєстрацію. Відкинути убік репутацію, свавілля, відкласти все. 

Вибачте, нехай буде так. Тільки відкинувши все в бік можна швидко проскочити, не можна 

зупинятися. Ми повинні крокувати вперед, бути мужніми і терплячими. Душа постійно 

має бути сповнена енергії. Ми віримо, що прояв ентузіазму в результаті допоможе 

отримати у відповідь щирість. Буде ще складніше, але потрібно твердо триматися, і тільки 

на таких чекають з надією в очах! Відчуваємо втому, але ми зберігаємо гарний настрій; 

двоє людей можуть розважати один одного, додаємо фарб в одноманітність життєвого 

шляху. Відчувається і біль і радість; будучи боягузливим, я дуже боявся собак, і кожен раз, 

коли компаньйон сміливо проходить попереду, всі собаки відступають, і я безпечно 
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проходжу. А ще я погано орієнтуюся на місцевості, не знаю, де захід, північ, схід і південь; 

компаньйон знаходиться в безвихідній ситуації, але завжди терпляче переносить. Спасибі 

напарнику за турботу в дорозі, що дійсно називається бути разом і в радості і в горі, не 

можна передати словами! 

Кожен день увечері повертаєшся, хто насолоджується, хто мучиться; пробігали день 

– буває є плоди, буває тільки маленька користь, а іноді нічого взагалі. Але ніколи не треба 

здаватися, завжди варто йти до кінця; незважаючи на те, які є бойові успіхи, ми робимо 

все можливе, тому ніколи не буде ніяких скарг і жалю. Будуть і успіхи і поразки, найкраще 

без будь-яких вимог, але з вимогами ще краще! Потім і сльозами писати книгу молодості 

без будь-якого жалю! 

Результати всі заслуговують на увагу, все, що ми вкладаємо, варто того! Я всього 

лише хочу сказати, що будь-який досвід залишає глибокий слід в пам’яті, оскільки для 

завершення неабиякої справи ми вкладаємо чесність, терпіння і почуття відповідальності. 

Продовжувати докладати зусиль – дуже добре, команда педагогів – теж хороша! 

Нарешті зрозумів те, що одна людина може швидко йти, але команда – ще швидше! 

День з дітьми 

Раптом відчув, що час біжить так швидко, тільки почали – і вже потрібно 

прощатися. Проводячи день з дітьми ми начебто самі повернулися в дитинство, відшукали 

відповідні нам дитячі інтереси. 

Насправді я зрозумів одну річ: я прийшов на урок не тільки заради роботи, а в 

більшій мірі через непереборне прагнення душі. Спочатку я постійно переживав про те, 

що я погано викладаю, дуже соромився, але потрібно лише докласти зусиль і працювати з 

повною відповідальністю. Самооцінка була досить високою, відповідна реакція учнів теж 

була непоганою. Дійсно відчував радість і задоволення. Коли тебе потребують люди, ти 

дійсно проявляєш свою цінність, тому коли тебе потребують – це теж свого роду щастя. 

Упродовж 5 тижнів роботи класним керівником зі мною не відбувалося важливих 

подій, але нескінченно відбувалися незначні, і всі пов’язані з діточками! 

Події могли і розлютити, і розвеселити. Кожен день відбуваються схожі і несхожі 

події, кожен день повторюються ті ж слова, старанно і невпинно вчити, словом і ділом! 

У нашій групі всі діти однаково рівні, незалежно від успіхів, для мене вони всі 

прекрасні! Вони дуже тямущі. Я був зворушений їх старанною підготовкою свята, коли 

вони, вкладаючи душу, власноруч робили листівки. Вони так старалися, і це так 

зворушливо! М’які дитячі голоси, сердечні слова – у той момент я був найщасливішою 

людиною на землі. Всі ті слова були найдорожчим подарунком! 

Як-не-як, це діти, кожен день за ними потрібно доглядати. Можна зрозуміти дитину, 

яка грається. Я докладаю всіх зусиль, щоб отримати радість від викладання. Сподіваюся, 

що діти будуть з радістю вчитися, на це сподіваємося і я і діти. Оскільки у п’ятому класі 

тільки почали вивчати англійську мову, особисто я вважаю, кількість знань не була 

основною метою, більш важливим був інтерес дітей. Інтерес – найкращий учитель, мета 

дозволить їм зрозуміти мову, але в жодному разі не стати дисципліною, з якої потрібно 

складати іспит. Не слід змушувати їх боятися і ненавидіти англійську. Потрібно дивитися 

на перспективу розвитку дитини та її майбутнє. Зрозуміло, зараз ми маємо найсуворіші 

вимоги, дуже важливо давати правильні настанови, належним чином налагодити між ними 

відносини, дати дітям можливість легко і невимушено отримувати задоволення від 

навчання. 

Математика 7-го класу не на жарт додає мені головний біль, з учнями важко 

справлятися, кожен день іде неймовірна кількість сил і енергії. Жахлива втома! Я доклав 

усіх зусиль для того, щоб урок став живим і рухомим, щоб більше учнів приєдналося. Але 

незважаючи не всі зусилля, були ті, хто брав участь, і ті, хто залишився в стороні. Але я 

зробив все можливе, і моя совість була чиста. Сподіваюся, ми зможемо зрозуміти більше! 

Час і нескінченно тягнеться і швидко летить. Кожен день живеш на повну, кожен 

день розвиваєшся з дітьми та викладачами. Живемо дружно. Крокуємо вперед, назустріч 
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спільній меті, нарешті ми побачили, як збуваються мрії, мої мрії будуть ще сильніше і 

яскравіше! 

Дякую за місяць з учнями, який приніс море щастя і приємних вражень! 

Спасибі всім викладачам, ми всі разом йшли, плакали, сміялися! 

Дякую своїй наполегливості, невпинного зростання і вдосконалення. 

Життя зле, тіло втомлене, одного разу падало. Але я від початку до кінця вірю: є 

наміри – буде чим дорожити, є вдячність – буде вічність! За вічну дружбу команди 

педагогів! 

 

Додаток В.3 

 
 

王双 师范生中心小学支教实习总结 Ван Шуан. Звіт студента педагогічного навчального 

закладу про проходження педагогічної практики в початковій школі відповідно до 

програми з покращення шкільної освіти [Електронний ресурс] / Ван Шуан // Перша 

мережева бібліотека. – Режим доступу : 

http://www.wenku1.com/view/471562BFD938FE00.html 

 

Від початку церемонії відкриття і до сьогодні наша річна соціальна практика 

нарешті теж підійшла до кінця. Згадуючи ті короткі кілька днів не можна обійтися без 

припливу емоцій. По-перше, радісно на душі, що в мене була можливість взяти участь у 

заходах річної соціальної практики, до того ж мене переповнює гордість за те, що в мене 

була така відповідальність. Від церемонії відкриття і до сьогодні наша команда піонерів 

постійно працювала, проявляла завзятість. Цього разу нашим пунктом призначення було 

селище Луннань Лішуйского міського округу провінції Чжецзян. Це маленьке бідне 

селище, з зовнішнім світом має зв’язок тільки однією давньою і вузькою гірською 

доріжкою. Ось таке от село, де живе простий сільський народ і бігають славні дітлахи. 

Цього разу ми зупинилися в середній школі Міжнародного центру міста Лунцюань. 

З того моменту, коли я прибула сюди, ми почали жити зовсім по-іншому: ми спали на 

твердих ліжках, до того ж більше десятка осіб в одній спальні; ми мали самі натягувати 

мотузки для сушіння білизни, самостійно застеляти ліжка; вночі було багато комарів, 

навіть коли запалювали свічки для відлякування комарів, все одно нам не вдавалося 

уникнути вторгнення цих комах; ми мали приймати душ в дуже маленькій ванній кімнаті, 

тому через обмежений простір ми мали займати чергу, зазвичай стояли по 1–2 години, 

чоловіки зовні чатували. 

Їжу готували теж самі, але в тому гірському селі було зовсім небагато овочів, я вже 

мовчу про м’ясо; для мене, яка ніколи раніше не готувала їжі, це було надзвичайно 

складним випробуванням. Таке от життя змусило мене заново пізнати приховані 

можливості власного тіла: виявляється, ти вважаєш, що тобі затишно, звикаєш жити в 

такому чудовому середовищі; хоча така тендітна і слабка зіткнулася з таким життям, і 

навіть іноді були невеликі скарги, все одно я терпляче продовжувала свій шлях, і 

повернувшись назад, ми здивувалися: виявляється, можна добре жити і в новому 

середовищі; насправді, іноді не труднощі нас лякали, а ми лякали самих себе. Ми завжди 

любимо перебільшувати труднощі, але коли ти насправді потрапляєш у скрутне становище, 

то не маєш часу на коливання і страх, єдине, чого ти хочеш, – це якомога швидше 

подолати труднощі. 

За три дні до початку практики в початковій школі Міжнародного центру ми 

проводили роботу відповідно до програми з поліпшення шкільної освіти в економічно 

відсталих регіонах. У перший день ми призначили реєстрацію, спочатку думали, що трохи 

людей прийде реєструватися, але ми й уявити не могли, що відгуки бажаючих перевершать 

наші очікування, зареєструватися хотіло багато людей, навіть деякі батьки 

незареєстрованих дітей приходили до нас у гуртожиток для реєстрації. Хоча ми добре 
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підготувалися, але все ж ми не очікували, що на цей раз у заході братиме участь дітей в 2 

рази більше, ніж передбачалося. Під час даного заходу я знову відчула себе вчителем. Але 

водночас я зіткнулася з дуже навіть непростою ситуацією. Відповідальна підготовка 

плану-конспекту уроку, написання пробної лекції – кожен крок потрібно ретельно 

опрацьовувати. Коли я ставала за ту тридюймову трибуну, і без слів було зрозуміло, що 

мене охоплювали хвилювання і радість. При детальному роз’ясненні потрібно робити 

акцент на їх активність, звертати особливу увагу на прищеплення звички мислити 

самостійно. Дитина – це чистий аркуш паперу; ми не його пензель для малювання, але ми 

можемо стати для нього фарбами; навіть найнезначніше слівце і рух може вплинути на 

дитину. Будучи якихось півдня їм учителем, ми раділи з їхнього прагнення до знань і 

інтересу до всього нового: «Чому ...» – ось що вони постійно запитували. Хоча ми теж 

студенти, але для них ми всього лише молоді вчителі; ми передали їм таємниці і великі 

знання. 

День, проведений з дітьми, подарував море радості; вони такі кмітливі, довірливі, 

щирі ... В останній день, коли закінчився захід програми з поліпшення шкільної освіти, 

одна дівчинка подарувала мені подарунок – маленького Міккі Мауса. Перший раз 

отримати від учня подарунок – це таке щастя. Я одразу повісила іграшку на свій рюкзак. 

Після закінчення програми з поліпшення шкільної освіти ми відразу приступили до 

дослідження. Місцем призначення для нашого дослідження база сягу – польова місцевість 

селища Луннань. Духота, більше години в дорозі, швидше за все хтось випробовував моє 

терпіння. Але ніхто і не думав уголос скаржитися на складності і втому, а деякі чоловіки 

навіть самостійно стали піклуватися про жінок. У цей момент я дізналася роль командної 

роботи. Під час цього заходу я глибоко перейнялася сільським життям, познайомилася з 

найчисельнішим, бідним і нещасним шаром китайського населення; мене це дуже вразило, 

і водночас я відчула величезний приплив мужності. На базі сягу ми дізналися дуже багато 

невідомого: наприклад, технологію виробництва літніх грибів та інструменти, за 

допомогою яких відбувається їх переробка. Ще ми виходили в поле і допомагали збирати 

грибникам літні гриби. Незважаючи на те, що на дворі було літо, місцева вода була 

прохолодною, у глині були камінчики, ми допомогли їм зовсім трошки, але дуже 

втомилися. Згадую тих грибників, як вони працювали в теплицях, аж зітхаю від важких 

переживань. Запитала у грибників, який у них цього року прибуток. Вони з посмішкою 

сказали, що продажі краще минулого року; від погляду на усміхнені обличчя, переповнені 

щастям, нам теж стало тепло на душі. 

Хоча час практики короткий, добродушність тих діточок і селян не згасала. Ось так 

річна громадська практика піонерської команди підійшла до кінця, і так не хотілося 

прощатися. Раз уже якось провели час, не слід звертати увагу на короткочасність, пройшли 

якийсь шлях – і цього достатньо! За період практики я знайшла більше досвіду і відчула 

відповідальність. Те, що змушує нас разом формуватися, – це і є наше майбутнє. 
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Додаток В.4 

 
 

廖宗玉 赣南师范学院顶岗支教实习总结 Ляозон Ю. Звіт студента педагогічного інституту 

про проходження педагогічної практики на заміні згідно з програмою з покращення 

шкільної освіти [Електронний ресурс] / Ляозон Ю // Перша мережева бібліотека. – Режим 

доступу : http://www.wenku1.com/view/9F385D9F51F6CCBD.html 

 

За цей період практики, перебуваючи на заміні викладача, я отримав дуже корисні 

установки від директора і деяких учителів початкової школи Дахе, і таким чином успішно 

впорався зі своїми обов’язками під час перебування на посаді викладача. Нижче наведено 

звіт з усіх видів роботи під час практики: 

 

Умови практики 

 

1. Ідеологічний фактор 

Один семестр практики на посаді вчителя за програмою поліпшення шкільної 

освіти пролетів миттєво; за цей період я відчув на собі всі «принади» перебування на 

посаді викладача, а також відчув важку ношу обов’язків учителя; працюючи разом з 

чудовими дітьми, я побачив, як ці щасливі дітлахи ростуть, вбирають знання. Я вважаю, 

що бути вчителем – це щастя; ставши викладачем на час практики, я виставив для себе 

строгі вимоги, посилаючись на статус викладача, бути прикладом для людей, у всіх 

відносинах звертати увагу на мову, жестикуляцію, зовнішній вигляд; піклуватися про учнів 

школи, сумлінно виконувати всю роботу вчителя і класного керівника; дотримуватися 

шкільних правил; знаходити спільну мову з іншими викладачами школи, а з питаннями, 

що виникли під час роботи, звертатися до них; прислухатися до їхніх порад; брати активну 

участь у шкільних заходах; серйозно ставитися до роботи; вчасно виконувати всі 

обов’язки. Хоча це була практика і я був тільки учителем-практикантом, але я все одно 

виставляю собі такі ж високі вимоги, як до повноцінного викладача. 

 

2. Навчання 

У цьому семестрі під час практики я в основному відповідав за викладання 

китайської мови в третьому класі, а в п’ятому і шостому викладав англійську. Третій клас 

– це молодша школа, п’ятий і шостий – старша школа; я навчав три різних класи, до того ж 

і предмети теж не однакові, тому після того, як я побачив свою викладацьку діяльність, я 

став нервувати, молодші школярі були дуже неслухняними, я трохи злякався, що не зможу 

з ними впоратися; але у шостого класу – випускного – було величезне навантаження, і 

вони поступово досягали статевої зрілості, трохи бунтівні; під час уроку я стикався з 

великими труднощами. На щастя, місцеві викладачі були добродушними, особливо мій 

наставник, учитель Лю; так ми навчилися, як підготувати хороший урок, як контролювати 

учнів і як оцінювати домашні завдання .... На якийсь час я заспокоївся, до того ж відчув 

тепле ставлення викладачів, на серце стало тепло. Я почав готуватися проводити заняття. 

Важко забути перший урок, особливо третій урок в понеділок, урок китайської 

мови в третьому класі; це був мій перший раз, хоча до початку уроку я був повністю 

готовий, але все ще дуже нервував; коли я підійшов до трибуни, я побачив ці невинні 

дитячі обличчя, їхні очі, наповнені жагою до знань, я ще більше став нервувати, тому урок 

дався нелегко. Велике спасибі хлопцям за співпрацю, що я нарешті успішно провів це 

заняття. Після уроку вчитель Чжун оцінив роботу, дав мені знати, чого було недостатньо, і 

на які питання звертати увагу під час навчального процесу. 

Після першого уроку я вже не так нервував, але я знав, що моя педагогічна кар’єра 

тільки починається, мені потрібно ретельніше готуватися до уроку, проводити прекрасні 

заняття, тренувати себе; досягти успіхів, будучи на заміні. 
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Після цього, я почав зі звичайним настроєм готувати уроки, проводити заняття, вже 

не так переживав. 

Потім кожен день я серйозно готувався до уроків, вдало їх проводив. Уважно 

перевіряв домашні завдання, після уроків проводив додаткові заняття для відстаючих 

учнів для підвищення їхніх результатів. 

 

3. Робота класного керівника 

У той же час, я також був класним керівником 3го класу, стати хорошим класним 

керівником важко; складність була не тільки в роботі викладачем, але також і в нагляді за 

всім колективом класу для підвищення загального рівня викладання, а також у 

необхідності дбати про кожного учня класу. Зокрема, третьокласники, вони дуже 

неслухняні, часто робили те, що змушувало мене і плакати і сміятися; це говорило про те, 

що я не можу працювати тільки для швидкого закінчення викладацьких обов’язків, але ще 

також необхідно зосередити увагу на учнях, часто з ними спілкуватися, надати їм 

допомогу, щоб вони відчули, що вчитель доглядає за ними, піклується про них. Також, я 

хочу взяти під опіку кожного учня, адже вони такі малі, і кожному потрібна турбота 

вчителя, або вони будуть розчаровані, сумні, думаю, будуть вважати, що вчитель 

необ’єктивний; тому я думаю, що стати другом і наставником, створити здорову й активну 

навчальну атмосферу, підтримувати відносини в колективі – дуже складні завдання. Так 

що мені потрібно добре вчитись у інших учителів, щоб дізнатися, як стати хорошим 

класним керівником. Безперервно вчитися і практикуватися. Відповідно до шкільними 

правил, класний керівник теж повинен щодня виконувати свої обов’язки: моніторинг 

знань студентів, самопідготовка, дисципліна і гігієна, а також класні години. Я 

відповідально виконував свою роботу, 

2,) Результати практики на заміні. У процесі проходження практики я висував собі 

суворі вимоги, дбав про школярів, намагаючись робити в повному обсязі всю роботу 

класного керівника; один семестр викладання підвищив мій рівень, були досягнуті чудові 

результати, що змушувало мене радіти. Я ні краплі не пошкодував, що вибрав педагогічну 

практику на такій посаді. Побачивши, що діти після семестру навчання мали такі успіхи, я 

відчув себе дуже щасливим. 

3) Аналіз практики на заміні викладача відповідно до програми з поліпшення 

шкільної освіти 

Учитель – свого роду працьовитий садівник; учитель – це щось святе і славне. У 

процесі стажування я помітив багато недоліків, які необхідно удосконалювати і 

безперервно покращувати. Наприклад, як слід хвалити і заохочувати учнів, які вивчають 

англійську мову. Зокрема, сільських школярів, у яких пізнання в англійській мові набагато 

слабкіші; тому, коли починають вивчати англійську, вважають її нецікавою та нудною, так 

що вчителю знадобиться розрядити обстановку, зацікавити учнів, підготувати ігри. До 

дитини треба ставитися терпляче, з великою довірою; потрібно пам’ятати, що у всіх було 

дитинство, коли ми були молодими і неосвіченими, вчителі терпляче вчили нас, і тепер я 

сам став учителем, тому потрібно постаратися, щоб стати прикладом для наслідування. 

Ще існує педагогіка і виховання, де присутній особистісно-орієнтований підхід, 

тобто учень займає центральне місце. Пізніше на практиці потрібно докласти більше 

зусиль, щоб удосконалити. 

 

Рекомендації: у сільських школах навчальні ресурси незначні, є надія, що школа 

зможе розширити можливості для проходження практики в сільській місцевості, надати 

цим школам достатню кількість навчальних ресурсів для кращого доступу до освіти. 
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Додаток Г.1 

 
 

小学青年教师培养计划 / 白马崾先小学 // 第一文库 Програма підготовки молодих учителів 

початкової школи [Електронний ресурс] / початкова школа Тайнай Яо // Перша мережева 

бібліотека. – Режим доступу : http://www.wenku1.com/view/B3B70BABD7EBAD72.html 

 

І. Провідна ідеологія 

Надійний викладач – це уявлення навчального закладу про джерело життєвої сили і 

розвиток; метою є створення висококваліфікованої команди педагогів, застосування 

ефективних методів, вдосконалення педагогічного управління, моделі поведінки вчителя, 

підвищення педагогічної майстерності, надання міцної основи і потужної енергії для 

всебічного успішного розвитку роботи в школі і підтримки її якості. Молоді вчителі– це 

надія і майбутнє школи. Тому зміцнення команди молодих педагогів і неперервне 

підвищення їхнього рівня викладання дозволяє їм стати головною силою розвитку школи, 

що допомагає сприяти підвищенню рівня якості освіти та шкільного управління. 

Зважаючи на це, наша школа зробила підготовку молодих учителів основним пунктом 

роботи курсів підвищення кваліфікації. 

 

ІІ. Аналіз існуючого стану кадрів молодих учителів 

Контингент молодих учителів (з досвідом роботи менше 5 років) – 4 особи. Судячи 

з загальної обстановки, можна виділити як переваги, так і недоліки: 

переваги: вихідна відмітка рівня знань вчителя досить висока, новий стиль 

мислення, мало стереотипів мислення, чудова здатність до сприйняття нового, величезний 

ентузіазм і трудовий порив, прагнення до зростання та дух новаторства; 

недоліки: брак педагогічної практики, нестача досвіду і професіоналізму через 

недавній вступ на посаду; потреба в підвищенні навичок викладання. 

 

ІІІ. Мета підготовки 

1) Загальні завдання: 

1. Цілеспрямована підготовка кадрового ядра вчительського складу, формування 

рівнів підготовки педагогів; створення команди молодих педагогів з «вищим ступенем 

мужності, професіоналізмом, любов’ю до учнів, бойовим духом, цілеспрямованістю, 

духом новаторства». 

2. Створення умов для того, щоб молоді вчителі якомога швидше отримали досвід, 

пройшли тренування і виконали вправи так, щоб вони змогли виділитися, стали опорою 

шкільної освіти. 

 

2. Перспективи 

1) благородні розумові якості; 

2) змістовні й міцні фахові знання; 

3) сильні викладацькі здібності. 

 

3. Конкретні цілі: 

1. Гарна професійна етика: любов до своєї власної праці, сильне почуття 

відповідальності, ініціативність; виховати в собі дух боротьби і прагнення до перемоги. 

2. Глибоке розуміння навчальних матеріалів і здатність ними управляти: здатність 

ретельно вивчати навчальні матеріали, стандарти навчальних програм, щоб зрозуміти їх 

ключові моменти. Зрозуміти зміст навчання, домогтися майстерності; відповідно до 

фактичного становища учнів, вміло організоване соціальне життя, спрямовувати студентів 

на роздуми; хороше розуміння основних, важких і ключових моментів навчальних 

матеріалів; готувати лекції, вибираючи правильні методи; подолання труднощів. 
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3. Міцна організаційна здатність у викладанні: прояв поваги до учнів, використання 

похвали як головний метод; залучення учнів багатством цікавої мови, «заражати» 

студентів досконалим ентузіазмом, використовувати різні форми для мобілізації їх 

пориву, прекрасні навички в утриманні контролю над аудиторією; володіння гнучкою 

педагогічної винахідливістю. 

4. Сильні викладацькі здібності: відповідно до реальної ситуації в науці і 

характеристики студентів доцільно добирати оптимальні аудиторні методи навчання для 

дотримання навчального режиму, який якнайкраще відповідає умовам певних 

характеристик і правил когнітивного мислення студентів. Можна зосередитися на 

формуванні цілей викладання і висунути значення проблеми; гнучке використання методу 

постановки запитань, викликавши інтерес до навчання, стимулюючи бажання до пізнання. 

5. Основні викладацькі навички: хороший рівень китайської мови, сильна здатність 

вираження думок; величезний порив ентузіазму; можливість застосування сучасних 

технологій освіти; набуття навичок письма на дошці. 

6. Хороші навички управління класом. 

 

ІV. Заходи підготовки: 

1. З метою зміцнення організації та управління, налаштувати навчання в 

лідируючій групі: 

2. Встановлення «моделі досконалості», звернути увагу на ідейно-політичну роботу 

молодих учителів, щоб вони любили свою кар’єру у сфері освіти; здійснити передачу 

знань та навчання людей, стати зразком чесноти. Використовувати різні форми, 

організувати їх, щоб підвищити обізнаність, зробити їх передовими вчителями, 

мотивувати їх так, щоб вони насправді мали дух посвяти. 

3. Активно створювати умови для зростання молодих учителів, узяти хороший 

етап, створюючи можливості так, щоб на шкільному, міському і на всіх рівнях навчання та 

науково-дослідницької діяльності вони виконували провідну роль; здійснення підготовки. 

Шкільні лідери часто організовують лекції, оцінки, дослідження, вживають різних заходів, 

щоб забезпечити різноманітність каналів для розвитку молодих учителів. 

4. Організація молодих учителів поза навчанням, лекціями і вивченням передового 

досвіду; організувати відповідних лідерів і експертів для читання лекцій. Організувати 

школу молодих учителів для викладання інформації; рекомендується написати статтю для 

публікації в різних виданнях. 

5. Провести серію спеціальних тренінгів, щоб вони освоїли практику викладання, 

щоб зрозуміли закон освіти. Принаймні, раз на два тижні переглядати навчальні відео 

класу і описувати кращий досвід. 

6. Розвивати основні навички навчання і регулярної освіти, сприяти ігровій 

практиці молодих учителів, які практикують основні навички; у той же час, у формі 

лекцій, рейтингових класів, уроків письма та інших заходів покращувати викладацьку 

здатність молодих викладачів. 

7. Турбуватися про молодих учителів 

8. Надати повний простір для філій партії, профспілок, організацій, що здійснюють 

діяльність для молоді; сприяти їх всебічному розвитку. 

9. Далі вдосконалювати механізм оцінки, механізм стимулювання, забезпечення 

здорового навколишнього середовища для молодих учителів; для зростання видатних 

молодих учителів мають бути чіткі критерії для просування в виборі кадрів та інші 

аспекти; наділити пріоритетністю молодих учителів для вдосконалення потенціалу та 

стійкого розвитку. 

 

V. Конкретні механізми: 

1. Ввивчення концепції реформування навчальних програм для сприяння 

поліпшенню теоретичного рівня молодих викладачів. 
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3. Участь у розробці національних підручників. 

4. Методи управління класом, поліпшення здатності контролювати напругу, 

організацію. 

5. Обмін досвідом. 

 

Додаток Г.2 

 
 

中青年教师培养计划  / 水冶镇一中  // 第一文库   Програма підготовки вчителів 

середнього віку [Електронний ресурс] / школа Чен Ї Чон // Перша мережева бібліотека. – 

Режим доступу : http://www.wenku1.com/view/1FC230F405BA92F8.html 

 

З метою подальшого зміцнення педагогічного ядра з молодих викладачів вплинути 

на швидке зростання педагогічного ядра, керуватися закономірностями зростання 

педагогічного ядра, вживати всеосяжних багатоканальних тренінгових заходів, створити 

сучасного вчителя з кращими якостями і підтримувати інноваційний дух нових кадрів, 

готувати молодих учителів. І ось наші думки в цілому: рік адаптації, три роки 

напрацьовувати навички, а через шість років щоб стати наставником. Конкретними 

заходами є: 

 

1. Створення установ, зміцнення лідерства 

Для більш ефективної реалізації молодіжної програми підготовки вчителів вирішено 

створити школу молодих учителів до формування лідерської робочої групи. 

 

2. Зміцнення молодіжної педагогічної освіти, теорія навчання 

Науково-дослідні та розвиваючі школи мають залучати інтелектуальні здібності та 

творчі навички всіх шкільних учителів, одночасно встановити принципи «пристосування 

до місцевих умов» і «першорядності вільного від роботи часу»; стимулювати зміни точок 

прикладання сили в роботі, сумлінно готувати і створювати нову команду вчителів з 

високими особистими якостями, які знаються на якісній освіті. 

(1) За планом вибирати навчальні теоретичні матеріали для надання їх учителям. 

(2) Регулярно організовувати тематичні лекції з теорії навчання і виховання, 

докладати зусилля для поліпшення рівня теоретичної підготовки викладачів середнього 

віку. 

(3) Кожне методичне об’єднання має розробляти свої особисті плани теоретичного 

навчання, організувати перегляд молодими вчителями найновіших відеозаписів освітнього 

характеру. 

(4) Один раз на семестр проводити освітній семінар, спільно обговорювати, 

стимулювати і покращувати. 

(5) Молоді вчителі мають своєчасно підводити підсумки своєї роботи, кожен семестр 

складати письмовий звіт для передачі до методичного об’єднання, зробивши його одним з 

документів для перевірки під час атестації. 

(6) Використовувати метод «виходьте – заходите», розширювати кругозір, вчитися в 

інших, отримувати життєвий досвід. Організувати поїздку молодих учителів до міської 

середньої школи № 8 для участі в заході та запросити наставника для проведення уроку в 

школі.  

 

3. Вивчення сучасної педагогічної майстерності, підвищення ефективності 

викладання 

(1) Завідувач педагогічним складом з кожної дисципліни є ядром колективу, він має 

залучати більше вчителів середнього віку, які бажають використовувати сучасну 

педагогічну майстерність у науково-дослідних цілях. Використовую курси підвищення 
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кваліфікації для молодих викладачів, якнайшвидше оволодіти принципом використання 

всіх програмних забезпечень та навичками розробки навчальних програм. 

(2) Виступати в якості зразка для наслідування 

 

4. Зміцнення підготовки молодих учителів до трудової діяльності 

(1) Розгортання діяльності з взаємної допомоги. Кожен молодий учитель має 

співпрацювати з одним досвідченим викладачем середнього або похилого віку для 

взаємної допомоги в малій групі, сумлінно у них навчатися, старанно обробляти навчальні 

матеріали та вивчати методику викладання, активно підвищувати свій професійний рівень. 

(2) Кожне методичне об’єднання в кожному семестрі організовує для молодих 

учителів більше одного відкритого уроку, забезпечує прослуховування близько 20 лекцій, а 

після занять відповідно до норм проводить урок-аналіз. План відкритих уроків, записи 

лекцій і аналізи уроків передаються до навчальної частини і стають документом для 

перевірки під час атестації професійних навичок педагога. 

(3) Розвиток якостей класу є критерієм при оцінці діяльності за рік. Вимагати від 

усіх молодих учителів участі в проведенні занять, і це буде результат у школі, місті, окрузі 

видатних молодих вчителів. Здійснення вчителем роботи і заохочення хороших учителів. 

 

 

Додаток Г.3 

 
 

刘景国 名师培养青年教师计划 // 第一文库  Лю Цінь Го. Програма підготовки молодих 

учителів досвідченими педагогами в 2014 році [Електронний ресурс] / Лю Цінь Го 

(китайською мовою) // Перша мережева бібліотека – Режим доступу : 

http://wenku.baidu.com/view/757ae101581b6bd97f19ea9d.html 

 

1. Керівна ідеологія 

Молоді вчителі – це надія школи і її майбутнє; якості, притаманні молодим 

учителям, визначатимуть розвиток школи, її долю і перспективи; передбачаючи майбутнє 

школи, досягнення загальних цілей школи, досвідчені вчителі округу вживають 

ефективних заходів, спільно з зусиллями школи старанно розробляють систему і 

середовище для педагогічного колективу, що створює відносно стабільний, добре 

структурований, якісний викладацький склад, зробили вагомий внесок у розвиток 

педколективу школи. 

 

2. Ідеї в роботі 

Досвідчені вчителі є для молодих викладачів «довідником освіти, принципом 

зміцнення управління, виховання і заохочення», а також мають активно співпрацювати з 

класом, викладацьким складом, проводити заняття для групи з підготовки уроків, активно 

брати участь у роботі з підготовки молодих педагогів. 

 

3. Об’єкт і мета роботи 

Загальна мета розвитку та активізації: у перший рік – оволодіння майстерністю, 

другий рік – витримати труднощі, на третій рік – досягти норми, через п’ять років – 

зрілість; за найкоротший проміжок часу з молодих учителів зробити ядро освіти. 

 

4. Зміст роботи 

1) Мета: Наставництво над молодими викладачами. У рамках спільної мети 

«перший рік – оволодіння майстерністю», відповідно до загальноприйнятих норм і 

стандартних навчальних матеріалів організовувати звичайну форму освіти, повністю 

зануритися в роль учителя, поєднувати виховання і навчання, рівень ефективності освіти 

http://wenku.baidu.com/view/757ae101581b6bd97f19ea9d.html
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не має бути нижче середнього рівня колег; до того ж потрібно ознайомитися з нормами 

роботи класного керівника, добре виконувати управлінську роботу. 

 

2) Заходи 

1. Наставник співпрацює з навчальною частиною, працює з новими викладачами, 

виконує свою роль наставника-помічника. 

2. У перший місяць навчання наставник організовує з новими вчителями урок-

зустріч, допомагає і навчає відповідно до загальноприйнятих норм. 

3. Наставник активно проводить консультації для молодих учителів для того, щоб 

розвинути їхні базові навички, підтримувати зростання професійної майстерності, 

тренувати написання ієрогліфів крейдою, покращити навички усного мовлення, тренувати 

написання на дошці тощо. 

4. Використовувати «метод синхронної пересадки» для скорочення періоду 

адаптації викладача: синхронність – вимога одночасного зростання молодих учителів і 

наставників, синхронізація підготовки до іспитів; пересадка – провести «пересадку» 

навчального плану і методики викладання. 

5. Двічі кожного навчального року проведення коучингу з педагогічної 

майстерності. У першому семестрі – консультації з письма крейдою і написання ієрогліфів 

на дошці, а в другому – консультації щодо поліпшення навичок усного мовлення. 

6. За цей період учитель-наставник один раз проводить для молодих викладачів 

«показово-консультативний урок». 

7. Наставник співпрацює з навчальною частиною, постійним викладацьким 

складом, здійснює моніторинг дотримання молодими вчителями загальноприйнятих 

стандартів освіти. 

8. Керівник регулярно періодично відвідує уроки молодого вчителя. 

9. Наставник консультує молодих учителів для виконання ними роботи в класі 

відповідно до загальноприйнятих правил, розвиває всі види діяльності, до того ж постійно 

аналізує, накопичує досвід. 
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Додаток Д.1 

 
王婉宁 如何组织好课前五分钟演讲活动 / 王婉宁 ; 厦门中学 // 第一文库 Ван Ван Нін. Як 

організувати п’ятихвилинну бесіду до початку уроку [Електронний ресурс] / Ван Ван Нін ; 

середня школа Сямень // Перша мережева бібліотека. – Режим доступу : 

http://www.wenku1.com/view/7725F4DD61EB0BA0.html  

 

Пам’ятаю, як під час навчання в педагогічному університеті ми найбільше боялися 

говорити перед аудиторією і спілкуватися на путунхуа1. Щоб змінити таку несприятливу 

ситуацію, викладач мови запропонував виділяти по п’ять хвилин до початку уроку для 

наших виступів перед групою. Ми мали говорити на путунхуа, виразно, докладно 

викладаючи думки і вкладаючись у п’ять хвилин. Теми наших виступів не обмежувалися 

прочитаним або вивченим, ми також могли розповідати про особистий досвід або ж 

актуальні події. Не варто недооцінювати нетривалі п’ять хвилин – після трьох років 

навчання наш рівень путунхуа і можливості висловлювати свої думки усно були набагато 

вище, ніж у студентів з інших груп. 

Після закінчення університету мене розподілили вести заняття в сільській 

початковій школі, де я використав цей метод на своїх уроках. Через шість років здатності 

моїх учнів висловлювати думки в усній і письмовій формі, а також здатності до 

позакласного читання були сильніше, ніж у учнів з інших класів. Тепер, згадуючи свій 

шестирічний досвід ведення п’ятихвилинних бесід до початку уроку, хочу викласти нижче 

основні пункти організації цього процесу. 

1. Історія про бесіди перед уроками з початковим класом 

Вступаючи до школи, сільські діти переживають явний перехідний період від 

пустунів, які вміють красномовно говорити вдома, до учнів, які, переступивши поріг 

школи, і слова вимовити не можуть, або ж дуже мало говорять. У вільний від уроків час я 

заглиблювався у вивчення сімей та дитячих садків, де до цього займалися мої учні – мені 

вдалося дізнатися, що діти використовували місцевий діалект при спілкуванні (місцеві 

дитячі садки створені на кошти населення і не мають встановлених критеріїв навчання). 

Однак, приходячи до школи, діти бачать, що вчитель використовує путунхуа як для 

проведення занять, так і у вільний від уроків час. Таке нововведення закладає страх у 

серцях учнів, і перший час вони просто не виявляють бажання спілкуватися з учителем та 

однокласниками. 

Звернувши увагу на ситуацію, що склалася, небажання і страх учнів говорити після 

вступу до школи, я почав використовувати п’ять хвилин до початку уроку, щоб захопити 

учнів розповідями про справи, що відбуваються в школі, а також про свій особистий 

життєвий досвід. Через кілька тижнів застосування методу обговорення ситуацій з життя, 

учні усвідомили, що розповідати про ситуації, які відбуваються навколо них, украй 

цікаво! Більш того, слухаючи, як інші розповідають свої історії, діти поступово 

наважувалися говорити і поступово стали охоче розповідати про себе. І в той час, коли 

учні ділилися один з одним історіями, вони отримували радість від слухання і говоріння. 

2. Обговорення мультфільмів у середньому класі 

Всі діти від природи люблять мультфільми, проте в нашій школі директор і вчителі 

не дозволяли учням дивитися мультфільми, побоюючись, що це може завадити 

навчального процесу. Насправді вони надмірно принижували позитивну сторону 

перегляду. Щоб діти могли дивитися мультфільми у вільний від уроків час, я відправив 

коротке повідомлення директору, висловлюючи прохання дозволити учням дивитися 

мультфільми для організації позакласного домашнього завдання, яке стосувалося наших 

                                           
1 Путунхуа́ — одна з офіційних мов у Китаї, Сингапурі та Тайвані. Це поняття стосується перш за все усної, 

вимовної норми.  

http://www.wenku1.com/view/7725F4DD61EB0BA0.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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п’ятихвилинних бесід. Отримавши згоду директора, я відразу дав завдання учням 

щовечора дивитися півгодинний мультфільм, який транслювали о 19.00 по CCTV. На 

самому початку я використовував п’ять хвилин для того, щоб розповісти про своє 

розуміння або враження від мультфільму, а через невеликий проміжок часу я виявив, що 

під час моєї розповіді деякі учні пошепки говорили: «думка вчителя і моя сходяться», 

«розуміння вчителя і моє трохи різні», « вчителю сподобалося дещо в мультфільмі, а мені 

– ні ...». Тоді я відразу ж ловив момент, щоб учні висловлювали свою думку і розуміння 

побаченого. Діти не тільки почали підходити до мене після занять, щоб обговорити зміст 

мультфільму, а також висловлювали свою точку зору в письмовому вигляді і крадькома 

показували мені. Побачивши, що всі діти хочуть говорити і писати про свої враження і 

думки, я в кутку класу встановив спеціальну поштову скриньку, куди діти могли 

відправляти твори про свої думки, враження, розуміння і пропозиції. Щотижня я 

відкривав цю поштову скриньку і читав твори перед усім класом, обговорюючи і 

коригуючи їх ... У кінці ми відібрали найкращі роботи і відправили їх на дитячу програму 

CCTV «DreamWorks Animation», у такий спосіб діти відчули радість від мультфільмів за 

допомогою написання листів. 

3. Обговорення позакласного читання в старшому класі 

Як тільки учні перейшли в старший клас, я тут же спонукав їх ходити до шкільної 

бібліотеки, крім цього я організував книжкову скриню, вмістом якої були книги, які я 

позичав у шкільній бібліотеці. Своїми діями я ставив дві цілі: 1) надати учням список книг 

згідно їх рівня читання і потреб навчання; 2) простим способом ознайомити учнів з 

процесом позакласного читання. На даній стадії я організовував роботу, яка включала в 

себе три аспекти: читання, говоріння та письмо. Для того щоб переконатися, що кожен 

учень займається позакласних читанням, необхідно виконувати такі дії: учневі видається 

книга, яка завжди має бути при ньому, після прочитання цю книжку можна обміняти на 

нову. Ця стадія називається «читання як доказ», основним завданням якої є поліпшення 

якості позакласного читання. Я виділяв п’ять хвилин перед заняттям, вручаючи книги в 

руки учням, не тільки для того щоб переконатися, що діти дійсно повністю читали книгу, 

а також щоб спонукати їх досхочу обмінятися ідеями, думками, висловити свої пізнання 

або сумніви ... Даний етап я назвав «говоріння як доказ». У міру того, як зростав рівень 

читання, знань і резервного запасу інтелекту, короткої п’ятихвилинної розмови вже не 

вистачало для задоволення «апетиту» учнів – багато з них готували перед уроком 

чорновий варіант виступу, щоб продемонструвати свій рівень, проте ліміт у п’ять хвилин 

став обмежувати ентузіазм учнів до самовираження. Щоб підтримати активність і далі 

розвивати навички позакласного читання, я запропонував учням приклеювати письмові 

варіанти повідомлення на спеціальний стенд для творів, щоб однокласники могли 

прочитати їх у вільний від уроків час. 

Що стосується цих творів, я не поспішав ставити дітям завдання критикувати 

переваги і недоліки творів. Я давав їм три-чотири дні, щоб вони змогли повністю уважно 

прочитати написане, після ретельного вивчення робіт ми один раз на тиждень проводили 

відбір – обирали найбільш видатні і коментували їх, а вчитель під час цього відігравав 

роль організатора, керівника і критика. Слухаючи думки і коментарі однокласників, 

маленькому автору необхідно бути уважним, своєчасно записувати сказане іншими, після 

рецензії учень виправляє свій твір відповідно до залишених коментарів, і в самому кінці 

остаточні варіанти творів подаються до шкільного гуртка письменників або ж до редакції 

шкільної газети, даний етап називається «лист як доказ». 
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Додаток Д.2 

 
屈亚磊 浅谈如何培养青年教师 Цюй Ялей. Короткий аналіз підготовки молодого вчителя 

[Електронний ресурс] / Цюй Ялей. – Режим доступу : 

http://wenku.baidu.com/view/bfaffe858762caaedd33d42e.html?re=view 

  

11-річний педагогічний стаж дозволив мені добре зрозуміти ось що: виховання 

талантів ХХІ століття вимагає висококваліфікованих викладачів, молоді учителі 

початкової школи повинні мати такі ж якості, не тільки безпосередньо впливати на нові 

реформи навчальних програм, а й вирішувати майбутнє освіти. Молодих педагогів у нашій 

школі багато. Незважаючи на той факт, що всі вони здобували освіту в нерівному ступені, 

вони працюють з ентузіазмом, з достатнім трудовим поривом, але все ж професійна 

ідеологія, основи педагогічної майстерності та інші аспекти, як і раніше мають певні 

відмінності. Зважаючи на це всебічне підвищення професіоналізму команди молодих 

викладачів, докладання зусиль для створення команди молодих вчителів з поєднанням 

високої моральності і професіоналізму – це наш найважливіший професійний обов’язок, у 

якому не можна допустити ні хвилини зволікання. То як же потрібно готувати молодого 

вчителя? Нижче наведено методику, якою я користувався останні декілька років. 

По-перше, у молодого вчителя потрібно на все життя виховати любов до викладання. 

Любов – це свого роду внутрішній чуттєвий досвід, який проявляється в потрібному 

напрямі, і внаслідок цього формується свого роду стимул. Цей стимул щодо відчуттів 

викладача має проявлятися у ставленні до професії і підході до учнів. З одного боку, 

потрібно виховати любов вчителя до своєї педагогічної діяльності, використовуючи 

політичне та професійне навчання для того, щоб вони відчули радість від роботи 

викладача, отримати уявлення про почесність місії викладача. З іншого боку, потрібно 

виховати любов до чудових якостей учнів, що є особливо важливим. Як тільки вчитель 

виявляє свою любов до учня, останній відразу ж видасть відповідну накопичену емоційну 

реакцію, до того ж всю любов до викладача буде переносити на досліджуваний предмет. 

Якщо під час роботи вчитель буде проявляти тільки щирість по відношенню до учнів, то в 

учнів буде підвищуватися рівень довіри до цього педагога, і в такий спосіб підвищиться 

ефективність і якість освіти. Крім того, потрібно своєчасно взятися за особливі риси 

молодого викладача, виховати в молодого вчителя любов до викладання. ХХІ століття – 

століття інновацій, століття пильної уваги до освіти, століття прояви здібностей. Молоді 

вчителі – надія і майбутнє освіти нинішнього століття. У них є особливі риси характеру, 

постійно з’являються нові ідеї, все доводять на ділі, проявляють наполегливість, 

натхнення, співпраця з суспільством, швидкість в отриманні інформації, активно 

просуваються вперед, мають великий інтерес – все це їх позитивні якості. Водночас вони 

мають недостатньо досвіду, досить самовпевнені, легко піддаються зовнішньому впливу. 

Таким чином, потрібно як слід взятися за їхні особливі риси, врахувати обстановку, 

надихнути їхніми ж достоїнствами, дозволити їм стати за трибуну, що призведе до 

більшого пориву і ентузіазму. 

По-друге, у молодого педагога потрібно розвинути надійну базу викладацької 

майстерності. Основи педагогічної майстерності – фундамент для підготовки молодого 

вчителя, при їх підготовці не варто поспішати, але і не потрібно розтягувати цей процес, 

при навчанні потрібно розробити відповідний план підготовки, діяти поетапно згідно з 

планом, якого рівня можна досягти за один семестр, навчальний рік, два роки, чи можна за 

три роки впоратися з роботою викладача; цей план виконує ключову роль. Крім того, 

потрібно звертати увагу на зміни в процесі підготовки, якщо потрібно зробити поправки, 

то їх потрібно робити вчасно, так, щоб вони були ефективними. Але високі вимоги до них 

мають виходити з особистого професійного потенціалу, старанно працювати над рідною 

мовою. Підтримувати їх сміливі ідеї, ретельну розумову працю, поступово здійснювати 

перехід від базових викладацьких навичок до основ педагогічної науки, що дозволить їм 

http://wenku.baidu.com/view/bfaffe858762caaedd33d42e.html?re=view
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якомога швидше освоїти структуру знань з дисципліни і їх особливості. Під час навчання 

потрібно керуватися ситуацією, вчасно перемикатися між методиками викладання, 

переконуючи інших особистим прикладом навіть з найменшими досягненнями, проводити 

консультації. Ще слід звернути увагу на вибір вдалого часу для кожного семінару, уроку-

бесіди, виконати дії «передачі, допомоги, проведення», провести заходи з надання 

допомоги молодим викладачам, дати їм можливість якомога швидше вирости професійно. 

По-третє, школа – це основний плацдарм для підготовки молодого вчителя, а 

аудиторія – його кузня. Майстер-класи всередині групи і на шкільному рівні, показові 

уроки, відвідування уроків поза школою тощо може надати їм більше можливості 

підвищити рівень навчання. Ще слід звернути увагу на вибір вдалого часу для кожного 

семінару, уроку-бесіди, надати допомогу у викладанні в формі дискусії, надихати на 

пошук джерел знань серед неосяжного моря книг і аналізувати, отримані теоретичні 

знання застосовувати на практиці, йти своїм наміченим шляхом. 

Загалом, підготовка молодого педагога вважається складною і досить обтяжливою 

роботою, неможливо обійтися без високого рангу директора школи так само, як і без 

особистого професійного розвитку та координації молодого вчителя, разом з солідарністю, 

прискореними темпами, якщо діяти без співпраці можна потерпіти невдачу. Хіба можна 

побачити веселку, не переживши шторм? Немає гори вище за людину, немає дороги, по 

якій не може пройти людина, а в підготовці молодого викладача і гора і дорога знаходяться 

під своїми ногами. 

 

Додаток Д.3 

 
 

吴丽珊 如何激活英语课堂气氛 / 吴丽珊 ; 广西中学 // 第一文库 Ву Лай Шань. Як створити 

натхненну атмосферу на уроці англійської мови [Елепктронний ресурс] / Ву Лай Шань ; 

середня школа Гуансі // Перша  

мережева бібліотека. – Режим доступу : 

http://www.wenku1.com/view/F35A9AF81F4C7FF5.html  

 

По-перше, щоб створити фундамент активізації вивчення англійської слід зробити 

навчальний процес ідейно-осмисленим, встановити дружні відносини між учителем і 

учнями, створити невимушену, але злагоджену навчальну атмосферу. У процесі ідейно-

осмисленого навчання у старшій школі вчителю необхідно реалізувати зазначені нижче 

цілі: 

1) зробити суворе виховання веселим; 

2) зробити з простої передачі знань свідоме засвоєння отриманої інформації; 

3) зробити з нав’язування зразків активну взаємодію вчителя з учнями; 

4) замість оцінок, виставлених за підсумками контрольних робіт, виставляти 

засновані на повазі до кожного учня об’єктивні оцінки. 

Тільки якщо виконати всі перелічені вище пункти, можна встановити шанобливо-

довірчі відносини з учнями, стати для них другом, змусити учнів брати активну участь у 

навчальному процесі, зробити учня центром навчального процесу, змусити їх відчувати 

себе комфортно і знати свої найближчі цілі. У такий спосіб створюється поблажлива і 

добродушна обстановка на уроці, де учні не бояться проявити себе, досягти меж своїх 

можливостей і максимальних результатів. 

По-друге, захопливість є ключем до активізації роботи на уроці англійської мови. 

Інтерес – найкращий учитель, тому педагог має за допомогою введеного тексту 

збуджувати інтерес учнів, перемикати їх з однієї діяльності на іншу, в повній мірі 

розвивати їхні основні риси характеру та таким чином досягати активізації учнів на уроці. 

1. Музичний вступ. Наприклад: sefc2a unit4 a garden of poems. Перед уроком 

дозволити учням насолодитися піснею right here waiting, красива мелодія змусить учнів 

http://www.wenku1.com/view/F35A9AF81F4C7FF5.html


311 

розслабитися, надихне до того, щоб зрозуміти і вивчити дану пісню. А topic: literature & 

poetry повинен закінчуватися на такого роду позитивній ноті. У новому перевиданні 

навчальних матеріалів для середньої школи такий метод використовують як вступний 

матеріал по заданій темі. Подібне використовується і в sefc2a unit6 life in the future та 

інших. 

2. Введення за допомогою висвітлення поточних подій (подій дня). У sefc2a unit10 

frightening nature. Елемент сучасності: сталося цунамі в Індонезії – обговорили з учнями 

новини з місця подій, дали можливість учням зрозуміти жахливу силу природи і підвели 

підсумок: do not do what goes against the nature. Те ж саме стосується теми «topic: 

volcanoes, typhoons, hurricanes» і навіть таких простих тем, як в unit2 news media, unit5 the 

british isles, unit7 living with disease. 

Обидва методи актуальні на сьогоднішній день. 

3. Обговорення актуальної проблеми, як введення. Обговорення з учнями старших 

класів тем, які їх цікавлять, теж є свого роду проявом до них турботи. Наприклад: internet, 

pollution, drug, love тощо Можливо, учні щодня стикаються з поверхневою інформацією з 

даних тем, так що можна використовувати їх інтерес до подібних питань і знищити страх 

перед англійською мовою і англійською менталітетом. Цей метод дозволить природним 

чином влитися в атмосферу англійської мови. 

Наприклад: sefc2aunit2.newsmedia. В одному з уроків введення в topic: news & the 

media: 

(1) do you often surf the internet? Більшість учнів відповідають: yes. 

(2) what do you find the most interesting when surfing the internet? Відповідь: games / 

make friends / know about the world тощо. 

(3) in which fields do you think internet can help us to improve the quality of life and to 

develop our ability? Учні відповідають: know more about home and abroad. 

За тим же принципом можна почати вивчення тем у: sefc2a unit7 living with disease, 

unit8 first aid, unit9 saving the earth і т.д. 

4. Введення за допомогою відомих особистостей. Люди схильні поважати думки 

відомих людей. Учні середньої школи відчувають особливий інтерес до спортивних зірок. 

Наприклад, у scientist at work можна застосувати повчальну історію, як відомий чемпіон на 

ім’я Лю перестрибнув через огорожу висотою в 10 метрів, завдяки чому він у подальшому 

і став відомий. Після короткого опису події, сказати: mr. liu is great. he brought great honors 

to asian people, specially to his motherland-china by his working hard. a sport star often makes 

contributions to his people and motherland in the field of sports. so does a scientist in another 

field. У такого роду введенні можна використовувати: franklin’s famous kite experiment. 

Подібні введення в тему присутні в: sefc1b unit17 great women, unit20 humor. 

Правильний початок порушить цікавість і бажання учнів до творчих пошуків, що 

стосується уроків і мови, то це вже половина успіху, але, в той же час, слід уважно 

контролювати процес. 

По-третє, ключем до активізації роботи на уроці англійської мови є гнучкість 

управління процесом і ефективності засвоювання матеріалу. 

1. Індивідуалізація. Звертати увагу на відмінність між учнями, розділяти їх 

керуючись нею і в достатній мірі розвивати їхні сильні сторони мови і інтелекту, дати 

можливість підвищити впевненість у собі і відчути радість прийняття активної участі в 

навчальному процесі та досягнення успіхів. З огляду на відмінності між учнями, можна 

дозволити учням відповідати письмово або усно, коротко або в розгорнутій формі. Для 

хороших учнів можна застосовувати питання згідно ієрархії складності. Таким чином, 

кожен учень у рівній мірі отримує увагу з боку вчителя, всі можуть активно погоджувати 

мету уроку. 

2. Ухвалення рішення відповідно до вимог, які існують у певний момент уроку. Щоб 

створити атмосферу, необхідно вибрати відому людину або подію, яка вивчається, і дати 

завдання її описати, тим самим сприяючи посиленню інтересу до навчання. 
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Під час навчання мови особливо важливо розуміти її використання the reason why ... 

is that ... Серед учнів може бути хтось, хто потрапив під дощ, хворий, спізнився або дуже 

неслухняний. Я зазвичай наводжу такий приклад: the reason why ... was late is that he was 

ill. the reason why he was ill is that he was caught in a heavy rain on his way home yesterday. 

Учні з радістю піддаються можливості відволіктися від сухої граматики. 

Коли у нас з’являється нова навчальна теорія, ми опановуємо різними необхідними 

методами, знову обробляємо навчальний матеріал, з усією відповідальністю проводимо 

урок, сумлінно готуємо учнів, маючи про запас різні методи і отримані знання. 

Сподіваюся, що уроки англійської в кожному нашому навчальному закладі будуть цікаві 

широкому загалу і завжди чудово продумані. 
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Додаток Е.1 

 

陈子恩 青年教师如何管理学生 / 陈子恩 ; 武汉省和顺县中学 // 第一文库 

Чен Зієн. Як молодий учитель контролює учня [Електронний ресурс] / Чен 

Зієн ; Хешуньска середня школа, провінція Ухань // Перша  

мережева бібліотека. – Режим доступу : 

http://www.wenku1.com/view/1F1A97BC233D81D6.html 

 

Робота в школі повністю спрямована на учнів, контролювати їх не 

просто, метод виховання – це ціле мистецтво. Контроль дітей у школі відіграє 

дуже важливу роль у формуванні поведінки, навчальних навичок. Молодий 

учитель, який працює в школі, легко може сприймати нове завдяки добре 

розвиненому мисленню і широкій ерудиції, з ентузіазмом виконувати свою 

роботу, але через відсутність досвіду дуже часто доводиться стикатися з 

труднощами, тоді контроль учнів перетворюється на головний біль. За свою 

дворічну практику політичної та викладацької діяльності я набагато глибше 

зрозумів, як стежити за учнями і хочу поділитися своїми спостереженнями. 

1. Завоювати авторитет серед учнів. 

Колишній радянський педагог М. І. Калінін говорив: «Можна сміливо 

сказати, що якщо вчитель авторитетний, то в деяких людей на все життя 

залишаються сліди впливу цього вчителя». Як бачимо, авторитет учителя є 

дуже важливим фактором, що впливає на учня. Учень з радістю буде 

підкорятися авторитетному вчителю. Учителя, який не має авторитету в очах 

учнів, зневажають, опираються вихованню, аж ніяк не прислухаються до його 

слів. Тому молодому вчителю необхідно завоювати авторитет учнів. 

Насамперед, під час занять у класі вчителю необхідно проявляти 

педагогічну майстерність, серйозно вивчити методи викладу навчального 

матеріалу, розширювати кругозір, збагачуватися досвідом і поступово 

опановувати мистецтво викладання, зближуватися з учнями і в доступній 

формі викладати матеріалу. 

Варто стати їм близькою і шанованою людиною. По-друге, потрібно 

подавати хороший приклад. Своїми високими моральними якостями, суворим 

стилем у роботі, звичайними життєвими звичками впливати на дітей, 

піклуватися, гаряче любити, показати, що саме ви є тією людиною, якій не 

байдужі їхні успіхи в навчанні. Адже виховання особистим прикладом 

набагато сильніше, ніж виховання словом. Конфуцій сказав: «Якщо правитель 

справедливий, то йому будуть підкорятися і без примусу, якщо ж 

несправедливий, то його накази виконувати не стануть». Учитель сам має 

перш за все виконувати все те, чого вимагає від учнів, показати, що його слова 

не розходяться з ділом. Наприклад, перед тим, як вимагати від учнів вчасно 

з’являтися в класі, не спізнюватися, вчитель сам має своєчасно входити в 

аудиторію, не затримуватися навіть на півхвилини; якщо вимагати від учнів 

культурної поведінки, ввічливості, мирного вирішення спорів, не вживати 

поганих слів, то педагог сам має вишукано вести бесіду, бути стриманим. 

2. Налагодити добрі стосунки між учителем і учнем. 
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Хороші відносини між учителем і учнем – це якісно виконана виховна 

робота для поліпшення якості викладання. Тут вчитель відіграє провідну роль. 

Перш за все, потрібно сформувати правильне бачення учня. На 

першому місці у вчителя має бути «у мене немає відстаючих дітей». Не 

важливо, наскільки розумна, слухняна або дурна, пустотлива дитина, все 

одно вона мила, у кожного є внутрішній потенціал. Учитель, сповнений 

ентузіазму і терпіння, має допомагати, перевиховувати ласкою, навчати, 

розкривати приховані можливості учнів. Щоденний прогрес принесе їм 

щоденні похвали з боку інших людей. 

У повсякденній роботі вчитель має щиро дбати, оберігати, розуміти і 

поважати учня як головного суб’єкта освіти. Особливий підхід до тих, хто 

робить помилки, має якісь недоліки. Критикувати їх слід дуже обережно, у 

відповідній обстановці, дібрати правильні слова, поважаючи особисті якості 

дитини, розібратися в суті проблеми, щоб вона не тільки зрозуміла всю 

серйозність ситуації, а й відчула турботу викладача. 

3. Учням із малозабезпечених сімей потрібно надавати максимальну 

допомогу. Наносячи візити додому, розмовляючи про працьовитість, 

необхідно сформувати думку про важливість самоствердження, закласти 

думку про корисність людини в праці. У звичайному житті слід допомагати 

їм, щоб вони відчували тепло, що йде від викладача, і за своєю ініціативою 

йшли поруч. 

Потрібно глибоко розуміти кожного учня, розбиратися в його 

особистісних якостях. 

Кожен учень має свої індивідуальні характеристики, особливо з огляду 

на те, що домашнє виховання у всіх різне. Така велика особистість як учитель 

має піклуватися про кожного учня, глибоко розуміти його сімейне оточення і 

характер. Уникайте однакового підходу до всіх дітей, навчання має бути 

ефективно гнучким, проводитися відповідно до індивідуальних якостей 

дитини, щоб розвивати її особистість. 

4. Скористатися колективної силою, щоб впровадити в життя 

концепцію честі і самоконтролю. 

Кожен учень має перебувати в певній групі людей, тому потрібно 

навчити його любити колектив, створити ідею про колектив, розвивати 

належне поняття честі. 

Розвиток кожного учня невіддільний від колективу. Формування 

навчальних звичок, прояв характеру і честі відбуваються в групі, так діти 

непомітно піддаються вихованню, втілюючи в собі всі надії викладача. 

Вчителю потрібно намагатися створити атмосферу самоконтролю, щоб діти 

не були позбавлені свободи дій. 

Молоді вчителі мають безперервно працювати над собою, 

самовдосконалюватися, активно аналізувати виконану роботу і контроль 

учнів перетвориться на легке заняття. 
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Додаток Е.2 

 

王宇 青年教师如何上好一堂课  // 第一文库 Ван Юй. Як молодому 

викладачеві добре провести урок [Електронний ресурс] / Ван Юй // Перша 

мережева бібліотека. – Режим доступу : 

http://www.wenku1.com/view/3D6AD9668C991818.html 

 

Учитель – це священна професія, і тут перед нами, молодими 

вчителями, хто нещодавно обійняв цю посаду, виникає питання, як же нам 

гордо і відповідально виконувати цю роботу. Я хочу з вами поділитися своїм 

дворічним досвідом роботи молодого вчителя. Якщо у вас є коментарі або 

пропозиції, прошу зі мною поділитися. 

Першою умовою добре проведеного уроку є якісна підготовка до нього. 

Тільки розібравшись, можна добре дати урок і підвищити якість навчання. 

Але як же бути нам, які не мають глибоких педагогічних знань і багатого 

досвіду викладання, як нам добре провести урок? 

1. Підготовка до уроку 

Молоді вчителі є особливою групою, для того, щоб добре підготувати 

урок, потрібно докласти більше зусиль, ніж інші вчителі. Перед тим, як 

безпосередньо приступити до підготовки уроку, слід ще й виконати 

передпідготовку, переглянути урок, який хочемо пояснити, розібратися в 

матеріалі, який належить викласти, все зрозуміти самому, вловити головну 

суть уроку і зосередитися на найважливішому. 

У принципі, переглядаючи урок, ви вже починаєте робити підготовку до 

нього, у процесі можна почати писати план-конспект уроку, це допоможе 

глибше ознайомитися з матеріалом, який належить викласти, чітко визначити 

цілі і вимоги даного розділу. Водночас глибоке вивчення уроку – це і є якраз 

визначення ключових точок і труднощів, виділення їх у конспекті, розробка 

ходу уроку, добір навчальних наочних посібників. У процесі самостійної 

підготовки можуть виникати питання, які через нестачу досвіду 

перешкоджатимуть самовдосконаленню, легкому розумінню, у такому 

випадку варто звернутися за допомогою до більш досвідчених колег. 

Упродовж дворічної роботи у сфері освіти я зустріла мудрих учителів, їх 

цінні теоретичні і практичні поради, розповіді про методи та способи 

послужили величезним поштовхом до мого успішного розвитку. 

Згідно конспекту уроку та навчальних посібників перед заняттям, у 

залежності від обстановки в класі, потрібно продовжувати готуватися, 

ретельно вивчити кожен аспект викладання, щоб побачити, як організувати, 

як своєчасно використовувати навчальні посібники, як пробудити інтерес 

учнів, прагнути до досконалості у викладанні, досягти майстерності. З 

моменту завершення підготовки і до початку уроку слід безперервно 

повторювати все, щоб виробити професійні навички для проведення уроку. 

2. Конспект 

Конспект – це зібрання мудрих записів вчителя, тому його написання є 

необхідним. Конспект показує якість підготовки до уроку, процес навчання і 
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застосовувані методи, допомагає виявити ключові моменти і складності, 

закріпити систему знань і логічний хід уроку. Молоді вчителі мають 

прописувати все дуже детально, не боятися труднощів. Завершений конспект 

має складатися з таких частин як основний зміст, знання та здібності, вимоги, 

головні педагогічні цілі і труднощі, методи навчання, тема домашнього 

завдання. 

3. Методи навчання та оформлення дошки 

Якісна підготовка до уроку – це запорука його успішного проведення. 

Насамперед на уроці потрібно повторити попередній матеріал і тільки потім 

приступити до вивчення нового. Почати можна у формі запитань, щоб 

пробудити інтерес учнів і привернути увагу. 

Далі варто переходити до записів на дошці і працювати за планом уроку. 

Вони відіграють важливу роль, оскільки запис певних моментів на дошці 

послужить ключем до розуміння мети уроку, його змісту, підвищить інтерес і 

підвищить ефективність знань. Записи мають бути чіткими і ясними, 

послідовними, слід виділяти головне, щоб учень міг зрозуміти з першого 

погляду, легко засвоїти. 

Так, пояснюючи морфологічні структури, у лівій частині дошки можна 

викласти основні тези, щоб гарантувати засвоєння учнями основного 

матеріалу, навчити їх чітко розмежувати головне і другорядне, вловити суть, 

підвищити рівень логічного мислення, зв’язати різні рівні уроку. 

Кожна наступна частина уроку повинна мати передмову, вступ. Так ми 

робимо акцент на завершення однієї частини і логічно переходимо до другої, 

у той же час фіксуємо пройдений матеріал, підвищуємо увагу класу. 

Важливим у ході уроку є і застосування наочних посібників, які багаті за 

змістом. Можна повісити картинки, вони допоможуть конкретизувати, 

спростити, запам’ятати. 

Разом із цим, оформлення дошки має бути різноманітним, але також 

висвітлювати ключові пункти лаконічно і чітко, акуратно, естетично, 

економно. Написане на дошці, таким чином, легко замінить абстрактні слова, 

і учні візуально запам’ятають зміст уроку. 

У процесі навчання важливі методи і вони мають виявлятися в різних 

формах, щоб створити жваву навчальну атмосферу, досягти мети уроку. Так 

можна залучити інтерес, активізувати учнів, розвинути їхні здібності 

міркувати і узагальнювати. 

4. Підбиття підсумків  

По завершенню уроку необхідно підвести підсумки роботи, щоб учні 

могли слідувати вказівкам учителя в цій темі, закріпити пройдений матеріал, 

підвищити рівень знань. Разом з цим, потрібно залишити учням домашнє 

завдання, яке послужить повторенням пройденого в класі, закріпленням 

знань. Підведення підсумків після уроку – це накопичення досвіду, який 

допоможе безперервно розвиватися, а в кінці стати висококваліфікованим 

викладачем. 
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Додаток Ж.1 

 

张杰 中国高等师范院校师范生培养状况调查与政策分析报告 // 上海教

育 Чжан Цзе. Дослідження й аналіз політики підготовки студентів вищих 

педагогічних колежів Китаю : Звіт [Електронний ресурс] / Чжан Цзе // Освіта 

в Шанхаї. – Режим доступу : 

http://www.nies.net.cn/jyyj/jyyj_tbtj/201412/t20141211_317512.html 

 

У 2014 році відбувся 4 пленум ЦК КПК ХVІІІ скликання, на якому, 

серед іншого, пройшло обговорення важливості реформи освіти. На пленумі 

обговорювалося, наскільки важливим є залучення грамотних і талановитих 

фахівців в галузі освіти, також обговорювалася важливість реструктуризації і 

переформатування способів викладання і навчання. Тепер, за допомогою 

навчальних курсів ми повинні зміцнити теорію і втілити її в практику. 

 

«Навчання» як методика викладання, що досі найчастіше зустрічається  

Дослідження було проведено в комплексних коледжах і було 

протестовано 16 аспектів навчання студентів. Було досліджено навчання 

студентів за двома різними програмами: за стандартною традиційною 

програмою і за допомогою онлайн курсів та ІКТ. Близько 40% студентів, які 

навчалися за традиційною програмою, відзначили, що вони задоволені 

якістю навчання, але були б не проти пройти матеріал «ще раз» в паралельній 

програмі. Таким чином, було встановлено, що новаторські підходи до освіти 

мають розвиватися, і що вони є дуже корисними і доречними. Професор 

університету акцентує увагу на тому, що адаптація сучасних технологій до 

навчальних програм має проводитися негайно. За допомогою таких програм 

можна закласти потужну базу для майбутнього. 

 

Збільшення часу на практичні заняття 

Як показало дослідження, всього лише 10% студентів задоволені своєю 

практичною підготовкою та її кількістю. Необхідно давати більше 

можливостей для практичних занять, необхідно частіше інтегрувати 

студентів у практичні курси. Необхідно допомагати їм брати активну участь 

у різних стажуваннях. Така тісна взаємодія стажера і практики дозволить 

студенту не тільки розвивати свої професійні навички, а й відчувати себе 

більш успішним. 

Також необхідно забезпечити фінансування університетів для 

можливості проведення таких практичних курсів та для можливості 

залучення до них більшої кількості студентів. 

 

Збільшення задоволеності викладачів своїми студентами 

Як показало дослідження, велика кількість студентів хоче відчувати, 

що викладачі задоволені ними. Як показують дослідження, лише 4% 

студентів вважають, що їхні очікування після практичних занять 
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виправдаються, але тим не менше 39,5% студентів очікують, що їх викладачі 

будуть задоволені ними після проведення таких занять. Лише 25.5% 

випускників педагогічних вишів планують стати науково-орієнтованими 

співробітниками, і 25.5% студентів після практичних занять планують стати 

педагогами. Для того, щоб нормалізувати ставлення випускників до 

професійного шляху, необхідно звернути увагу на такі фактори: необхідно 

дати можливість випускникам університетів нормально розвиватися, по-

друге потрібно оптимізувати навантаження на викладачів і студентів і також 

потрібно модернізувати процес отримання освіти для того, щоб випускники 

університетів були затребувані. 

 

 

Додаток Ж.2 

 

王 凯  教 师 应 具 备 什 么 素 质  Ван Кай. Якості, які повинен мати  

вчитель [Електронний ресурс] / Ван Кай // Перша  

мережева бібліотека. – Режим доступу : 

http://www.wenku1.com/view/E2C50A299A88C618.html 
 

1. Учитель має навчатися все життя. Характерні особливості 

суспільного інтелекту – це стрімка поява нових знань, які наростають на старі, 

як снігова куля. Стикаючись з принципом «Життя має межі, а знання 

безмежні», учитель має безперервно вдосконалюватися і працювати над 

собою. Навчатися все життя слід не наосліп, обсяг і канали інформації 

постійно збільшуються, і це дозволяє вчителю отримувати всебічну 

інформацію. Той, хто навчається, насамперед повинен мати здатність 

критично добирати матеріал, необхідний для нього. Учитель ХХІ століття має 

показувати приклад, як потрібно навчатися, на все життя залишитися 

прикладом для учнів. 

2. Досвідчений діагност, який має навички навчання. В освіті 

майбутнього основним завданням учителя буде вказувати учням на найбільш 

ефективні методи навчання, центром освіти буде не вчитель з його 

авторитетом транслятора знань, а учень, якому, відповідно до його 

особливостей і потреб, учитель буде допомагати вирішувати проблеми, 

шукати відповіді на питання, допомагати оволодівати навичками навчання, 

прищеплювати звичку самоосвіти. Учитель має точно знати процес навчання 

учня, безперервно стежити за успіхами в навчанні, чітко виявляти проблеми 

учня, вміти пропонувати ефективні методи усунення цих проблем. 

3. Психолог, що заслуговує на довіру. Сімейні й соціальні проблеми 

часто призводять до психологічних проблем у дітей. Учитель має знати 

причини виникнення проблем у дитини і використовувати різні ефективні 

прийоми для їх вирішення. 

4. Спеціаліст у конструюванні навчальних дисциплін. Розвиток 

суспільного прогресу і демократизація освіти спонукають вчителя не тільки 
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прагнути активно брати участь у вирішенні освітніх проблем і в управлінні 

освітою, а й мати право на автономію в конструюванні навчальних дисциплін. 

Учитель має відповідно до завдань навчального закладу і освітніх 

завдань, враховуючи індивідуальний характер учнів, конструювати ефективну 

і практично здійсненну навчальну дисципліну. 

5. Знавець технологій сучасної освіти, провайдер інформаційних 

ресурсів. Розвиток технологій сучасної освіти пропонує вчителю безліч 

способів передачі знань, особливо комп’ютерне та мультимедійне навчання 

демонструє широкі перспективи розвитку. Вчителю необхідно навчитися 

володіти цими технологіями. Він має стати користувачем, розповсюджувачем 

і експертом нових технологій. Учитель повинен допомогти студенту знайти і 

засвоїти необхідну інформацію, перетворити її на знання. 

6. Експерт у груповій і командній роботі. Одна з особливостей професії 

вчителя – це колективність, узгодженість, терпіння, здатність навчати в 

колективі. Учитель має справу з колективом учнів, робота з колективом може 

підвищити ефективність роботи вчителя. Але індивідуальний характер 

кожного учня в колективі неминуче призводить до конфліктів, тому вчитель 

обов’язково має бути експертом у командній роботі, мати навички і володіти 

методами колективної роботи. Крім того, в майбутньому поділ праці в 

суспільстві буде тоншим, технологічність виробничого процесу вищою, 

канали відносин між людьми більш різноманітними. Учитель має навчити 

учнів бути терпимими один до одного, помічати один в одного позитивні 

риси, працювати спільно з іншими людьми. 

7. Інструктор самостійних досліджень і самостійного навчання. Учні 

проводять відносно небагато часу в школах. Тому не так важливо дати їм уже 

готові знання. Набагато важливіше виховувати в них навички навчання, щоб у 

процесі отримання знань учні самі могли виявити проблему, висунути її і 

вирішити. У цих питаннях учитель виступає в ролі наставника, гіда і 

навігатора. 

8. Об’єктивний і чесний суддя. Навчальний процес – це складний 

процес, який має відношення до фізіології і психології учнів. Через те, що 

кожен учень є індивідуумом, несхожим на інших, якість і кількість засвоєного 

матеріалу у всіх також різні. Учитель має знати й оцінювати, що, врешті-решт, 

вивчив той чи інший учень. Потрібно всіма силами прагнути, щоб ця оцінка 

була якомога більш об’єктивною та справедливою. 

9. Досвідчений соціальний працівник. Школи ХХІ століття мають 

установлювати тісні зв’язки з суспільством, взаємно впливати один на одного, 

якщо змінюється суспільство, то повинні змінюватися і школи. Учитель має 

доносити до учнів інформацію про зміни в суспільстві і про причини й 

наслідки цих змін, аж до того, як ці зміни вплинуть на учнів. Крім того, 

школа має підтримувати контакти з кожною громадською структурою і 

організацією, вчитель обов’язково має брати участь у громадській роботі. 

10. Вчений, який заздалегідь передбачає потреби суспільства. 

Функцією шкіл ХХІ століття має бути виховання відповідних талантів для 

суспільства. Учитель, відповідно до перспектив розвитку суспільства, має 
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спрогнозувати відповідні навчальні плани, зміст і методи навчання, зробити 

так, щоб розвиток індивідуального характеру, знання, навички та вміння 

відповідали вимогам майбутнього суспільства. З цієї точки зору учитель має 

бути вченим майбутнього, мати здатності передбачати і спроектувати освіту 

майбутнього. 

 

Додаток Ж.3 

 

王文生 教师如何爱学生 / 王文生 // 山东教育 Ван Веньшен. Любов 

учителя до дітей [Електронний ресурс] / Ван Веньшен //  

Шандуньська освіта. – Режим доступу : 

http://www.wenku1.com/view/29918432954599EA.html 

 

Виховання впливає на кожне нове покоління. Виховувати учнів 

потрібно зі всією душею, це основна вимога до вчителів. М. Горький говорив: 

«Любити дітей – це і курка вміє. А ось вміти виховувати їх – це велика 

державна справа, яка потребує таланту і широкого знання життя». Дійсно, 

любов – це ще й емоційний зв’язок. Коли ви з любов’ю будете говорити і 

вчиняти, то неодмінно пробудите в них такі ж почуття, відчуєте емоційну 

віддачу від дітей. Я багато років працюю у сфері освіти і вважаю, що 

особливу увагу потрібно приділити нижче наведеними аспектам. 

 

1. Любити учня значить розуміти його. 

Нерозуміння того, кого навчаєш, схоже на дорогу в темній ночі. 

Обов’язково потрібно враховувати індивідуальні особливості кожного учня, 

осягаючи їх різноманітний світ, захоплення, таланти, поділяючи їхні радості і 

печалі. Потрібно не тільки помічати найменші зміни в міміці і поведінці, а й 

їх потаємні думки. Це дозволить кожному учневі повністю розкрити свої 

сили і можливості, розвиватися як фізично, так і психологічно. 

 

2. Любити учнів – однаково ставитися до всіх. 

Учитель має любити всіх учнів, не тільки розумних, активних, милих, 

але з ще більшою любов’ю слід ставитися до тих, хто слабко встигає, 

своєрідних, неслухняних, пересічних. З дітьми, у яких є фізичні недоліки, 

потрібно бути особливо близьким, розуміти їх, гаряче піклуватися, 

допомагати, розкрити їхні природні приховані позитивні моральні якості, 

давати поштовх для подальшого розвитку. Як тільки учень робить найменші 

успіхи, його потрібно хвалити, а в класі давати можливість проявляти себе, 

опитувати їх, щоб дати можливість відповісти і в нагороду отримати похвалу. 

 

3. Любов до учня – це повага і довіра. 

Відчуваючи повагу вчителя, учень знаходить самоповагу, вчиться 

правильно поводитися. Якщо ж учитель не поважає учня, сумнівається в 

ньому, ставиться іронічно або саркастично, то це може підірвати 

інтелектуальні здібності учня, його віру в себе. Навпаки, коли відносини між 
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учителем і учнем складаються гармонійно, дружньо, то діти відчувають 

визнання вчителя, хочуть з ним зблизитися, вбирають знання, духовно 

збагачуються. Адже якщо хочеш, щоб діти полюбили предмет, то спочатку їм 

потрібно полюбити вчителя. А для реалізації ентузіазму і творчого 

потенціалу дітей потрібно дозволити стати справжніми господарями класу. 

 

4. З любов’ю допомагати відстаючим учням набути впевненості в собі. 

Учителі мають із загальною любов’ю рівно ставитися до всіх учнів, а 

не судити за рівнем знань, з огляду на хороші або погані результати. З 

відстаючими учнями потрібно бути ще м’якше і терпиміше, вміти побачити 

їх позитивні сторони. Навіть за найдрібніше виконане завдання потрібно їх 

хвалити, щоб вони відчули важливість виконаної роботи, пораділи своєму 

успіху. Таким шляхом небажання вчитися перейде в навчання із задоволенням, 

вміння вчитися. Я часто нагадую учням, що навчання не має бути 

непосильною ношею, зваленою на плечі, навчання – лише один з життєвих 

компонентів. Вір, що все вийде, якщо тільки спробувати, а якщо боротися, то 

можна здобути перемогу. Як то кажуть, не важливо, наскільки довга дорога, 

якщо ти будеш продовжувати йти, то рано чи пізно прийдеш до мети; не 

важливо, наскільки висока гора, не здавайся і ти зможеш її підкорити. 

Витрачені зусилля не залишаться непоміченими, тому якщо щось робиш, то 

потрібно зробити якомога краще. Думаю, учитель має міркувати так: я – 

найкращий, мої учні – прекрасні. 

 

5. Любов до учнів не позбавлена строгості, а строгість – почуття любові. 

Любити – не означає постійно оберігати, і тим більше не означає 

балувати, прощати всі проступки. Суворі вимоги до учня – теж свого роду 

любов, це прояв відповідальності і необхідний захід для підвищення 

кваліфікації вчителя. У процесі навчання не варто надмірно любити успішних 

учнів, не помічати їх помилок і пускати все на призволяще, караючи тих, хто 

відстають у цей час. Хороші учні в результаті не можуть контролювати себе, 

морально деградують, а відстаючі учні через несправедливе покарання 

відчувають неприязнь, протестують, а незабаром зовсім втрачають віру в 

навчання. Тому потрібно керуватися давнім принципом: у строгих вчителів 

видатні учні, і поєднувати строгість з любов’ю. 

 

6. За допомогою посмішки показати свою любов 

Уявіть, якщо на урок прийде вчитель з кам’яним виразом обличчя, вам 

це сподобається? Відповідь очевидна. Разом з посмішкою ви покажете учневі 

свою любов, адже саме посмішка є золотим ключиком до розуміння. Без 

любові не вдасться завоювати їх серця. Дійсно, учень впевнений у собі, 

позитивний і активний, коли його люблять. Англійський учений Б. Рассел 

говорив: «З усіх видів обережності обережність у любові найбільш згубна 

для справжнього щастя». Дітям-сиротам, самотнім і тим, хто зазнає труднощі, 

ми маємо дарувати особливу любов. У житті, навчанні потрібно приділяти 

дітям більше уваги, опікати і допомагати, уважно стежити за змінами 
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настрою, щоб підтримати їх тоді, коли вони цього потребують, дати їм 

«свободу дій» за певних обставин, а іноді і зменшити свої вимоги. 

Любов до учнів породжує найкращі методи навчання, відточує 

педагогічну майстерність. Любов вчителя повинна гармонійно переплітатися 

зі строгістю, що дозволить учневі поважати вас, а батькам – довіряти вам. 

Кожен викладач навчального закладу – це і батько, і наставник, який 

зобов’язаний знати міру в любові і справедливості, захоплюватися і 

піклуватися про учня. 

 

Отже, навчання – це мистецтво. Тільки безупинно 

самовдосконалюючись, ставлячись із любов’ю до учнів, можна повною 

мірою проявити своє моральне обличчя, прекрасні людські якості, високий 

рівень відповідальності, завоювати прихильність і повагу учнів. Мудрець Юй 

сказав, що джерелом сили є любов до дітей. Любов до дітей рівносильна 

любові до професії, це невичерпний інтерес до освіти, ентузіазм у роботі. 

Любов до кожного учня буде сприяти вихованню нового покоління 

кваліфікованих кадрів, щоб наша нація міцно закріпилася на світовій арені. 
 

 

Додаток Ж.4 

 

李敏 学前教育存在的问题和不足 / 李敏 ; 乾明小学 // 第一文库 Лі Мін. Існуючі проблеми й 

недоліки дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Лі Мін ; Ці Сі // Перша 

мережева бібліотека. – Режим доступу : 

www.wenku1.com/view/8FEE848986B17ADC.html 

Слідом за швидким економічним розвитком суспільства 

поглиблюються реформи у сфері освіти. У сільській місцевості з’являється 

все більше дитячих садків. Це вирішило питання про те, що не було кому 

доглядати за дітьми, чиї батьки зайняті на виробництві, і надало вигідні 

умови для дошкільного виховання. Але в деяких дитячих садах через 

недоукомплектованість кваліфікованими педагогами рівень дошкільної 

освіти геть низький. Деякі дитячі садки стягують високу плату, викладацьких 

кадрів не вистачає, якість освіти низька, висока потенційна загроза нещасних 

випадків – все це має викликати найпильнішу увагу громадськості. 

По-перше, недостатність умов для відкриття і недоукомплектацію 

кадрами. Розміри сільських садочків невеликі, в них не відбувається поділ 

дітей за віком для формування груп, у садок приймаються лише кілька 

десятків дошкільнят або в межах ста осіб, вихователів не більше одного-двох, 

не вистачає дитячих ліжок, у деяких садах їх немає взагалі. У садочках немає 

основних необхідних умов для гігієни, медичного кабінету, дитячої питної 

води. У деяких садках немає стандартних туалетів, не кажучи вже про зали 

для музичних занять, ігрові кімнати; вихователі не мають потрібного досвіду, 

що призводить до нещасних випадків. 
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По-друге, недостатня кваліфікація педагогів. Досить низька заробітна 

плата вихователів у сільських дитячих садках призводить до недостатньої 

кваліфікації, плинності кадрів. До того ж більшість з них не пройшли 

професійні тренінги. Деякі садочки, створені на кошти населення, взагалі не 

мають кваліфікованих педагогів. Їх рівень культури низький, вони не 

розуміють закони і особливості дитячої психіки і не розбираються в 

дошкільному вихованні. 

По-третє, відсутні стандартні навчальні матеріали. У деяких садках 

немає належних навчальних матеріалів. Як дитячі навчальні посібники 

довільно вибираються книги видавництва «Сіньхуа» або будь-якої книгарні. 

Рівень таких матеріалів часто перевищує рівень здібностей дошкільника. 

Навчання відбувається за бажанням педагога, відсутні навчальні плани і 

розклад занять. 

По-четверте, з’явилася серйозна тенденція «наслідування початкової 

школи». Це позначається на надмірному обмеженні волі; у навчальному 

плані – це вимога ставити навчання на перше місце, записувати 

транскрипцію до слів, робити математичні обчислення. Це довга тривалість 

занять, недостатній час для ігор на свіжому повітрі, що призводить до 

порушень у психічному і фізичному розвитку у дітей. 

Всі ці проблеми мають привертати пильну увагу уряду, а особливо 

міністерства освіти. Необхідно вживати ефективних заходів для усунення 

перелічених проблем. Ми пропонуємо: 

1) призначити відповідальних чиновників на місцях, збільшити 

фінансування дошкільних дитячих закладів. Заснувати спеціальний фонд для 

підтримки професійного розвитку та фінансування дошкільних освітніх 

установ. Забезпечити дитячі сади якісними педагогічними кадрами, посилити 

за ними контроль. Встановити рівноправність між міськими і сільськими 

дитячими садами. 

2) вдосконалити базову освітню систему управління, вибрати ефективні 

принципи для установи дитячих садків. Вносити пропозиції до органів влади 

з питань законодавства, що стосуються дитячих садків. Органи влади мають 

визначати місце, схему управління, грошові витрати, стандарти якості, 

механізм перевірки, цілеспрямовано вирішувати поточні проблеми тощо. 

Приймати рішення в залежності від місцевих умов, знаходити різні способи 

для облаштування дитячих садків, щоб у сільських дітей теж була 

можливість отримувати знання. Департамент з питань освіти має давати 

сувору оцінку роботі дитячих садків у сільській місцевості, підвищувати 

якість їх роботи, скорочувати дистанцію між міськими і сільськими дитячими 

садами. 

Нарешті, потрібно забезпечити дитячі садки кваліфікованими кадрами, 

стабільно підвищувати зарплату педагогічним працівникам, забезпечити 
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належний статус вихователям, продовжувати підвищувати культуру 

вихователів, затвердити довгостроковий механізм підвищення кваліфікації і 

професійної підготовки педагогів сільських дитячих садків. 

 

Додаток Ж.5 

 

马洪涛 中国教育存在的问题 / 马洪涛 ; 河南中学 // 关于近代教育 Хунтао. 

Ічснуючі проблеми китайської освіти [Електронний ресурс] / Хунтао ; 

середня школа Хенань // Про сучасну освіту. – Режим доступу : 

http://www.wenku1.com/view/DDEF3FC1B3C2960F.html 

 

1. Своїм ідейно-патріотичним вихованням Китай створив ідеологічний і 

культурний вакуум, змусив народ втратити розуміння й оцінку можливості 

багатокультурного розвитку, втратити можливість нововведень, які 

продовжують великі багатовікові досягнення нації, позбутися свободи думки. 

Колись у нас уже була чудова стародавня цивілізація, а зараз ми 

перетворились на націю без культури. 

2. Орієнтування на складання іспитів підриває науково-технічні 

інновації, призводить лише до неусвідомленого запам’ятовування. Слід знати, 

що людська цивілізація йде великими кроками вперед, підвищується 

ефективність праці. Але орієнтовані на складання іспитів знання приймають 

написане в книгах за абсолютну істину і сковують здатність мислити 

самостійно. 

3. Користь від навчання тане з кожним днем. Стає очевидно, що з дня 

на день руйнується традиційна культура. У пріоритеті стає вивчення 

англійської, комп’ютерів, гри на піаніно, автомобілів. Вивчення китайської 

мови і культури відійшло на задній план, поступово забувається. Без своєї 

культури чи можемо ми вважатися китайцями? 

4. Обов’язкова освіта не є обов’язковою. У 2005 році у складному 

становищі перебувала освіта в сільській місцевості до тих пір, поки Китай не 

оголосив, що з 2007 року обов’язкова освіта в селах по всій країні 

звільняється від оплати і податків. А з 2008 року обов’язкова освіта в містах 

також звільняється від оплати і податків. До цього освіта дітей у сільській 

місцевості була непосильним тягарем для батьків, однак, ця проблема була 

вирішена. Але перед сільським і повітовим урядом постало питання 

фінансування і спонсорства сільських шкіл, у результаті чого було закрито 

безліч шкіл. Багато дітей селян втратили можливість отримати освіту (деякі з 

них не отримали навіть початкову). 900 млн селян – це досить велика 

кількість населення, яке може визначати долю країни. Хіба це не явний 

показник падіння загального рівня китайської нації? 

5. Якісна освіта не є якісною. Вчителі стали цапами відбувайлами через 

гасла про якісну освіту. Школа стала випробувальним полігоном для 

здійснення якісної повноцінної освіти, спрямованої на загальний розвиток 

дітей, а не просто на вміння складати іспити. Однак кількість заяв на перехід 

у старшу школу не росте. У всіх провалах і невдачах звинувачують учителів. 
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6. Статус учителя знижується з кожним днем. Багато хто судить про 

доходи вчителів по зарплатах у Шеньчжені і вважають, що по всій країні 

вчителі мають високий дохід і належать до заможного класу. Але в дійсності, 

в економічно розвинених районах зарплати вчителів трохи піднялися. Але в 

бідних і відсталий районах питання про зарплати до сих пір не вирішено. 

Учителям затримують зарплату нарівні з сезонними робітниками, і це вже 

стало нормою. Така тенденція різко контрастує з прекрасною природою цих 

місцевостей. 

Скільки ж зараз людей, згодних працювати вчителями? Протягом 

довгого часу діти ставали студентами педвузів через сімейні проблеми або 

отримавши найнижчі бали під час вступу. Зараз учителю дуже важко знайти 

собі пару (особливо в сільській місцевості). Робота вчителя тепер вважається 

роботою другого сорту, а колись була дуже престижною. 

7. Фальсифікація і перебільшення результатів роботи. Популярна хвиля 

перевірок і оцінювання в Китаї викликала хвилю перевірок і оцінювання в 

системі освіти. Одна перевірка складніше за іншу, оцінки роботи з кожним 

разом все прискіпливіші. Перевіряється все: санітарний стан, територія 

навчального закладу, озеленення, безпека, моральне виховання, якість 

навчання. Якщо школа не проходить будь-яку перевірку, то позбавляється 

одного з джерел фінансування. Все це призвело до масового підроблення та 

фальсифікації даних. Бере участь у цьому не тільки директор школи, а й 

вчителі, які підробляють результати учнівських робіт. 

8. Безліч прогалин у змісті навчання. Знання і досвід, які дає школа 

життя можна умовно розділити на два види: знання і досвід, необхідні для 

життя і знання і досвід, необхідні для роботи. Перше допомагає поліпшити 

якість життя, друге підвищує можливість збільшити джерело доходів. Але 

нашій освіті якраз не вистачає «школи життя». Тому багато наших студентів у 

змозі скласти іспити на високі оцінки, але в повсякденному житті не в змозі 

розпланувати свою їжу, одяг, житло, транспортний засіб. У нас у суспільстві є 

люди, які домагаються успіху на роботі, але не здатні налагодити сімейні 

відносини, не можуть управляти своїми психологічними і фізіологічними 

особливостями. Відсутність у нас школи життя призводить до невміння жити, 

насолоджуватися життям, що в результаті призводить до саморуйнування і 

страждань. А хіба ми живемо не для того, щоб прагнути до кращого життя? 

 

 

Додаток Ж.6 

 

磊上敏 我国中小学灾难教育存在的问题 // 第一文库. – 2015-05-20. Лей Мін. 

Проблеми освіти в початковій і середній школі КНР [Електронний ресурс] / 

Лей Мін ; Середня школа Shungeng // Перша мережева бібліотека.– 

20.05.2015. – Режим доступу : 

http://www.wenku1.com/view/597D879AABAF2B08.html  

http://www.wenku1.com/view/597D879AABAF2B08.html
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Основною проблемою китайської освіти є неповноцінна освіта, 

орієнтована лише на складання іспитів. Починаючи з початкової школи, ми 

складаємо різні іспити. Ми знаємо лише той матеріал, який буде на іспиті. Ми 

знаємо, що маємо це написати, але не знаємо, навіщо нам цей матеріал 

потрібен. Нам дають непогані знання, але вони орієнтовані на майбутнє, на те, 

що в майбутньому у нас буде краще життя, що ми зможемо стати складовою 

частиною суспільства, представниками певних прогресивних продуктивних 

сил, але все це не зараз, а коли закінчимо освіту. Однак суспільство не 

потребує нас. Студенти стають одержувачами вищої освіти, а в результаті 

виходить натовп безробітних. Двадцятирічне отримання освіти закінчується 

неможливістю знайти роботу. Я думаю, це результат того, що наша освіта 

орієнтована тільки на те, щоб скласти іспити. Навчальні заклади вирощують 

людей, які вміють учитися, але не вміють жити, більш того, не розуміють 

життя і навіть сенс роботи. Тому я сподіваюся, що в майбутньому в нашій 

системі освіти відбудуться зміни. 

По-друге, в дійсності, у школі багато різних предметів, але 

залишаються лише ті, за якими потрібно складати іспит, особливо в 

початковій школі, коли у дитини починають формуватися інтереси. Але 

школи заради підвищення якості грамотності прибирають всі предмети і 

залишають тільки мови і математику Так, музика замінюється математикою, 

малювання – китайською, фізкультура – англійською. Сподіваюся, що 

міністерство освіти докладе всіх зусиль, аби викорінити цю тенденцію, буде 

наслідувати приклад інших країн, розвивати предмети, що прищеплюють 

навички життя. 

По-третє, існує проблема, пов’язана з англійською мовою, найбільша, 

на мій погляд, велика проблема нашої освіти, яка існує вже багато років. 

Зрозуміло, це добре, коли вивчаєш іноземні мови. Але міністерство освіти не 

повинно було включати англійську до переліку обов’язкових предметів для 

складання іспиту і не відразу вводити в початковій школі, коли діти тільки 

починають вивчати свою мову. Коли ми вивчаємо англійську, ми не маємо 

забувати, що ми китайці. У більшості випадків виходить, що за весь період 

навчання на англійську мову відводиться більше годин, ніж на рідну 

китайську. Англійська стає рідною мовою. Але чи багато молодих людей 

після закінчення університету їдуть закордон або влаштовуються в іноземні 

компанії? Я думаю, дуже мало. Можливо, один з тисячі або навіть менше. 

Але всі ми маємо добре знати китайську мова і китайську літературу Вчити 

англійську – це дуже добре, але я не думаю, що вона має бути обов’язковою, 

не слід перетворювати іспит на кайдани для обов’язкового її вивчення. 

По-четверте, існує проблема вивчення гуманітарних і точних наук. Ми 

всі добре володіємо цими науками, але не в змозі визначити, де північ, а де 

південь, де схід, а де захід, не знаємо, як обчислити східну довготу і північну 

широту, не знаємо, які кліматичні пояси оперізують наш земну кулю. Ми не 

розбираємося в політиці, не знаємо історію своєї країни, не знаємо, чому в 

мороз скло покривається інієм, не знаємо хімічні речовини, з яких 

складаються західні ліки, нічого не знаємо про генну спадковість. Ось такі 
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студенти гуманітарних і точних наук. Освіта розділилася на два полюси, 

внаслідок чого, всього іншого ми не знаємо, не вміємо, не розуміємо в 

дійсності, гуманітарні та точні науки – це важливі складові, що доповнюють 

інформацію в нашому головному мозку, це дуже добре. Але ми дуже 

взаємопов’язані з навколишнім світом, тому необхідно ліквідувати цю 

полярність в освіті і вивчати предмети, необхідні для життя. Потрібно, щоб 

учні отримували більше знань про навколишній світ. Гуманітарні науки 

роблять нас високоосвіченими, точні науки розвивають наш мозок. Разом 

вони дають нам глибокі знання. Але потрібно ще отримувати знання про 

клімат, географію, різні життєві ситуації, традиції і звичаї інших народів, про 

давнє і сучасне мистецтво. У цьому полягає велика проблема сучасної освіти. 

П’ята проблема пов’язана з витратами на освіту. Наша країна стає все 

сильніше. Оплата за середню освіту звільняється від частини податків, але в 

більшості регіонів Китаю вартість освіти ще дуже висока. Існує ще такий 

важливий момент, як надання спонсорської допомоги, або плата за вибір 

навчального закладу. Все це дуже високі витрати. Зараз ти або надаєш 

спонсорську допомогу, або платиш за вибір навчального закладу. Коли 

потрапляєш до школи і відбувається поділ на групи, теж доводиться витрачати 

гроші. З’являється таке поняття, як інші супутні витрати, які визначає школа, і 

що є дуже грубим адміністративним порушенням. Проте учні не наважуються 

заперечувати, що призводить до вельми незадовільного навчання. Я вважаю, 

що необхідно жорстко навести порядок в питанні витрат за освіту. 

Шоста серйозна проблема полягає в самій освіті Нас не вчать, що 

означає бути людиною. Знання – це інструмент, а не необхідність для 

продовження життя. Але поведінка в суспільстві має чіткі критерії. Ми маємо 

навчитися спілкуванню, тільки тоді ми зможемо йти в ногу з часом. У процесі 

навчання формується наш характер і моральні якості, ми стаємо сильнішими, 

краще усвідомлюємо цінність життя, наше існування. Я думаю, в цьому і 

полягає справжній зміст освіти. А зовсім не в тому, щоб просто отримати 

знання. Якщо ми забудемо свою сутність, то забудемо своє початкове 

призначення Як стати людиною – це дуже важливе питання. У вчителів слід 

виховувати систему духовних цінностей, у вчителів має бути правильна 

ціннісна орієнтація, тоді вони будуть правильно виховувати школярів, 

формувати їхні погляди й ідеали, допомагати кожному школяреві робити 

великі успіхи в розвитку його особистості. Це дуже важливе питання в 

вихованні. Сподіваюся, міністерство освіти зверне на нього найпильнішу увагу. 

 


