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У дисертації «Підготовка бакалаврів освіти у педагогічних університетах
КНР» виявлено особливості організації професійної підготовки майбутніх
бакалаврів

освіти в педагогічних університетах КНР й

обгрунтовано

можливості творчого використання конструктивних ідей китайського досвіду в
закладах вищої освіти України.
Проаналізовано стан дослідженості проблеми професійної підготовки
бакалаврів освіти у філософській, психолого-педагогічній і науково-методичній
літературі. Виявлено концептуальні засади підготовки майбутніх вчителів у
китайських вищих навчальних закладах.
Визначено основні періоди розвитку вищої педагогічної освіти в КНР.
Проаналізовано нормативно-правові документи, що визначають сучасну
політику у сфері педагогічної освіти КНР, та їх вплив на удосконалення
підготовки бакалаврів освіти.
У науковій роботі схарактеризовано основні принципи організації
освітнього процесу педагогічних університетів Китаю. Акцентується, що
педагогічна освіта в КНР є ступеневою, гнучкою і відкритою для партнерства з
різними секторами суспільства, охоплює педагогічні заклади різних типів.
Виявлено особливості відбору і структурування змісту теоретичної
підготовки, що відбувається на основі компетентністного підходу, принципів
предметної спеціалізації, міждисциплінарності, модульності, елективності.
Встановлено, що професійна підготовка бакалаврів освіти передбачає
використання традиційних (лекція, семінар, бесіда та ін.) та інноваційних
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(експедиції, екскурсії) форм і методів (проекти, евристичний метод, метод
«міцних знань») навчання.
Розкрито

специфіку

практичної

підготовки

бакалаврів

освіти

у

китайських педагогічних університетах. Показано, що теоретична і практична
складові підготовки достатньо збалансовані. Особливий тип практики з
класного

керівництва

дозволює

студентам

педагогічних

університетів

зануритися у реальні умови роботи класного керівника, усвідомити його роль і
завдання у навчанні та вихованні дітей, оволодіти методичною, організаційною,
комунікативною культурою класного керівника.
У дисертаційній роботі обґрунтовано критерії порівняльного аналізу,
виявлено особливості професійної підготовки бакалаврів в вищих педагогічних
закладах України та КНР. Компаративістський аналіз особливостей уможливив
виявлення подібного (цілі підготовки, ступеневу структуру педагогічної освіти,
організація навчання за кредитно-модульним принципом, використання
традиційних форм і методів навчання тощо) й відмінного (рівні нормативнозаконодавчого,

науково-методичного,

матеріального,

інформаційного

забезпечення навчання, його практичної спрямованості).
З’ясовано можливості творчого використання конструктивних ідей
китайського досвіду в системі педагогічної освіти України на таких рівнях:
стратегічному – удосконалення нормативно-законодавчої бази, надання більшої
автономності педагогічним закладам, урахування принципу регіоналізації і
полікультурності, системний розвиток соціального партнерства, забезпечення
належних економічних і соціальних гарантій педагогічним працівникам;
змістовому – теоретичне обґрунтування і введення стандартів психологічної та
педагогічної підготовки вчителів, збільшення обсягу навчального часу на
практичну підготовку, запровадження практики з класного керівництва;
організаційному –

створення

сучасної матеріально-технічної бази

для

функціонування системи педагогічної освіти та запровадження механізмів
багатоканального фінансування, використання в навчальному процесі новітніх
ІКТ, творче використання новітніх форм і методів організації навчання
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майбутніх учителів у педагогічних закладах, організація ефективної науководослідної діяльності студентів і викладачів педагогічних університетів,
удосконалення підходів до формування контингенту студентів педагогічних
спеціальностей.
Визначено перспективні напрями подальших педагогічних розвідок.
-

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в

тому, що: вперше в українській педагогічній науці розкрито особливості
професійної підготовки бакалаврів освіти в педагогічних університетах КНР
(організація підготовки на засадах конструктивістської теорії, «концепції
менеджменту щастя» та мультикультурної освіти; виконання педагогічними
університетами

ролі флагманів

освітніх

реформ,

системного

розвитку

соціального партнерства між педагогічними університетами і загальноосвітніми
школами; спрямування змісту підготовки на забезпечення професійної,
наукової грамотності й морально-естетичного виховання бакалаврів освіти;
збалансованість співвідношення годин на теоретичне і практичне навчання;
орієнтація

на

психологічний

супровід

освітнього

процесу;

поєднання

традиційних та інноваційних форм і методів навчання; блочно-модульний
підхід до побудови навчальних програм; запровадження практики з класного
керівництва);

здійснено

порівняльно-педагогічний

аналіз

професійної

підготовки бакалаврів освіти в педагогічних університетах КНР і бакалаврів
початкової і дошкільної освіти в України; обґрунтовано можливості творчої
реалізації конструктивних ідей китайського досвіду у закладах вищої
педагогічної освіти; подальшого розвитку набули положення щодо періодизації
розвитку вищої педагогічної освіти в КНР (І період – 1950–1970 рр. –
реорганізація вищої педагогічної освіти; ІІ період – 1970–1980 рр. –
переорієнтація мети вищої педагогічної освіти на інтереси суспільства; ІІІ
період – 1990-і рр. – початок ХХІ ст. – період структурних змін і переорієнтації
педагогічної освіти на гуманістичні засади); визначення пріоритетних напрямів
розвитку педагогічної освіти в нових економічних умовах і переходу країни до
економіки знань; уточнено зміст понять «професійна підготовка бакалаврів
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освіти», «дистанційна освіта вчителів»; у науковий обіг введено невідомі
документи, навчально-методичні матеріали, нові факти, теоретичні ідеї і
підходи щодо підготовки бакалаврів освіти в педагогічних університетах КНР.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у
підготовці методичних рекомендацій «Професійна підготовка вчителів в
університетах КНР» для студентів закладів педагогічної освіти, в яких
обґрунтовано шляхи використання конструктивних ідей китайського досвіду
для модернізації професійної підготовки майбутніх учителів в Україні. Основні
положення, теоретичні висновки, джерельна база дослідження можуть бути
корисними для викладачів навчальних курсів із педагогіки, педагогіки вищої
школи, історії педагогіки і порівняльної педагогіки у процесі оновлення
навчальних планів й освітніх програм, розроблення спецкурсів і спецсемінарів
для підготовки майбутніх учителів та слухачів закладів післядипломної
педагогічної освіти. Результати наукового пошуку стануть у нагоді науковцям,
викладачам і студентам для здійснення історико-педагогічного аналізу,
психолого-педагогічних й порівняльно-педагогічних досліджень.
Ключові слова: підготовка, бакалавр освіти, педагогічні університети
КНР, навчально-методичне забезпечення, форми організації, методи навчання,
педагогічна практика.
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ABSTRACT
Shevchenko K.V. Training of bachelors in education at pedagogical
universities of PRC. – Qualifying scientific work published as a manuscript.
Dissertation for the degree of PhD in speciality 13.00.04 – “Theory and
methodology of professional education” - Institute of Pedagogical Education and
Adult Education of the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine, Kyiv,
2018.
In the thesis “Training of bachelors in education at pedagogical universities of
PRC” the peculiarities of organization of professional training of future bachelors in
education and its content at pedagogical universities in PRC have been described.
The possibilities of creative implementation of positive ideas of Chinese experience
in the system of pedagogical education in Ukraine have been shown.
The state of the issue awareness in pedagogical theory has been analyzed. The
author revealed the main concepts and theories influencing teacher training at
Chinese higher educational establishments.
The thesis demonstrates social, political, organizational and pedagogical
prerequisites and peculiarities in the process of pedagogical education development;
pedagogical education legislation has been considered by the researcher.
The analysis of the aim, tasks and structure of higher pedagogical education in
PRC has been carried out. The attention is drawn to the fact that professional training
of bachelors in education in PRC is provided with the complex of methodological
approaches: systematic, contextual, active, cultural, reflexive ones.
The analysis of the curriculum and syllabus for the degree of bachelors in
education allowed the researcher to reveal specific features of the professional
training content. Besides it was demonstrated that structural division and election of
the content of the training is determined by the following approaches: competence,
cross-subject, module, elective ones as well as the principle of subject specialization.
Forms, methods and means of professional training at Chinese pedagogical
universities have been characterized. Their study gives possibility to make a
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conclusion about combination of traditional (lecture, seminar, discussion etc.) and
innovative (expedition, excursions) forms and methods (projects, heuristic method,
method of “sound knowledge”) of organization of students’ learning activity.
Peculiarities of practicum of the students training in Chinese pedagogical
universities have been revealed. Their analysis points to the social partnership
between universities and comprehensive schools on systematic basis. The latter fulfill
the part of the experience ground for students’ practical activity. The research
revealed among others a special type of practical training it is the practicum of
tutoring.
Comparative analysis made it possible to reveal similar (organization of
learning activity at higher pedagogical establishments according to regulatory
documents and standards; observation of syllabus as main regulatory document, that
is worked out on the basis of educational and professional program as well as
structural and logical scheme of training; determination of majors and optional
subjects; module principle in curriculum construction with competence approach etc.)
and different (levels of legislative, scientific, methodical, informative, financial
provision of training, its practical orientation) characteristics of professional training
of future bachelors in education in PRC and future teachers in Ukraine.
Possibilities of creative implementation of constructive ideas of Chinese
experience in the system of pedagogical education in Ukraine have been specified at
the following levels: strategic – improvement of legislation giving more autonomy to
pedagogical educational establishments, taking into account the principle of
regionalization and polyculturalism, systematic development of social partnership,
provision of proper financial and social benefits for pedagogical personnel; content –
scientific grounding and introduction of psychological and pedagogical standards in
teacher training, increase of academic hours number for practical part of training,
implementation of the practicum of tutoring; organizational – provision of modern
physical infrastructure for pedagogical education functioning and implementation of
diverse sources of finance, use of modern informational and communication
technologies, creative use of modern forms and methods in future teacher education,
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organization of students’ effective scientific and research activity, improvement of
approaches to the professional election of students majoring in pedagogy.
Perspectives of further scientific researches have been determined.
- Scientific novelty and theoretical importance of the research lie in the fact that:
for the first time in the national pedagogical science the peculiarities of professional
training of bachelors in education at pedagogical universities in PRC have been
revealed (organization of training on the basis of constructivism and polyculturalism,
concept of “happiness management”; functioning of pedagogical universities as
flagmen of educational reforms, consistent development of social partnership
between pedagogical universities and comprehensive schools; aiming the content of
education at professional, scientific literacy and moral education of future teachers;
balance between theoretical and practical lessons; orientation on psychological
support of teaching; combination of traditional and innovative forms and methods of
training; curriculum construction on block and module principle; implementation of
tutoring as practical part of training); comparative analysis of the systems of
professional training of bachelors in education at pedagogical universities of PRC and
future teachers in educational establishments in Ukraine has been carried out;
possibilities of creative implementation of positive ideas in Chinese experience in
pedagogical educational establishments in Ukraine have been grounded;
- provisions on the stages of higher pedagogical education development in PRC
(I stage – 1950-1970 – the period of higher pedagogical education reorganization; II
stage – 1970 – 1980 – the period of reorientation of the aim of higher pedagogical
education to the objectives of Chinese society; III stage – 1990 – the beginning of the
21st century – the period of structural changes and reorientation to humanistic ideas);
provisions on priorities in the development of pedagogical education in new
economic conditions and transfer to the Knowledge based economy were further
developed;
- the meanings of the key terms “professional training of bachelors of education”,
“distance education of teachers” were specified;
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- unknown documents, learning materials, new facts, theoretical ideas and
approaches to the training of bachelors in education at pedagogical universities in
PRC were introduced into scientific use.
The practical value of the research results is methodological guidelines
“Professional training of teachers at universities in PRC” for the students of
pedagogical educational establishments, in which modern didactic approaches to the
implementation of positive ideas in the Chinese experience for modernization of
professional training of future teachers in Ukraine have been outlined. Main
provisions, theoretical conclusions, references may be of use to pedagogy, higher
education pedagogy, history of pedagogy and comparative pedagogy teachers, in
curriculum and syllabus modernization, in working out special courses and seminars
for future teachers and participants of further education programs at pedagogical
establishments. The results of the research are of interest to the scientists, educators,
students, who are involved in retrospective, psychological and pedagogical
comparative analyses.
Key words: training, bachelor of education, pedagogical universities, PRC,
educational and methodological support, forms of organization, methods of education,
practicum.
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简评

舍甫琴柯叶卡捷琳娜中国师范类专业教师培养 −教学专业研究生的论文。
受教学博士学位的论文 ，专业 13.00.04 −职业教育的理论和教学法 − 乌克
兰国家教育科学院，师范教育和成人教育学院， 基辅，2018。

博士研究生论文“中国师范类专业教师培养”指出：用科学方法说明理由
在中国师范大学中师范生培养组织和内涵的特点，揭示在乌克兰高等教育应用
中国利有经验的可能性。
现代师范生专业培养的主要问题进行全面教学理论的分析。对中国高等
教育和教师专业培养现代化重要特点进行全面地指示。
指出社会政治的，组织教育学的条件和中国高等教育制度的创立和发，
通过对它政策和法规保证的分析。
对中国高等师范教育的目的，任务，结构进行全面地分析。特别注意是
在中国师范生培养基于根本应用现代教学方法：系统的，上下文意义的，积极
的，文化的，反身的手段。
按中国师范生培养大纲和方案的分析指出最重要高等教育内涵的特点之
外，指出教育内涵的结构化和选择按照能力地手段，分科教学制的，多种学科
的，模块化的，选择化的原则进行。
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说明现代师范大学教师培养的教学方法，形式，手段的特性。它们的研
究标出把使传统的（讲课，课堂讨论，会讨）跟新式的（设计，游览）组织教
育的形式和方法（游览，考察，设计，试探的，“坚实知识”的）统一。
中国师范生教育学实习最重要的特点描述。这个大学的学生教育学实习
最重要的特点的研究标出跟进行实习管理的学校系统社会合同的原则，各种各
样的教育学实习形式之一应该指出特色教育学实习的形式−班主任教育学的实
习。
教学博士论文里用比较分析标出相当的（根据国家法规的文件组织高等
师范学校教学生的工作；务必根据按教育专业大纲和组织逻辑上的培养方案的
教育大纲，最重要的文件，进行教学生的工作；确定肯定的和选择的课程；装
置模块化教育学大纲的组织等）特征和相反的（法规的，科教育法的，材料
的，信息保证的水平；它实习的方案）中国和乌克兰师范大学教师培养的特
征。
查明在乌克兰高等师范教育应用中国高等师范教育利有经验的可能性的
水平：科学战略的−改善法规的保证，提高教育学学校自治的水平，注意本地
方的，多族文化的原则，系统社会合同的原则，保证教师值得经济的和社会的
担保；教师培养内涵的−理论说明而实施教师培养中心理学和教育学的规定，
提高教育学实习的期限，导入班主任教育学的实习；组织的−创造现代新式的
物质技术基础为了改善高等师范生教育的功能作用而且导入多道拨款，教程中
应用新式信息通信技术，在高等师范学校师范生培养中创造性的应用新式教学
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方法和模式，组织师范大学的教师和学生积极科学研究的工作，改善实施教育
学类学生名额的手段。
指出远景科学研究的方案。
这个论文科学新颖性和理论重要性是 第一次在 乌克兰教育学中对中国高
等师范学校和教师专业培养现代化重要特点进行全面地指示 （根据构成主义
的，富裕管理技能的，多族文化的 理论组织中国师范生的培；师范大学是最重
要的教育改革发动机的实施，师范大学和学校中系统地发展社会合同；保证师
范本科生培养的内涵向得到职业的，科学的，品质的教育；保证理论培养和实
习培养平衡时的对比；按心理学的知识进行教育教程；利有地配合传统的和新
式的教学方法和形式；按装置模块化组织教育学的大纲；导入班主任教育学的
实习）；对中国高等师范教育和教师专业培养跟乌克兰高等师范教育和教师专
业培养进行全面地分析；查明在乌克兰高等师范教育应用中国高等师范教育利
有经验的可能性；高等师范教育阶段 的原理应要今后的 发展（第一个阶段是
从 1950 到 1970−中国高等师范教育改革的阶段； 第二个是从 1970 到 1980 − 中
国高等师范教育目的向社会兴趣变化的阶段； 第三个是从 1990 到 XXI 世纪初
−中国高等师范教育组织变化的阶段，向社会需要的重新定向）；现代化改新
经济而且向知识经济变的条件时关于优先的师范教育发展方向的观点； 使更加

准 确概念“师范类专业本科生培养”，“远程教育“； 科学实用进入 陌生的文件，
教学材料，新的观点，理论想法和在中国师范大学教师培养的新手段。
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实践重要性是写好和出版了教学法的建议“在师范大学教师专业的培养
“指定师范学校的学生，教学法的建议里指出现代最合设教学论的 手段，为了
实用最重要的中国教育学经验，因为现在需要使乌克兰师范类专业本科生培养
现代化。最重要的观点，理论的结论，论文研究的理论基础条列运用于高等师
范教育大纲的内容创新，编纂师范大学教师培养的专门课程和专门讨论会时，
教育学教程的，高等教育学的，教育学历史的，比较教学的教师可以有用，对
毕业后师范教育学校学员 是有用的。教育学论文的结论对做追想分析的教学科
学员者，教师和学生或者做心理教学的，比较教学研究的学员。
主题词：专业的培养，师范本科生，教育大纲 ，教学方案，教育学内
涵，形势，方法，教育材料，比较教学的分析，师范大学，乌克兰，中华人民
共和国。
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ВСТУП
Актуальність теми

дослідження. Зорієнтованість

суспільства на

європейські цінності, кращі світові традиції вимагають відповідних системних
змін у сфері освіти. Потреби українського суспільства у новій генерації
вмотивованих учителів, здатних реагувати на виклики часу, ефективно
реалізовувати нові освітні стандарти на засадах педагогіки партнерства,
актуалізують завдання модернізації вищої педагогічної освіти України з метою
підвищення її якості, осучаснення змісту, упровадження нових моделей
підготовки педагогів.
Сучасні напрями розвитку національної педагогічної освіти знаходяться
на етапі теоретичного обґрунтування, відбувається пошук інноваційних
підходів щодо їх впровадження. Прийнято законодавчі документи, зокрема:
Закони України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), Національна
стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Концепція
розвитку освіти України на період 2015–2025 рр. (2015), Концепція реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на період до 2029 року (2016), а також Концептуальні засади
розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній
простір (2004), Державний стандарт початкової загальної освіти (2011),
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти (2013), які
спрямовані на модернізацію вищої педагогічної освіти та наближення її до
світових критеріїв якості.
У контексті реформування освітньої галузі зростає потреба вивчення
досвіду зарубіжних країн, виявлення конструктивних ідей з метою їх творчої
імплементації в українських реаліях. Звернення до досвіду Китайської Народної
Республіки зумовлено динамічним розвитком цієї країни, економіка якої
посідає друге місце у світі. Зокрема, за даними Світового Банку, щорічне
зростання ВВП країни до 2014 р. відбувалося на рівні 10%, демонструючи 49кратне збільшення порівняно з 1978 р. і становило 7.590 доларів США на душу
населення. Такі досягнення стали можливими на основі перетворення освіти на
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важіль економічного зростання, підготовки висококваліфікованих фахівців для
системи освіти.
Значну цінність становлять праці українських компаративістів, які
вивчали питання професійної підготовки фахівців у країнах Західної Європи
(Н. Авшенюк, Н. Бідюк, Л. Дяченко, О. Сулима та ін.), Східної Європи
(Т. Десятов, Г. Товканець), Скандинавських країн (О. Огієнко), Азії (Н. Пазюра),
США (В. Корнієнко, Р. Шаран), Фінляндії (Н. Базелюк, К. Котун). У наукових
розвідках учених розглядалися питання щодо історії розвитку вітчизняної
педагогічної науки (І. Важинський, Ш. Ганелін, М. Євтух, Л. Задорожня,
С. Золотухіна, Д. Коржов, М. Кушков, М. Левченко, Є. Луценко, Ф. Паначина,
Т. Стоян, О. Сухомлинська, М. Ярмаченко та ін.); підготовки сучасного вчителя
(О. Дубасенюк,

І. Зязюн,

В. Кремень,

А. Кузьмінський,

Н. Ничкало,

Л. Пуховська, О. Савченко, Л. Хомич та ін.); сучасних тенденцій розвитку
педагогічної освіти (О. Антонова, С. Вітвицька, Н. Сидорчук, Н. Якса та ін.).
Українськими й зарубіжними вченими приділено значну увагу історикопедагогічному

аналізу

системи

вищої

освіти

КНР

(A. Антиповский,

Н. Боревська, А. Джуринський, О. Шацька та ін.), виявленню особливостей
систем професійно-технічної (Н. Пазюра) і педагогічної освіти (Су Сяохуань),
характеристиці інноваційних форм і методів підвищення кваліфікації педагогів
КНР (Лю Донмін, Н. Котельникова). Провідні ідеї підготовки вчителів
відображено у працях відомих китайських дослідників (Су Сяохуань, Чжу
Муцю, Ван Ітан, Ку Мін-юань, Сю Тонжу та ін.).
Науковий аналіз проблеми підготовки майбутніх учителів у закладах
вищої освіти дав змогу виявити низку суперечностей між:
– об’єктивними потребами суспільства у докорінних змінах підходів до
навчання і виховання учнівської і студентської молоді і недостатнім рівнем
готовності майбутніх учителів до реалізації освітніх реформ;
– цивілізаційними викликами до підготовки педагогів нової генерації і
неможливістю виховання таких фахівців в умовах традиційної системи
педагогічної освіти, недосконалого законодавчого, нормативно-правового й
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науково-методичного

забезпечення

освітнього

процесу

в

педагогічних

університетах та інших закладах вищої світи;
–

зрослими

майбутнього

вимогами

вчителя

і

до

креативності,

недостатньою

критичного

увагою

до

мислення

обґрунтування

випереджувального підходу й творчої реалізації концептуальних засад його
підготовки як педагога-дослідника.
Таким чином, актуальність цієї проблеми, її недостатня дослідженість в
українській

педагогічній

упровадження

науці,

прогресивних

важливість

ідей

вивчення

китайського

досвіду

та

доцільність

з

урахуванням

суспільних реалій України, а також розв’язання окреслених суперечностей
зумовили

вибір

теми

дисертації:

«Підготовка

бакалаврів

освіти

у

педагогічних університетах КНР».
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано у межах тематичного плану науководослідної роботи відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти
дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
«Тенденції професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Сою зу і
Сполучених

Штатах

Америки»

(РК №0114U003166).

Тему

дисертації

затверджено на засіданні вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України (протокол № 2 від 27 лютого 2014 р.) та узгоджено у
Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі педагогічних і
психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 27 травня 2014 р.).
Об’єкт дослідження: підготовка бакалаврів освіти в системі вищої
педагогічної освіті КНР.
Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови професійної
підготовки бакалаврів освіти в педагогічних університетах КНР.
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей професійної
підготовки

бакалаврів

освіти

в

педагогічних

університетах

КНР

й

обґрунтуванні можливостей використання конструктивних ідей китайського
досвіду в закладах вищої освіти Україні.
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Відповідно до об’єкта, предмета, мети визначено завдання дослідження:
Проаналізувати стан дослідженості проблеми підготовки бакалаврів

1.

освіти у педагогічних університетах КНР.
Схарактеризувати основні принципи організації освітнього процесу

2.

в педагогічних університетах Китаю.
Виявити особливості відбору і структурування змісту теоретичної

3.

підготовки бакалаврів освіти в педагогічних університетах КНР.
Розкрити специфіку практичної підготовки бакалаврів освіти в

4.

китайському досвіді.
Обґрунтувати можливості використання конструктивних ідей

5.

китайського досвіду в Україні.
Концептуальна ідея дослідження. В основу наукового дослідження
покладено положення щодо порівняльної педевтології, міждисциплінарності,
випереджувального підходу, а також конструктивістської теорії, концепції
«менеджменту щастя» та мультикультурної освіти у підготовці бакалаврів
освіти, необхідності врахування сучасних потреб ринку освітніх послуг,
пріоритетності педагогічної освіти у державній політиці КНР. Вивчення
конструктивних ідей китайського досвіду професійної підготовки бакалаврів
освіти та обґрунтування можливостей їх творчого використання стануть
корисними українським науковцям і практикам у модернізації національної
педагогічної освіти як важливої умови підготовки майбутнього учителя,
конкурентоспроможного

на

сучасному

ринку

освітніх

послуг,

агента

суспільних змін, якому притаманні високі професійні й морально-етичні якості.
Методологічну
педагогічні

положення

основу
щодо

дослідження
єдності

теорії

становлять:
і

практики;

філософськосистемний,

культурологічний підходи до порівняльного аналізу педагогічних явищ;
філософсько-педагогічні ідеї щодо випереджувального підходу до розвитку
сучасної освіти; ідеї порівняльних досліджень на основі діахронічного і
синхронічного вивчення педагогічних, соціально-культурних і економічних
реалій;

методологічні

принципи

порівняльно-педагогічних

досліджень,
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застосування яких уможливило виявлення особливостей підготовки бакалаврів
освіти в педагогічних університетах КНР.
Теоретичну основу дослідження становлять положення: порівняльної
педагогіки

(Н. Бідюк,

Б. Вульфсон,

О. Джуринський,

О. Локшина,

О. Матвієнко, Н. Пазюра, О. Огієнко, А. Сбруєва, Л. Пуховська); теорії і
методики педагогічної освіти (О. Дубасенюк, І. Зязюн, А. Кузьмінський,
О. Лавріненко, Г. Сотська, Л. Хомич, та ін.); теорії неперервної освіти
(С. Гончаренко, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, С. Сисоєва); питання соціальноекономічного розвитку КНР (А. Антиповський, Е. Баженова, Н. Боревська,
М. Титаренко, Л. Березний); теоретичні засади професійної підготовки вчителів
в КНР (Лі Фенлінь, Лю Чжицян, У Цзиньлянь, Су Сяохуань, Ван Лімінь), історії
становлення і розвитку освіти в КНР (Ма Сяофен, Ху Янь, Цзинь Цян, Чжан
Цзясян та ін.); теорії і практики педагогічної (Лі Гоцзюнь) і вищої освіти (Лю
Шаосюе).
Методи дослідження. Для вирішення дослідницьких завдань було
використано такі методи: теоретичний – аналіз, синтез, узагальнення
результатів вивчення наукової, навчально-методичної літератури з метою
виявлення особливостей освітніх процесів у країнах Європи та Азії, порівняння
різних

поглядів

і

концепцій

з

досліджуваної

проблеми;

структурно-

функціональний метод, що уможливив об’єктивний аналіз дидактичних засад
професійної підготовки бакалаврів освіти; компаративістський – для виявлення
особливостей підготовки бакалаврів освіти в КНР і бакалаврів початкової та
дошкільної освіти в Україні; емпіричний – спостереження, опитування, бесіди з
українськими та китайськими студентами і викладачами; прогностичний – для
обґрунтування

й

розроблення

рекомендацій

щодо

імплементації

конструктивних ідей китайського досвіду з метою вдосконалення підготовки
вчителів в Україні.
Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку
використано 312 джерел, з-поміж них – 160 зарубіжних праць, зокрема:
документи міжнародних організацій з питань педагогічної освіти (ЮНЕСКО,
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ЮНІСЕФ тощо), законодавчі акти уряду КНР, матеріали з’їздів, пленумів,
конференцій і нарад Комуністичної партії КНР з питань освіти за 1979–
2016 рр., нормативні документи Міністерства освіти КНР, програми підготовки
вчителів у педагогічних університетах; науково-методичні й інформаційноаналітичні матеріали (навчальні плани, програми університетів КНР тощо);
офіційні

веб-сторінки

педагогічних

університетів

КНР;

матеріали

статистичного відділу Міністерства освіти КНР та Китайського статистичного
щорічника з освіти; наукові праці вітчизняних і зарубіжних дослідників з
проблем фахової підготовки вчителів; публікації матеріалів в українських і
зарубіжних науково-педагогічних періодичних виданнях, серед яких –
«Порівняльно-педагогічні

студії»,

«Професійна

порівняльна

педагогіка»,

Universal Journal of Educational Research, 新 华 文 摘 (2003−2010), 神 刊 学 人
(2006−2012), 高等教育 (2008), 人民日报,北京, (2003−2007) та інші інформаційні
джерела (довідники, енциклопедії, словники).
Організація дослідження. Дослідження здійснювалося упродовж 2013–
2017 рр. й охоплювало три етапи.
На першому, пошуковому, етапі (2013–2014 рр.) відбувалося теоретичне
осмислення проблеми дослідження, здійснювався пошук і систематизація
теоретичних і документальних джерел з обраної проблеми.
На

другому,

дослідно-аналітичному,

етапі

(2015–2016 рр.)

було

проаналізовано автентичні навчальні плани і програми підготовки вчителів,
компоненти організації освітнього процесу в вищих педагогічних університетах
Китаю.
На третьому, підсумковому, етапі (2016–2017 рр.) узагальнювалися
результати

дослідження,

формулювалися

висновки,

опрацьовувалися

рекомендації щодо впровадження конструктивних ідей китайського досвіду для
модернізації системи педагогічної освіти України.
Наукова новизна і теоретичне значення полягають у тому, що:
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– вперше в українській педагогічній науці розкрито особливості
професійної підготовки бакалаврів освіти в педагогічних університетах КНР
(організація підготовки на засадах конструктивістської теорії, концепції
«менеджменту щастя» та мультикультурної освіти; виконання педагогічними
університетами

ролі флагманів

освітніх

реформ,

системного

розвитку

соціального партнерства між педагогічними університетами і загальноосвітніми
школами; спрямування змісту підготовки на забезпечення професійної,
наукової грамотності й морально-етичного виховання бакалаврів освіти;
збалансованість співвідношення годин на теоретичне і практичне навчання;
орієнтація

на

психологічний

супровід

освітнього

процесу;

поєднання

традиційних та інноваційних форм і методів навчання; блочно-модульний
підхід до побудови навчальних програм; запровадження практики з класного
керівництва);

здійснено

порівняльно-педагогічний

аналіз

професійної

підготовки бакалаврів освіти в педагогічних університетах КНР і бакалаврів
початкової і дошкільної освіти в Україні; обґрунтовано можливості творчої
реалізації конструктивних ідей китайського досвіду у закладах вищої
педагогічної освіти України;
-

уточнено зміст понять «професійна підготовка бакалаврів освіти»,

«дистанційна освіта вчителів»;
-

подальшого

розвитку

набули

положення

щодо

періодизації

розвитку вищої педагогічної освіти в КНР (І період – 1950–1970 рр. –
реорганізація вищої педагогічної освіти; ІІ період – 1970–1980 рр. –
переорієнтація мети вищої педагогічної освіти на інтереси суспільства; ІІІ
період – 1990-і рр. – початок ХХІ ст. – період структурних змін і переорієнтації
педагогічної освіти на гуманістичні засади); визначення пріоритетних напрямів
розвитку педагогічної освіти в нових економічних умовах і переходу країни до
економіки знань;
-

у науковий обіг введено невідомі документи, навчально-методичні

матеріали, нові факти, теоретичні ідеї і підходи щодо підготовки бакалаврів
освіти в педагогічних університетах КНР.
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Практичне значення дослідження полягає у підготовці методичних
рекомендацій «Професійна підготовка вчителів в університетах КНР» для
студентів

закладів

педагогічної

освіти,

в

яких

обґрунтовано

шляхи

використання конструктивних ідей китайського досвіду для модернізації
професійної підготовки майбутніх учителів в Україні. Основні положення,
теоретичні висновки, джерельна база дослідження можуть бути корисними для
викладачів навчальних курсів із педагогіки, педагогіки вищої школи, історії
педагогіки і порівняльної педагогіки у процесі оновлення навчальних планів й
освітніх програм, розроблення спецкурсів і спецсемінарів для підготовки
майбутніх учителів та слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти.
Результати наукового пошуку стануть у нагоді науковцям, викладачам і
студентам

для

здійснення

історико-педагогічного

аналізу,

психолого-

педагогічних й порівняльно-педагогічних досліджень.
Результати

дослідження

впроваджено

в

освітній

процес

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка

(довідка

№ 47-н

від

08

травня

національного університету (довідка №

2017 р.),

Хмельницького

41 П від 11 травня 2017),

Краматорського економіко-гуманітарного інституту (довідка № 17–ПУ від 10
травня 2017 р.), Тянцзинського педагогічного університету (КНР).
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження
обговорено й схвалено на науково-практичних конференціях, семінарах,
читаннях різного рівня, з-поміж яких: міжнародні: «Педагог ІІІ тисячоліття:
теоретико-методологічний дискурс» (Дрогобич, 2013); «Вища освіти України у
контексті інтеграції до європейського освітнього простору (Київ, 2013);
«Психолого-педагогічні

Челпанівські

читання»

(Київ,

2014,

2016);

«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри
змін» (Суми, 2015–2016); «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного
розвитку вчителів іноземних мов» (Ніжин, 2016); «Вища школа: удосконалення
якості підготовки фахівців» (Київ, 2017); «Педагогічна компаративістика і
міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської
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інтеграції і глобалізації» (Київ, 2017); всеукраїнські: «Неперервна педагогічна
освіта в Україні: стан, проблеми перспективи» (Умань, 2014); міжвузівські:
«Актуальні проблеми економіки, суспільства, особистості сучасної України»
(Краматорськ, 2015–2016); «Виклики та можливості трансформації сучасного
українського суспільства» (Краматорськ, 2016); а також на:

науково-

методологічному семінарі: «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у
контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (Хмельницький, 2016);
науково-педагогічному семінарі: «Педагогічна компаративістика – 2016: освітні
реформи та інновації у глобалізованому світі» (Київ, 2016); звітних
конференціях Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
(Київ, 2014–2016).
Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 19 одноосібних
публікаціях, з них: 1 методичні рекомендації; 10 статей у наукових фахових
виданнях України; 1 – у зарубіжному періодичному науковому виданні; 7 – у
збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.
Структура й обсяг дисертації. Робота складається з анотацій
українською й англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до
кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел (усього 312
найменувань, з них 160 – іноземними мовами) та додатків на 108 сторінках.
Загальний обсяг дисертації становить 343 сторінки, основний зміст викладено
на 188 сторінках.
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РОЗДІЛ I
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХУЧИТЕЛІВ ЯК ПРОБЛЕМА
ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
У розділі проаналізовано стан дослідженості проблеми професійної
підготовки бакалаврів освіти у філософській, психолого-педагогічній і науковометодичній літературі; виявлено концептуальні засади підготовки майбутніх
учителів у китайських вищих навчальних закладах; проаналізовано основні
нормативно-правові документи, що визначають сучасну політику у сфері
педагогічної освіти КНР, та їх вплив на удосконалення підготовки бакалаврів
освіти; визначено основні періоди розвитку вищої педагогічної освіти в КНР.
1.1. Концептуальні засади підготовки педагога в наукових працях
європейських й азійських дослідників
Сучасні вимоги до підготовки висококваліфікованих фахівців змушують
науковців і практиків освітньої галузі з усього світу звертатися до питань
удосконалення педагогічної освіти. Вчитель відіграє особливу роль у підготовці
кваліфікованих кадрів, формуванні молодого покоління. Від учителя залежить,
наскільки учні будуть адаптовані до професійного життя, які професійні
функції вони будуть виконувати у суспільстві, адже це формує майбутню націю.
На переконання науковців і практиків педагогічної галузі, педагогічний
працівник має реалізовувати багато функцій і обов’язків, він повинен володіти
професійними компетентностями, високоморальними особистісними якостями,
бути вихованою людиною, мати ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку.
Питання створення такої системи педагогічної освіти, яка зможе готувати
педагогічних працівників

відповідно до

сучасних потреб

суспільства,

залишається актуальним упродовж тривалого періоду.
Переконані, що дослідження особливостей функціонування систем вищої
педагогічної освіти зарубіжних країн є надзвичайно актуальним для вітчизняної
педагогічної науки і освітньої практики. Конструктивний закордонний досвід
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підготовки педагогів дозволяє спрямувати увагу на подолання проблем
вітчизняної вищої педагогічної освіти, що негативно впливають на розвиток
економіки, нівелюють інтеграційні процеси щодо утвердження України у
світовому просторі. До таких проблем відносимо: недостатній рівень готовності
випускників педагогічних навчальних закладів до роботи у школі; швидкий
розвиток

інформаційних

технологій

та

недостатній

рівень

підготовки

працівників для опанування ними; недостатня конкурентоспроможність
фахівців на ринку праці і як наслідок − непідготовленість фахівців до
професійної діяльності в нових умовах.
Проаналізувавши

нормативно-правові,

законодавчі

джерела,

було

з’ясовано, що на сучасному етапі розвитку педагогічної освіти пріоритетним
завданням у світі є навчання кожного учня відповідно до його особистих
потреб,

забезпечення

гуманістичного

виховання

молоді.

Цей

напрям

відображений у роботах українських дослідників, у яких висвітлено погляди на
сучасні проблеми педагогічної освіти України, зокрема щодо методів і форм її
удосконалення. Так, О. Дубасенюк, О. Антонова, С. Вітвицька, Н. Сидорчук,
О. Спірін, Н. Якса (2006) у колективній монографії «Професійно-педагогічна
освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку» проаналізовано
сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку педагогічної освіти на
основі особистісно-орієнтованого, системного, діяльнісного культурологічного,
компетентністного підходів. У монографії акцентовано увагу на важливій ролі
вчителя у розвитку сучасного суспільства, виявлено особливості продуктивної
професійної виховної діяльності педагога. Важливим є обґрунтування моделі
комплексного виховання та розвитку обдарованої особистості для педагогічної
системи, впровадження особистісно-орієнтованого навчання, аналіз проблем
впровадження інформаційних технологій у процес підготовки майбутнього
вчителя (Дубасенюк, Антонова, Вітвицька, Сидорчук, Спірін, & Якса, с. 31).
Важливо

зазначити,

що

історичний

аспект

питання

організації

професійної підготовки вчителя опосередковано розкрито в дисертаційних
дослідженнях і монографічних працях українських науковців з історії
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становлення

та

розвитку

педагогічної

освіти:

І. Важинського

(2007),

Ш. Ганеліна (1951), О. Глузмана (1997), М. Євтуха (2003), Л. Задорожної (2005),
С. Золотухіної (1995), М. Кушкова (2004), М. Левченко (2006), Ф. Паначина
(1979), Л. Хомич (1998), М. Ярмаченка (1989).
Вітчизняні дослідники слушно вважають, що особлива роль у процесі
розвитку демократичної української держави належить учителю. Високі вимоги
до вчителя об'єктивно відображають сутність його діяльності як інтегральної і
соціально значущої у суспільстві. Науковці наголошують, що сучасний учитель
має бути свідомим суб'єктом освітнього процесу та активним діячем
соціального і наукового прогресу. Саме тому особливої значущості набуває
проблема

підвищення

ефективності

педагогічної

освіти,

розроблення

концептуальних засад професійно-педагогічної діяльності (Сипченко, 2010,
с. 33).
Український дослідник І. Мищишин (2011) вважає, що потреба у
реформуванні педагогічної освіти пов’язана зі зростанням вимог до сучасних
учителів, запровадженням нових дидактичних технологій (с. 142). Водночас
В. Ковальчук (2015) розглядає підстави і чинники, які впливають на сучасний
етап розвитку вітчизняної педагогічної освіти і доходить висновку, що
необхідно свідомо і об’єктивно застосовувати поняття «педагогіка», зважаючи
на діалектичний характер співвідношення і співіснування в цілісному процесі
педагогічної науки і педагогічної практики, а також варто враховувати
тенденцію модернізації педагогічної освіти, яка визначається її суспільним
характером, оскільки проблема ця виникла в ході міжцивілізаційного зсуву. Він
зазначає, що залишається важливий проблемний момент, пов'язаний з
дослідженням залежності педагогічної освіти від зовнішнього середовища, з
одного боку, і виявленням зв’язків усередині самої системи педагогічної освіти,
з іншого боку, що може стати предметом подальшого аналізу (Ковальчук, 2015).
Досліджуючи питання педагогічної освіти, не можливо не звернутись до
праць академіка І. Зязюна (2008), який значну увагу приділяв розвитку
педагогічної культури педагога, акцентував увагу на необхідності саморозвитку
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педагогічного працівника, удосконалення його педагогічної майстерності,
слушно вважав, що саме завдяки цим чинникам можливий розвиток педагогіки
(с. 109). Важливо зазначити, що І. Зязюн обґрунтував сутність педагогічної
майстерності як комплексу властивостей особистості вчителя, що забезпечують
високий рівень самоорганізації його професійної діяльності. Він наголошував,
що педагогічну майстерність можна розглядати як вищу, творчу активність
учителя, що виявляється в доцільному використанні методів і засобів
педагогічного взаємовпливу в кожній конкретній ситуації навчання й
виховання (Зязюн, 2008, с. 129).
Необхідно зазначити, що доцільність використання методів педагогічної
дії, на думку дослідника, є результатом двох змінних. Перша є системою знань і
уявлень про закони навчання, розвиток особистості дитини і відповідно про
технологію та прийоми, що забезпечують такий розвиток. І як результат −
здатність учителя створювати педагогічні технології на підставі характеристик
самої педагогічної ситуації та індивідуальних особливостей дитини. Друга
змінна охоплює індивідуальні особливості педагога: його спрямованість,
здібності та психофізичні дані. Для вчителя важливо не лише знайти
педагогічний розв'язок, а й уміти реалізувати його в ситуації педагогічної
взаємодії. Отже, педагогічна доцільність діяльності вчителя − це, по-перше,
результат оволодіння психологічними та педагогічними знаннями, вміннями,
навичками, а по-друге − раціональне використання особистого потенціалу,
індивідуальності вчителя в процесі педагогічної взаємодії. Іншими словами,
педагогічну майстерність можна розглядати як вияв свого «Я» у професії, як
самореалізацію особистості вчителя у педагогічній діяльності, що забезпечує
реалізацію особистості самого учня (Зязюн, 2008, с. 119).
Необхідно зазначити, що, на думку І. Зязюна, джерелом, яке забезпечує
творчу активність майбутніх педагогів, є мотиви самоактуалізації особистості у
сфері професійної діяльності. Механізмом виникнення таких мотивів є система
професійно-ціннісних орієнтацій особистості вчителя, в якій домінуючу роль
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відіграє гуманістична спрямованість діяльності педагога і його соціальна
відповідальність (Зязюн, 2008, с. 118).
О. Дубасенюк (2009) у роботі «Професійна підготовка майбутніх
педагогів

у

контексті

інтегративного

підходу»

розглядає

особливості

інтегративного та контекстного підходів до професійно-педагогічної підготовки
майбутніх учителів у контексті вивчення комплексу педагогічних дисциплін та
їх вплив на ефективність реалізації професійно-педагогічної підготовки
майбутніх учителів відповідно до вимог євроінтеграційних процесів. Науковець
визначає, що важливого значення набуває створення відповідних педагогічних
умов у вищих навчальних закладах, які забезпечать спрямування освітнього
процесу на формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх
фахівців, їх

конкурентоспроможності

та

мобільності на

ринку праці

(Дубасенюк, с. 144)
Важливим для нашого дослідження є думка В. Кременя (2000), який
наполягав на тому, що задля розвитку педагогіки необхідно виховувати
особистість, особливо важливим є те, що підготовка педагога передбачає
формування творчої особистості (с. 3).
Відомий компаративіст Л. Пуховська (2010) детально розглядає проблеми
інтеграції педагогічної освіти України в загальноєвропейський освітній простір.
Дослідниця стверджує, що запровадження в Україні ступеневої системи
педагогічної освіти з урахуванням нових вимог суспільно-економічного
розвитку узгоджується із загальною тенденцією розвитку організаційної
структури

педагогічної

освіти

на

Заході.

Це

дозволить

забезпечити

варіативність навчання (вибір різних освітніх та професійних програм,
спеціалізацій) і тим самим буде сприяти більш повній реалізації творчого
потенціалу особистості; зробити навчання більш гнучким, спроможним
реагувати на зміни соціальних процесів; адаптувати фахівців до ринкових
відносин, які будуть залежати від рівня зайнятості та рівня попиту,
максимально зблизити систему підготовки вчителів, створюючи умови для
забезпечення еквівалентності дипломів (Пуховська, 2010,с. 36).
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У своїх роботах Л. Пуховська (2013) аналізує політику та основні етапи
трансформації європейської педагогічної освіти на компетентнісних засадах.
Дослідниця визначає три сфери компетентностей учителя. Перша сфера
вчительських компетентностей (співпраця з іншими) передбачає запровадження
інклюзії як складової соціальних цінностей з метою розвитку потенціалу
кожного учня. Науковець зауважила, що педагоги повинні оволодіти
психолого-педагогічні знаннями, зокрема знати психологічні особливості
вікового розвитку людини тощо, а також володіти міжособистісними й
кооперативними вміннями та активно застосовувати їх у роботі з учнями й
колегами. Друга сфера компетентностей (робота зі знаннями, технологіями та
інформацією) передбачає здатність вчителя до управління та критичного
аналізу різних видів інформації із залученням з педагогічною метою цифрових,
педагогічних і навчальних умінь. Зокрема володіння вчителем педагогічними
вміннями зумовлює створення й управління навчальними середовищами,
збереження інтелектуальної свободи, активне запровадження в освітній процес
засобів ІКТ тощо. Третя сфера компетентностей (робота в суспільстві та із
суспільством)

пов’язана

з

громадянськими

функціями

вчителів.

Як

відповідальні професіонали, вони мають працювати з громадою, сприяючи
європейській мобільності і співпраці, а також заохочувати інших до розвитку
міжкультурної поваги і діалогу (Пуховська, 2013).
Л. Хомич (2013)

зазначає, що важливими напрямами підготовки

сучасного вчителя є соціально-психологічний, професійно-педагогічний та
індивідуально-психологічний, які пов’язані зі змістом педагогічної освіти, що
складається

з

трьох

циклів

дисциплін:

світоглядно-культурологічного,

психолого-педагогічного і фахово-методичного. Науковець наголошує, що
проблема формуванням системи цінностей є однією з найактуальніших у
професійній підготовці вчителя, насамперед щодо формування стійкого
інтересу до тих цінностей майбутньої педагогічної діяльності, що відтворюють
гуманістичний зміст учительської праці. Л. Хомич зауважує, що становлення
майбутнього вчителя залежить від соціально-психологічних умов, зокрема його
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здатності бути особистістю, яка перетворює емоційну, вольову, поведінкову
сферу інших людей. Новою стратегією психолого-педагогічної підготовки є
розвиток у людини здібностей до творення іншого, а через це – і до
самовдосконалення (Хомич, 2013).
Таким чином, наше дослідження засвідчило, що різні аспекти підготовки
вчителя знаходяться в центрі уваги вітчизняних науковців. Так, Р. Гургула
(2012) акцентує увагу на професійно-методичній підготовці, визначаючи цей
аспект підготовки вчителя як систему організації навчально-виховного процесу,
що передбачає систематизацію та поглиблення набутих методичних знань,
постійне вдосконалення практичних умінь і навичок з метою підготовки
студента до організації різних видів практичної діяльності у школі, формування
його методичної самостійності (Гургула, 2012). Л. Матвєєва (1991) також
обґрунтовує важливість методичної підготовки педагога, визначає її сутність і
структуру,

розкриває

умови

підвищення

її

професійно-педагогічної

спрямованості (Матвеева, 1991, с. 83).
Проблеми професійної підготовки студентів педагогічного коледжу
розглядали О. Мондонен (2009), В. Большов (1997), К. Глущенко (2015),
С. Болоніна (2000) та ін., які спрямували увагу на аналіз освітнього процесу в
коледжі, що реалізується за ступенями. Науковці вважають, що завдяки такому
плануванню з’являється можливість відбору більш обдарованих студентів для
навчання у ВНЗ. Вони зазначають, що студенти, які прийшли в коледж зі
слабкою підготовкою, повільно опановують програму, можуть тимчасово
перервати навчання на початковому рівні. Завершивши навчальний курс, вони
здобувають кваліфікацію і зможуть успішно працювати на виробництві. Через
рік або декілька вони зможуть продовжити навчання в коледжі з наступного
ступеня навчання.
У контексті здійснення дослідження з порівняльної педагогіки вважаємо
за необхідне звернутися до робіт зарубіжних науковців, зокрема китайських, з
метою ознайомлення з їхніми поглядами на проблему підготовки вчителя.
Аналіз праць педагогів зарубіжних країн із питань професійної підготовки

43

вчителів дозволив виявити зацікавленість дослідників щодо сутності понять
«навчання» (засвоєння знань) та «учіння» (сприяння засвоєнню знань), які
впливають на практичну діяльність учителя (Brownly & Neyswil, 2006).
Відповідно до різних поглядів учених поняття «навчання» визначається як
накопичення інформації (Perry, 2008), а поняття «учіння» розглядається як
фасилітація або передача інформації (Tanase, Leavitt, 2011, с. 184).
Дослідники Дж. Броунлі, Д. Беррі, Дж. Боллон, А. Мак Криндл,
Л. Дарлинг-Хаммонд (J. Brownly, D. Barry, J. Bolton, А. Mak Krindle, L. DarlinHammond, D. Lorti) (2011) вважають, що особливістю педагогічної освіти є
залучення студентів, до навчального процесу з урахуванням поглядів на
природу навчання і учіння, що відбувається шляхом участі в цьому процесі або
шляхом

спостереження.

Але

ці

уявлення

у

студентів

педагогічних

спеціальностей можуть змінюватись або посилюватись за результатами участі в
навчальному процесі на педагогічних спеціальностях. Для зміни уявлень учнів
учителі повинні аналізувати, рефлексувати щодо власної діяльності, бути
готовими покращувати свої професійні навички й уміння (Tanase, Leavitt, 2011,
с. 184).
Зазначимо, що система вищої освіти та вищої педагогічної освіти КНР
знаходиться

в

А. Антиповський

центрі
(1980),

уваги

дослідників

Н. Боревська

світу.

(2003),

Такі

науковці,

А. Джуринський

як

(1998),

займалися вивченням різних аспектів розвитку освіти в Китаї, починаючи з
1949 року – року утворення Китайської Народної Республіки.
Український науковець О. Шацька (2011) детально аналізує особливості
розвитку вищої педагогічної освіти в Китаї. Науковець зауважує, що вчителі та
викладачі є вагомим прошарком китайського суспільства, тому уряд і
Компартія Китаю надають особливого значення освітянам, підкріплюючи їхній
соціальний статус Законами, освітніми проектами, привілеями тощо ( с. 54−63).
Н. Пазюра (2009) проаналізувала систему професійної освіти КНР, визначила
особливості підготовки педагогів для системи професійної освіти, що
полягають у відповідності його змісту вимогам суспільно-економічного
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розвитку

та

регіональним

потребам

(с. 139).

Дослідження

системи

післядипломної підготовки вчителів у Китаї, здійснене Н. Котельниковою,
дозволило виявити інноваційні форми та методи підвищення кваліфікації
китайських учителів (Котельникова, 2011, с. 152).
Актуальні питання розвитку педагогічної освіти знаходяться в центрі
уваги і китайських дослідників. Науковець Ку Мін-юань (2006) розглядає
історичний

розвиток

вищої

педагогічної

освіти,

становлення

системи

підготовки вчителів у Китаї. У результаті це дало можливість стверджувати, що
хоча під час культурної революції 1965−1975 років система педагогічної освіти
КНР постраждала через те, що керівництво КНР вважало, що немає потреби
приділяти особливу увагу розвитку системи підготовки вчителя, останнім
часом відбулися значні зміни у реформуванні педагогічної освіти, які сприяли її
швидкому та ефективному розвитку, що значно вплинуло на розвиток
економіки КНР (古明元, 2006).
Китайський дослідник Су Сяохуань (2002) детально проаналізував
специфіку системи вищої освіти Китаю, системи педагогічної освіти країни і
дійшов висновку, що останнім часом Міністерство освіти КНР значну увагу
приділяє запровадженню такої системи підготовки вчителя, яка відповідатиме
сучасним світовим вимогам з урахуванням її інтенсивного ефективного
розвитку (с. 139).
Аналіз наукових праць з проблеми дослідження засвідчив, що значна
увага приділяється інноваційним педагогічним технологіям і перспективам
розвитку педагогічної освіти в Китаї. Багато дослідників (професори Ван Ітан,
Дрю Тін та ін.) вважають надзвичайно актуальним питання використання
телебачення у підготовці вчителів. В КНР існують спеціальні телевізійні канали,
спрямовані на самовдосконалення професійних навичок й умінь учителів, які
вже працюють, і студентів педагогічних навчальних закладів. Професори
розробили спільну програму підготовки вчителів за допомогою навчальних
телевізійних передач (四川师范大学教育科学学院, 1998). Окрім того, китайські
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науковці розглядають шляхи альтернативного здобуття професії вчителя.
Професор Тхин Ціє-ю (2004) досліджує альтернативні шляхи здобуття
педагогічного фаху в Китаї, за якими вчителем може стати не лише випускники
педагогічних навчальних закладів, а й випускники інших професійних закладів
освіти, але тільки за умови успішного складання кваліфікаційного іспиту.
Такий підхід є інноваційним, таким, що відповідає світовим тенденціям, що
сприяє підвищенню якісних і кількісних показників педагогічної освіти (林金桐,
2004, с. 82).
Таким

чином,

висококваліфікованих,

питання

ефективності

конкурентоспроможних

системи

підготовки

педагогічних

працівників

постійно знаходяться в центрі уваги науковців як України, так і КНР. У
контексті нашого дослідження важливим є вивчення напрацювань учених
Сходу, які дозволять виявити найбільш актуальні питання щодо організації
підготовки педагогів країн Східної Азії.
Для ґрунтовного розуміння особливостей підготовки педагогів у Китаї
необхідно визначити її концептуальні засади. Здійснений аналіз засвідчив, що
найбільш впливовими концепціями, що детермінують розвиток педагогічної
освіти, удосконалення підготовки майбутніх учителів, є конструктивістська
теорія, «концепція менеджменту щастя» та концепція мультикультурної освіти.
На сучасному етапі система освіти Китаю знаходиться під значним впливом
конструктивістської теорії.
Конструктивізм – це когнітивна теорія, яка була втілена в Китаї в кінці
80-х років минулого століття та спричинила вагомі зміни у підготовці вчителів.
На думку китайських науковців, її розвиток призвів до переходу від
біхевіоризму до когнітивізму, а потім до конструктивізму. Це не лише значний
прогрес у психології навчання, а революція у традиційному навчанні.
Ґрунтовний аналіз процесу навчання у контексті конструктивізму визначає
зміну традиційних поглядів, спричиняючи значний вплив на практичну
діяльність

учителя.

Останніми

роками

китайські

вчені

втілюють

конструктивістську теорію в освітній процес і проводять систематичні
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дослідження щодо ефективності її практичної реалізації. На їхню думку, теорія
конструктивістського навчання позитивно впливає на реформи базової
китайської освіти.
Засновники конструктивізму вважають, що навчання – це соціальна
конструкція, взаємодія між суб’єктом і об’єктом (Чарнецкі К., 1999). Тому
навчання – це процес конструювання та генерації знань, який завершується
взаємодією старих і нових знань. Тобто, коли унікальне розуміння певної
людини базується на попередньому досвіді, це і є реальний процес навчання
(Qiong Jia, 2010, с. 198).
Конструктивістська теорія пропонує нове розуміння процесу навчання й
учіння.

Студенти –

демонструвати

це

суб’єкти

навчання,

гуманну турботу та

тому

створювати

викладачі

сприятливе

повинні
навчальне

середовище для студентів. Увага акцентується на взаємодії у процесі навчання,
на суб’єкт-суб’єктних відносинах, інтерактивних діях. Конструктивістська
теорія значно вплинула на сучасну теорію навчання і набула популярності
серед китайських педагогів-учених Тін Юєнкхун, Кхон Сіенсуі, Ма Куолін, Ян
Чхунхон, Чжан Чхуншен, Чжен Юсін, Ван Чханпхей, Чжан Куоціє,
ЧжонЧжисіен (Ding Yuankun, Kong Xiansui, Ma Guolin, Yang Chunhong, Zhang
Chunsheng, Zheng Yuxin, Wang Changpei, Zhang Guojie, Zhong Zhixian) (2003).
На думку багатьох науковців, конструктивістська теорія, яка фокусує увагу на
покращенні розумових здібностей студентів (здібності розуміти), має велике
значення для китайської базової освіти (с. 166).
Послідовники цієї теорії в Китаї вважають, що сучасна реформа повинна
змінити не лише теорію навчання, а й погляди учителів на власну професійну
діяльність. Для традиційної китайської моделі властива домінуюча роль
учителя, за якої вони, зазвичай, дуже багато пояснювали, а студенти пасивно
засвоювали знання. Традиційна модель навчання нівелює практичну складову
діяльності студента, в результаті чого він втрачає здатність думати самостійно.
Така роль учителя як ключового суб’єкта освітнього процесу не сприяє
розвитку потенціалу особистості. Згідно з конструктивістською теорією
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навчання − це ініціатива та позитив, тому студенти є суб’єктами навчального
процесу, і без їхньої ініціативи та участі навчання не має сенсу (Jia, 2010,
с. 198).
Цікаво, що китайські дослідники тлумачать поняття «педагогічний
працівник» (教育工作者) як загальну назву для керівників усіх рангів, експертів,
дослідників, професійна діяльність яких пов’язана з педагогікою, насамперед
учителів і викладачів усіх типів освітніх установ. Необхідно зазначити, що
китайською мовою поняття «вчитель» (老师) − людина, яка передає свої знання,
вміння та навички з певної галузі знань людям, які навчаються; складається з
двох морфем: 老− поважний, мудрий; 师 − майстер, наставник. Тому основне
завдання учителя − лише надихати та спрямовувати учнів, студентів на
ефективне навчання.
Крім того, згідно з конструктивістською теорією особливе значення має
кооперація та комунікація, необхідність виховання командної свідомості
студентів. Відповідно до традиційного навчання в китайських закладах освіти
не звертається достатньо уваги на співпрацю між учителями та студентами,
студентами між собою. У процесі «конструювання» знань студенти повинні
співпрацювати і спілкуватися з іншими, у процесі спілкування вони можуть
поширювати знання та обмінюватися поглядами замість пасивного опанування
знаннями. Це може допомогти їм вибудувати власну систему знань, виховувати
інноваційний дух і здібність вирішувати проблеми (Jia, 2010, с. 198).
Важливо зауважити, що попередні знання студентів, досвід, модель
мислення, уміння та методи засвоєння знань є відправним пунктом для вчителя
для того, щоб розпочати навчання. З урахуванням положень сучасної
когнітивної психології необхідно зазначити, що навчання – це інтерактивний
процес опанування нових і попередніх знань. Здобуті раніше знання
зберігаються у пам’яті та є важливим внутрішнім чинником генерації
навчальних видів активності. Відповідно до конструктивістської теорії перед
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початком навчання учитель повинен зіставити та проаналізувати стандарти
навчальних програм і підручників та сформулювати навчальні цілі, а потім
зрозуміти студентів, з’ясувати рівень попередніх знань та врахувати досвід
студентів і проаналізувати його рівень. На думку науковців, попередні знання −
це відправна точка для отримання нових знань.
Важливим для нашого вивчення є положення про те, що стиль
викладання повинен змінюватись від авторитарного до більш товариського у
процесі комунікації із суб’єктами навчання. У традиційному для китайських
закладів навчанні вчитель займає авторитарну позицію, відсутність поваги до
студентів призводить до непорозуміння і як наслідок − до конфліктів. Учителі
повинні виявляти повагу до студентів, вибудовувати гармонійні відносини на
основі демократичних цінностей і рівності. Значна увага у конструктивістській
теорії

приділяється

створенню

сприятливого

навчального

середовища.

Відповідно навчання має відбуватися у реальних або максимально наближених
до реальності умовах, актуалізується потреба в інтерактивному навчанні за
допомогою сучасних медіа, у самостійному вирішенні студентами проблем
(Kun, Roy, 2013, с. 4).
Друга концепція, яка має значний вплив на педагогічну освіту в
сучасному Китаї, – «концепція менеджменту щастя». На думку китайських
дослідників Пху Д., Чжао В., Лі Ч. (Pu, Zhao, Li) (2009), людині властиве
прагнення щастя, бо щастя – кінцева мета її діяльності. Управління людськими
ресурсами повинно здійснюватись з урахуванням того, як задовольнити
потреби людини, відповідно його результат − зробити людину щасливою,
змінюючи її (Pu, 2009, с. 57).
Вважається, що це нова філософія менеджменту, хоча витоки «концепції
менеджменту щастя» можна знайти в давньогрецьких джерелах, в яких
зазначається, що лише щасливе життя має значення та цінність. З розвитком
сучасної психології позитивного мислення та запровадженням позитивної
організаційної поведінки менеджмент щастя поступово поширюється та
привертає увагу науковців. Китайський науковець Пу Десян

здійснив
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ґрунтовний аналіз теорії менеджменту щастя, вважаючи, що це механізм і
процес, у результаті якого розум кожного члена організації координує ресурси і
сприяє максимальному наближенню до щастя (Pu, 2009, с. 129). Основними
ідеями менеджменту щастя є повага до членів організації; людиноорієнтований
принцип вияву ініціативи; сприяння розвитку потенціалу; забезпечення
загальної

якості

реалізації

особистості;

об’єднання

індивідуальних

та

організаційних цілей; оптимальне використання ресурсів для створення
соціальної цінності (Huan, 2016).
«Концепція менеджменту щастя» втілюється в організаційній діяльності
університетів і виявляється у взаємодії між менеджерами організації, вчителями,
студентами. Результативність цієї взаємодії відображена в ефективному
досягненні цілей навчання. Дай Лійі вважає, що цілі навчання повинні бути
засновані на виборі та підготовці вчителів, які захоплені своєю справою, мають
необхідну кваліфікацію та добре виконують професійні функції. Це засвідчує,
що сутність теорії менеджменту щастя співпадає з цілями навчання в
педагогічних університетах.
Навчання – це індивідуальна робота, тому професійний учитель має бути
компетентним, високоетичним, ентузіастом своєї справи. Лише в такому
випадку він може здійснювати довгостроковий позитивний вплив на студентів.
На думку китайських науковців, лише вчителі, які щасливі та компетентні,
можуть сприяти розвитку системи освіти. Вирішення наявних проблем у сфері
педагогічної освіти, у процесі навчання можливе з точки зору теорії
менеджменту щастя (Huan, 2016).
Вважаємо за доцільне звернути увагу на психологічні аспекти підготовки
вчителя відповідно до поглядів китайських науковців. На переконання
китайських

учених,

майбутні

педагоги

повинні

відрізнятися

високою

(адекватною) самооцінкою власних педагогічних здібностей, особистісних
якостей і результатів своєї професійної діяльності; високим рівнем самоповаги
та аутосимпатії. Вони мають бути емоційно стійкими, з низьким рівнем
особистісної й реактивної тривожності. Їм властива висока активізація вчинку
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самобачення,

наявність

позитивних

мотивів

навчально-професійного

й

особистісного самовдосконалення, здатність до вольової дії у подоланні
власних недоліків. Натомість негативна самосвідомість майбутнього вчителя
характеризується

заниженою

самооцінкою

педагогічних

здібностей

і

результатів навчально-професійної діяльності; «комплексом неповноцінності»,
низьким рівнем самоповаги; очікуванням переважно негативного оцінювання
та ставлення до нього оточуючих; емоційною нестабільністю, високим рівнем
особистісної й реактивної тривожності; почуттям незахищеності.
Для студентів з негативною заниженою самооцінкою характерною є
недостатність вираженого інтересу до професійного аспекту «Я», пасивність
самопізнання, невмотивованість навчально-професійного самоствердження й
самореалізації; безпорадність у розв'язанні суперечностей; домінування
зовнішніх проявів локусу-контролю (пошук винуватця). Саме позитивне
самосприйняття

студента

є

умовою

й

результатом

його

успішного

професійного становлення як майбутнього вчителя. Особливо важливою є
наявність у нього характерних рис, які вказують на його професійна-рольову
ідентифікацію («Я − майбутній учитель»). Це надає студенту педагогічного
закладу відносно жорсткий стрижень і орієнтує на підтвердження уявлення про
професійна-орієнтоване власне «Я» (якщо «Я − майбутній вчитель», то я
змушений діяти так, як має діяти, на мою думку, фахівець). Наявність у
майбутнього педагога професійно-рольових настанов може свідчити про його
професійну спрямованість

та

є

необхідною

особистісно-психологічною

передумовою професійної адаптації молодого вчителя (Huan, 2016).
Китайці говорять: «Щоб виростити дерево, необхідно 10 років, щоб
виховати людину потрібно 100 років». Менеджмент щастя – теорія, заснована
на гіпотезі «щаслива людина», має важливе теоретичне значення у формуванні
реалізації самоповаги особистості. Педагогічні університети повинні повністю
усвідомлювати значення цієї теорії і втілювати її з метою запровадження нової
моделі навчання в педагогічних закладах, створення гармонійного та щасливого
освітнього середовища в педагогічних закладах (Huan Weiwei, 2016).
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Відповідно

до

«концепції

менеджменту

щастя»

китайськими

дослідниками були запропоновані шляхи модернізації системи педагогічної
освіти. По-перше: посилення виховання культурної грамотності на основі
людиноцентризму. Нова модель навчання повинна бути заснована на повазі до
студентів. «Авторитарна модель» повинна поступитись новій моделі, для чого
необхідно виховувати повагу до професії вчителя і, таким чином, розвивати
довготривалу мотивацію до навчання студентів педагогічних факультетів, які є
резервною «армією» майбутньої китайської освіти (Ma, 2005, с. 64).
Крім того, у контексті якісно орієнтованої освіти педагогам необхідно
турбуватися про фізичне здоров’я студентів, збагачувати духовне життя,
особливо тих, хто навчається в екзаменаційно-орієнтованому освітньому
середовищі. Практикуючий вчитель Жан Симін (Zhang Siming) (2015) вважає,
що

«щастя

від

вчителя повинно передаватись

студентам».

Студенти

педагогічних факультетів є особистостями, але їхні життєві цінності не
повністю сформовані, тому їм необхідне керівництво з боку педагога. Виникає
необхідність вибудовування відносин на основі взаємної поваги, довіри,
турботи. І студентам, і педагогам необхідно навчатись і зростати в своїй
професійності. Ця філософія втілена у вислові – «Навчатись під час
викладання» (Huan, 2016).
У новій концепції менеджменту щастя наголошується на тому, що
студенти повинні відігравати більш активну роль, що викликає адекватну
взаємодію в класній кімнаті на основі рівних взаємовідносин. Зміст навчання
повинен бути більш практико орієнтованим (Huan, 2016).
Ще одна концепція, яка має значний вплив на педагогічну освіту КНР, −
це концепція мультикультурної освіти. Вона заснована в США та поступово
стала однією з найбільш популярних, що впливає на освітню систему.
Концепція «мультикультурна освіта»

розвивалася на

основі концепції

«мультиетнічна освіта», в якій акцентовано увагу на питаннях освіти етнічних
меншин. Жінки, люди з обмеженими можливостями були визнані такими, які
мають

рівні

права

в

суспільстві.

Конотація

та

денотація

концепції
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«мультиетнічна освіта» була збагачена та поступово розвинута до ідеї
мультикультурної освіти. Глобалізація зумовила визначення культурних
відмінностей

різних

національностей.

Диверсифікація

є

основою

мультикультурної освіти, оскільки процес прискорення глобалізацій них
процесів в подальшому підсилюватиме різноманітність культур. Тому важливо
«виховувати адаптивні здібності всіх студентів у багатокультурному світі для
мирного співіснування в ньому».
Існують різні визначення поняття «багатокультурна освіта». А. Банкс
тлумачить цей термін як надання всім студентам, представникам різних
культур та етнічних груп, рівних освітніх можливостей (Geng, 2013, с. 53). Ця
концепція актуальна для Китаю, якщо взяти до уваги велику кількість етнічних
меншин. Китайські вчені переконані, що полікультурна освіта повинна мати
власну специфіку в країні, інтегрувати національні особливості. Розвиток
полікультурної освіти повинен не лише бути теорією, а й реалізовуватися
практично, набути сталої операційної моделі, яка б відповідала китайським
національним умовам (Huan, 2016).
Науковець Сю Тонжу (2006) в контексті окреслення шляхів подальшого
реформування системи педагогічної освіти КНР наполягає на тому, що
педагогічний працівник повинен постійно підвищувати рівень своїх знань,
умінь і навичок, займатися самоосвітою та саморозвитком. Він наголошує на
необхідності якісної підготовки вчителів для сільської місцевості та віддалених
районів і національних меншин, адже в КНР спостерігається нерівномірний
розвиток різних районів країни, насамперед, через недостатню кількість
висококваліфікованих педагогів у віддалених районах і провінціях( 陈 东 原 ,
2013).
У процесі підготовки вчителів мультикультурне навчання повинно стати
важливим предметом. Учителі повинні мати базове розуміння полікультурної
освіти. Лише в разі розуміння різних культур та історії етнічних груп можливе
адекватне сприйняття соціальних суперечностей. Важливо мати критичне
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мислення в полікультурному суспільстві, адже лише такий учитель може
ефективно працювати в умовах глобалізації.
На

переконання

китайських

практиків,

учитель

повинен

бути

ініціативним та викладати дисципліни з проблем культурної диверсифікації.
Відмінності в культурі можуть бути відображені у навчальному плані,
визначати вибір відповідних методів навчання та використання навчальних
матеріалів. Однак загальна освітня основа не повинна ігноруватися (Lin, 2010).
Вчителі повинні надати можливість студентам усвідомити взаємовідносини між
різними

культурами,

заохочувати

їх

до

толерантності

та

вивчення

полікультурного оточення (Степанець, 2012, с. 54).
У контексті нашого дослідження важливо зосередити увагу і на
висвітленні думок китайських діячів освіти щодо перспектив розвитку
педагогічної освіти та удосконалення підготовки вчителя. Так, Чужо Наньчан і
Чжу Муцю вважають, що підготовка вчителів високої кваліфікації неможлива
без розбудови системи неперервної педагогічної освіти. Ці дослідники є
авторами низки реформ у системі педагогічної освіти, які були прийняті урядом
КНР у 2006 році, згідно з якими підготовка вчителів повинна орієнтуватися не
на кількість педагогічних працівників, а на їх професійних якостей (Zhu, 2009).
Закцентуємо увагу на тому факті, що в КНР на національному рівні
поширена думка про те, що підготовка висококваліфікованих педагогічних
кадрів – це запорука розвитку держави у соціальному, економічному та
політичному

аспектах.

Так,

багато

уваги

приділяється

педагогічній

майстерності вчителя, яку китайські дослідники розглядають як високий рівень
умінь і навичок вчителя, умова його конкурентоспроможності на ринку праці.
На думку китайських учених, педагоги повинні постійно розвивати педагогічну
майстерність, неперервно навчатися та підвищувати кваліфікацію. Необхідно
звернути увагу на те, що для цього уряд постійно створює сприятливі умови:
педагогічні

працівники,

які

володіють

високим

майстерності, отримують премії та нагороди від держави.

рівнем

педагогічної
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Отже, на основі аналізу наукових праць з’ясовано, що питання
підвищення

ефективності

сучасної

педагогічної

освіти,

підготовки

висококваліфікованих педагогічних працівників, здатних вчитися упродовж
всього життя, знаходяться в центі уваги українських і зарубіжних науковців.
Вони розглядають тенденції і чинники, що впливають на сучасний розвиток
педагогічної освіти, досліджують ефективність інноваційних педагогічних
технологій і нових методів навчання.
Важливими концепціями, що спричинили значний вплив на розвиток
педагогічної освіти в Китаї, стали конструктивістська теорія, «концепція
менеджменту щастя», концепція мультикультурної освіти. Відповідно до
означених концепцій йдеться про необхідність зміни стилю викладання від
авторитарного на демократичний у взаєминах між студентом і вчителем з
метою

запобігання непорозумінням, конфліктам. Значна

увага в

них

приділяється створенню сприятливого навчального середовища, що відтворює
життєві ситуації або є максимально наближеним до реальності, інтерактивному
навчанню за допомогою сучасних навчальних медіа, самостійному вирішенню
студентами проблем, забезпеченню рівних освітніх можливостей для всіх
громадян країни. Однією з цілей реформування підготовки педагогів є зміна
акценту від механічного вивчення навчального матеріалу та екзаменаційноорієнтованої системи до активного засвоєння знань, підвищення мотивації
учіння й оволодіння практичним досвідом, а також підготовка студентів
педагогічних закладів самостійної роботи з інформацією, оволодіння навичкам
самостійного набуття нових знань, вирішення поставлених педаг огічних
завдань і проблем шляхом співпраці в групі. Таким чином, учитель
перетворюється на агента змін, тому відіграє активну роль у реформуванні
педагогічної освіти.
1.2. Становлення і розвиток вищої педагогічної освіти в Китаї в
контексті суспільно-політичних змін
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Сучасна економіка потребує конкурентоспроможних фахівців з високим
рівнем професійної майстерності та новаторським підходом до вирішення
професійних завдань. Тому проблема підготовки кваліфікованих фахівців
постає перед педагогами та дослідниками різних країн. У нових соціальноекономічних умовах перед українськими науковцями і педагогами-практиками
постала необхідність упровадження найефективніших форм та методів
навчання молоді у вищих навчальних закладах, адже від якості підготовки
фахівців залежить майбутнє країни, її соціальний економічний і політичний
розвиток.
Однак важливо не лише застосовувати такі підходи та методи навчання,
щоб зробити процес навчання ефективним, а ще й проаналізувати історичні
особливості розвитку педагогічної освіти інших країн, для того, щоб отримати
безцінний досвід, виявити позитивні риси зарубіжної педагогіки і уникнути тих
помилок, яких припускаються інші держави. Досвід КНР є надзвичайно
цікавим для України, тому що ця країна продемонструвала всьому світу
ефективність

освітньої

системи,

підготувавши

достатню

кількість

висококваліфікованих фахівців та продемонструвавши показники економічного
розвитку за порівняно нетривалий період.
Питання розвитку освітньої системи КНР привертало увагу багатьох
дослідників України та зарубіжних країн. Український науковець О. Шацька
вивчала особливості розвитку сучасної вищої педагогічної освіти в Китаї,
починаючи з 70–80-х років минулого століття (Шацька, 2009). Але ми
пропонуємо періодизацію розвитку педагогічної системи розглянути з І періоду:
50–70-і роки ХХ ст., який характеризувався здійсненням реорганізації вищої
освіти, вирішенням перспективних завдань водночас з реалізацією оперативних
заходів, розвитком широкої мережі закладів прискореного і нерегулярного
навчання.
Схарактеризуємо означений період більш детально. Аналіз педагогічних
праць, що педагогічна освіта КНР мала тривалу історію. У 1904 році цинський
уряд оприлюднив статут, згідно з яким педагогічні навчальні заклади було
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поділено на дві категорії (середні та вищі). Через три роки набув чинність
новий статут, який дозволяв дівчатам вступати до педагогічних навчальних
(Антиповський, 1979, с. 134). Але основні зміни почалися з початку створення в
жовтні 1949 року нової держави – КНР, для успішного функціонування якої
була необхідна нова система вищої освіти. У 1945 році в Китаї працювало
близько 200 вищих навчальних закладів (університетів і коледжів), з них 61%
становили державні ВНЗ, інші 39% – приватні або місіонерські, з загальною
кількістю студентів 117 тис. (Антиповський А., 1979, с. 136). Більшість установ,
які займалися підготовкою фахівців вищої кваліфікації, було зосереджено в
центральних містах прибережних провінцій або в долині р. Янцзи. Їх діяльність
була практично не скоординована, курси навчання часто дублювалися. Якість
педагогічного процесу в різних ВНЗ і відповідно рівні підготовки їх
випускників були неоднакові, і частина вищих навчальних закладів були
такими лише за назвою. Вони фактично виконували функції середніх
спеціальних навчальних закладів (технікумів). Відсутність планування у вищій
школі призвела до того, що фахівців в одних галузях економіки та культури
було забагато, а в інших – недостатньо, що породжувало відірваність від потреб
народного господарства. Крім того, спостерігалася відсутність кваліфікованих
кадрів у багатьох галузях. У структурі контингенту випускників переважали
гуманітарні професії (Антиповський, 1979, с. 138).
Вважаємо за доцільне звернути увагу на те, що в результаті народної
революції 1949 року управління системою освіти повністю перейшло до
керівників нової держави − Китайської Народної Республіки. Було створено
сприятливі можливості для перетворення і прискореного розвитку підготовки
кадрів відповідно до світових вимог. Проте, насправді ці можливості не було
використано повністю (Антиповський, 1979, с. 139). Причини полягали в тому,
що керівництво країни вважало, що мінімуму знань достатньо для середнього
громадянина КНР, а фізична праця повинна переважати над розумовою. Це
призвело до зниження рівня освіченості населення в Китаї та нівелювання
усталеного освітнього процесу на всіх ступенях освіти.
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29 вересня 1949 року на 1-ій сесії Народної політичної консультативної
ради Китаю була прийнята «Загальна програма», що стало першим кроком на
шляху до здійснення реорганізації вищої освіти. Програма була спрямована на
посилене вивчення природничих наук «для того, щоб вони сприяли розвитку
промисловості, сільського господарства і національній обороні» (Боревская,
1997, с. 89).
На той час у КНР спостерігалася недостатня кількість викладачів, тому
було запропоновано залучити до педагогічної праці науковців, технічний
персонал промислових підприємств і фахівців відповідних галузей до
викладацької

роботи

за

сумісництвом. Безумовно,

такі фахівці мали

практичний досвід роботи, але не мали необхідних знань з психології та
педагогіки для того, щоб організувати ефективне навчання учнів і студентів. У
багатьох школах працювали вчителі, які навіть не мали педагогічної освіти, а
лише закінчили середню школу. Іншим недоліком системи педагогічної освіти
того часу можна також назвати недостатньо кваліфіковане керівництво
навчальною роботою з боку дирекції деяких педагогічних ВНЗ (Боревская,
1997, с. 89).
Крім того, жорстка цензура регулювала процес викладання дисциплін,
наприклад, у процесі вивчення літератури і мистецтва керівництво КНР
засуджувало вивчення європейської літератури, вважалося, що студенти
повинні вивчати тільки «прекрасну літературу репортажу, яка прославляє
героїв нового Китаю» (Боревская, 1997, с. 94).
Цікаво, що аспірантура в КНР функціонує з початку створення
республіки. На початку 50-х років ХХ століття термін навчання аспірантів для
педагогічної роботи в Китаї складав від 1 до 3 років, згодом була встановлена
чотирирічна система. З 1962 року аспірантів вже офіційно готували упродовж
трьох років, але науковий ступінь вони не здобували. Під час «культурної
революції» відділи аспірантури закрилися, були відновлені лише в 1978 році
(Антиповський, 1980, с. 142).
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На завершенням культурної революції держава мала знайти способи
поліпшення ситуації в педагогічній освіті, відповідно виникла необхідність
розробити такі законопроекти, які б змогли надати імпульс її розвитку.
У липні 1950 року було прийнято дві резолюції: «Про керівництво ВНЗ»
(大学管理的决议), «Про проведення реформи програм у ВНЗ» (大学大纲改革进
理的决议). Перша резолюція рекомендувала передати ВНЗ країни (за винятком
військових закладів) у підпорядкування Міністерству освіти Центрального
Народного Уряду, що забезпечувало централізоване керівництво усіма ВНЗ
(Антиповський, 1980, с. 145). Відповідно до документу було передбачено
надати науково-дослідним відділам зокрема та науково-дослідним інститутам
загалом функції основних осередків підготовки педагогічних кадрів вищої
кваліфікації для ВНЗ усієї країни. Резолюція спрямовувала працівників вищої
школи на планову наукову роботу.
Друга резолюція стосувалася навчальних програм. Усі реакційні в
політичному аспекті програми анулювалися, їх мали замінити «революційні
програми нового демократичного характеру». Провідною метою освіти
визначено забезпечення здобуття спеціалізації на основі систематичної
теоретичної підготовки; аналіз змісту окремих курсів задля уникнення
дублювання; практика на виробництві розглядалася як невід'ємна складова
процесу навчання (Боревская, 2002, с. 86). У результаті реформи ВНЗ були
поділені на кілька груп за конкретним профілем: університети, політехнічні
інститути, технічні галузеві інститути, лісові та сільськогосподарські, медичні
та педагогічні (Боревская, 2002, с. 89).
Після реформування система вищої освіти набула інтенсивного розвитку.
Необхідно зазначити, що «культурна революція» (文化大革命) призвела до того,
що в багатьох регіонах не залишилось висококваліфікованих фахівців. Її
наслідками були слабкий педагогічний склад навчальних закладів, застарілий
зміст навчання, одноманітність форм підготовки тощо. Тому випускники
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тривалий час адаптувалися до нового місця роботи, працювали неефективно.
Іншою проблемою була недостатність педагогічних кадрів на всіх рівнях освіти:
у 1951 році Китаю не вистачало 1 млн. учителів у початковій школі, 200 тис. у
заочних промислових і сільськогосподарських школах (йдеться про викладачів
певної спеціальності), у середніх школах – 130 тис., у ВНЗ – 10 тис., у дитячих
садках – кілька десятків тисяч. Оскільки педагогічні ВНЗ та педагогічні
училища не могли задовольнити потреби у викладацьких кадрах, передбачалося
посилити підготовку викладачів на короткострокових курсах. У другій
резолюції зазначалося: «Не принижуючи значення регулярних педагогічних
навчальних закладів, необхідно акцентувати увагу на короткостроковій
підготовці педагогів, насамперед учителів початкової школи» (Су, 2002, с. 87).
У 1950 році урядом КНР відправлено першу групу педагогів (35 осіб) на
навчання в п'ять зарубіжних країн: Польщу, Чехословаччину, Румунію,
Угорщину та Болгарію. У 1951 році 375 осіб (серед них – 136 аспірантів) було
направлено на навчання у освітніх закладах колишнього Радянського Союзу.
Таким чином, було започатковано практику навчання китайських педагогів у
СРСР. Усі студенти були відправлені на навчання за рахунок держави,
більшість з них навчалася за технічними спеціальностями.
У складній роботі щодо реформування вищої школи з урахуванням
тогочасних вимог радянські фахівці виконували провідну роль. У 1950–1952
роках до вищих навчальних закладів Китаю було направлено 126 консультантів
з Радянського Союзу (Боревская, 2003, с. 251). З їх допомогою здійснювалося
розроблення номенклатури до спеціальностей, що відповідало потребам
промисловості, сільського господарства Китаю, було укладено програми та
навчальні плани, запропоновано тематику дипломних і курсових робіт. Вже на
першому організаційному етапі радянські консультанти активно включалися у
викладацьку роботу, брали активну участь у створенні Народного університету.
Важливо зазначити, тенденція демократизації освіти вимагала конкретних
заходів, що було надзвичайно ускладнено низьким рівнем грамотності
населення. У країні було започатковано створення широкої мережі шкіл і курсів
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різних рівнів, метою яких визначено – за короткий термін навчати грамоті і
готувати

до

виробничої

діяльності

десятки,

сотні

тисяч

робітників,

демобілізованих воїнів НВАК і селян. За свідченням китайського науковця Го
Можо, в 1950 році мережею короткострокових шкіл, курсів і політичних
академій було охоплено понад 500 тис. осіб (Джуринский, 1998).
Аналіз історіографічних, наукових джерел засвідчив, що однією з цілей
реформування освіти того часу було проголошено створення контингенту
кадрів, здатних вчитися у вищій школі. Передумови для її здійснення певною
мірою створювало рішення Державної адміністративної ради КНР від 10 серпня
1951 року, відповідно до якого відбувалося скасування усталеної системи
організації початкової та середньої освіти і було упроваджено єдину систему
навчання, що повинно було забезпечувати спадкоємність початкової, середньої
і вищої школи. Більше 1 млн. працівників освіти брали участь у реформуванні
шкіл і ВНЗ. Створювалися курси (робітфаки) у ВНЗ. У 1950 році на них
проходили підготовку для вступу до ВНЗ 4,4 тис., в 1951 році – 13,3 тис і в 1952
росі – 22 , 7 тис. осіб (Джуринский, 1998).
В означений період педагогічні навчальні заклади поділялися на 5
категорій: педагогічні училища дошкільного виховання, педагогічні училища,
педагогічні технікуми, педагогічні навчальні заклади спеціального курсу (ВНЗ
спеціального курсу) та педагогічні ВНЗ. Випускники педагогічних училищ
дошкільного виховання і частина випускників педагогічних училищ йшли
працювати в дитячі сади, педагогічні училища та педагогічні технікуми,
готували вчителів для початкових шкіл, випускники педагогічних ВНЗ
спеціального курсу та педагогічних ВНЗ здебільшого працювали вчителями у
звичайних середніх школах, професійних училищах і різних навчальних
закладах спеціального курсу.
Необхідно звернути увагу на те, що науково-дослідна робота на кафедрах
до 1957 році перебувала у стані зародження, що пояснювалося низкою причин:
недостатнім рівнем наукової кваліфікації викладачів, відсутністю професійних
контактів між більшістю професорів, викладачів з виробничими організаціями,
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відсутністю необхідної лабораторної бази для проведення наукових досліджень
тощо. У 1956–1957 роках інститути розпочали планування науково-дослідних
робіт, означилися організаційні форми роботи, обиралася тематика наукових
досліджень. У розроблений Шанхайським політехнічним інститутом Цзяотун в
1956 році план науково-дослідних робіт було включено 74 теми, з них 12 тем з
науково-методичної роботи, а 26 за дорученням заводських і проектних
організацій (70 % тем розроблялися колективно) (Су, 2002, с. 112).
У середині 50-х років викладачі ВНЗ, окрім професорів і доцентів (17 %
від загальної кількості викладачів), мали статус лекторів (що відповідало
кваліфікаційному рівню старшого викладача радянських вищих навчальних
закладів) і асистентів. Асистенти китайських ВНЗ – це були здебільшого
випускники інститутів 1952–1955 років, яких залишили працювати у ВНЗ.
Більшість із них проходили скорочений курс навчання в інституті і потребували
подальшого підвищення кваліфікації. Після проходження курсу перепідготовки
частина викладачів переводилася на інші посади: асистенти – на посади
лекторів, лектори – доцентів. Викладачі багатьох факультетів, що готували
фахівців

для

господарсько-економічного

сектору,

здобували

додаткову

кваліфікацію або ж залучалися з різних сфер виробництва.
У середньому на одного викладача в 1956–1957 роках припадало десять
студентів. Однак вищі начальні заклади відчували гостру потребу у фахівцях
високої кваліфікації та викладачах нових спеціальностей. У багатьох інститутах
значна частина професорів, доцентів не були допущені до роботи, пов’язаної з
розвитком стратегічних галузей. Відповідно навчання інженерів здійснювали
молоді

лектори,

асистенти,

недостатньо

підготовлені

для

самостійної

професійної діяльності (Су, 2002, с. 74).
З 1955 року ВНЗ Китаю стали поповнюватися кадрами, які підвищували
професійний рівень у Радянському Союзі. Радянські фахівців здійснювали
підвищення кваліфікації викладачів, аспірантів безпосередньо у ВНЗ Китаю. На
кафедрах багатьох провідних ВНЗ країни, крім штатних співробітників,
проходили перепідготовку фахівці з заводів.
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Таким чином, упродовж перших років існування молодої республіки був
визначений курс на вирішення перспективних завдань щодо створення
сучасних

ВНЗ

і

одночасного

розвитку широкої

мережі

нетривалого,

нерегулярного навчання. Однак деякі керівники висловлювали іншу думку: «У
цей час Комуністична партія не потребує чистих теоретичних знань, які дають
університети. Такий тип освіти на сучасному етапі – втрата часу. Те, що нам
потрібно, це однорічні-дворічні курси з підготовки, які б давали студентам
практичні навички» (Су, 2002, с. 75).
У 50-х роках з метою зміни випереджального розвитку системи
регулярної освіти (підготовка кадрів з урахуванням не лише наявних, а й
майбутніх потреб Китаю) китайський уряд підтримував марксистську ідею про
ліквідацію суперечностей між фізичною та розумовою працею, що призвело до
руйнування традиційного освітнього процесу (Су, 2002, с. 76).
З ініціативи віце-прем'єра Китаю Ден Сяопіну було розпочато реформи у
1978 році, які реалізуються і на сучасному етапі. Взагалі реформи були
спрямовані на розвиток економіки Китаю, у цьому процесі особлива увага
зосереджена на її модернізації.
Першорядним завданням китайського уряду стала необхідність розвитку
та інтеграції освіти, науки і техніки. Відповідно необхідно було швидко
підготувати конкурентоспроможних фахівців, яких гостро потребувала країна в
достатній кількості. Ґрунтуючись саме на цьому завданні, віце-прем'єр Ден
Сяопін узяв під особистий контроль розвиток науки, техніки і освіти, вважаючи,
що швидкий розвиток економіки вимагає інтенсивного підвищення якості й
ефективності освітньої системи. Ден Сяопін прийняв важливе рішення щодо
збільшення кількості студентів для навчання за кордоном як одного з
ефективних способів вирішення проблеми (Ден, 1988, с. 123).
Заступник міністра освіти Вей Юй була одним із реформаторів, яких на
початковому етапі реформ держава відправила на навчання до Європи. У 1979
році вона поїхала до Німеччини, де за півтора року захистила докторську
дисертацію, тоді як для здобуття наукового ступеня потрібно було 3–5 років. Її
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дисертація стала для Західної Німеччини новим науковим дослідженням, за яке
вона була нагороджена авторитетною медаллю Хіля. У 1981 році Вей Юй було
присуджено звання доктора наук. Сьогодні вона як заступник міністра освіти
відповідає за міжнародний обмін (Су, 2002, с. 152).
Необхідно зазначити, що проведені реформи

сприяли важливим

реформаційним змінам у вищій освіті, зокрема щодо управління ВНЗ, набору
студентів та розподілу випускників, змісту навчання та начально-методичного
забезпечення освітнього процесу, асигнування в освіту тощо. Критиці
піддавалися вузька спеціалізація підготовки випускників ВНЗ. У вищих
навчальних

закладах

відбувається

оновлення

переліку

спеціальностей,

розширення напрямів досліджень, були впровадженні предмети за вибором
студента та факультативні дисципліни. Традиційні методи навчання почали
змінюватися на більш сучасні. Значна увага приділялася вихованню у студентів
здатності до самостійного навчання і критичного мислення.
У 1980 році були оприлюднені «Правила КНР про науковий ступінь» ( 中
华人民共和国学位条例). Це був перший після утворення КНР законодавчий
акт, який стосувався післядипломної освіти. Реалізація положень цього
документа сприяла створенню у ВНЗ і науково-дослідних інституціях системи
підготовки аспірантів і присудження наукових ступенів. У 1981 році у вищій
освіті почала використовуватися система вчених звань трьох категорій:
«бакалавр»,

«магістр»

і

«доктор»,

навчання

аспірантів

значно

інтенсифікувалося.
Українська дослідниця О. Шацька (2009) дослідила етапи розвитку вищої
педагогічної освіти в Китаї. Вона охарактеризувала систему вищої педагогічної
в Китаї у 70–80-х роках ХХ ст., в якій функціонували вищі педагогічні училища,
педагогічні інститути й університети, університети спеціального курсу,
короткотермінові курси прискореної підготовки вчителів. Вони розподілялися
на регулярні (очні) та нерегулярні (заочні, вечірні тощо). До нерегулярних ВНЗ,
які здійснювали підготовку педагогів, належали радіо- і телеуніверситети
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понад

(вивчення

200

курсів

давало

змогу

отримати

диплом,

який

прирівнювався до диплома про закінчення ВПНЗ).
Важливо зауважити, що у 70–80-х роках ХХ ст. змінилася мета вищої
педагогічної
спрямованими

освіти

щодо

вчителями.

забезпечення
Її

країни

пріоритетом

стало

насамперед
задоволення

ідейно
потреби

суспільства не лише в ідейних, а й у висококваліфікованих фахівцях, здатних
підвищувати «якісні характеристики нації». Тобто на цьому етапі завдання
вищої педагогічної освіти були співвіднесені з інтересами держави.
Виявлено особливості формування контингенту вищих педагогічних
навчальних закладів в означений період. Для вступників було введено вікові та
соціальні обмеження (абітурієнти

мали

бути

віком до 25 років

та

неодруженими). У 1977 році було відновлено скасований під час «культурної
революції» єдиний державний іспит, який проводився за гуманітарним
(політика, китайська мова, математика, історія, географія, іноземна мова) і
технічним (політика, китайська мова, математика, фізика, хімія, іноземна мова,
біологія) напрямами. Від студента – майбутнього вчителя – в ті роки
вимагалося лише старанно й уважно засвоювати навчальний матеріал, бути
дисциплінованим та ідеологічно загартованим. Майбутні вчителі отримували
державні стипендії, діяв чіткий механізм розподілу випускників ВПНЗ на
роботу.

Підготовка

науково-педагогічних

кадрів

вищої

кваліфікації

здійснювалася через аспірантуру та докторантуру, проте кількість аспірантів і
докторантів ВПНЗ була незначною (Шацька, 2009 a, c.106).
Намагаючись утримувати високі показники діяльності педагогічних
закладів, урядом КНР у 1987 році було введено критерії оцінювання
навчальних закладів, зокрема й педагогічних. Оцінювання проводиться кожні
п’ять років. Рейтингове місце визначалося шляхом підсумовування результатів
оцінки рівня престижу ВНЗ, якості академічних ресурсів, результатів наукових
досліджень, університетських можливостей, досягнень, умов діяльності,
кількості випускників, спектру факультетів, характеристики інфраструктури.
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Це значно вплинуло на розвиток вищої освіти країни взагалі та педагогічної
зокрема.
Сутність внутрішньоуніверситетського управління відповідала формулі
«відповідальність ректорів під керівництвом парткомів». Педагогічні ВНЗ
підпорядковувалися відділам освіти провінцій. Міністерство освіти КНР (у
1985–1998 роках цей орган мав назву Державний комітет освіти) реалізовувало
загальну освітню політику й здійснювало керування освітою на макрорівні. Усі
ВПНЗ фінансувалися державою, навчання в них було безкоштовним. Рівень
фінансування в основному був задовільний, але у віддалених західних районах
країни цей рівень був нижчий за необхідний. У 70–80-х роках спостерігалася
недостатність навчальних приміщень, навчальної і методичної літератури.
Оцінювання діяльності ВПНЗ здійснювалася за результатами навчання й
виховання. Практика акредитації та рейтингування упродовж означеного
періоду була відсутня.
Для 70–80-х років характерною була активізація науково-дослідної
роботи – активно працювали Центральний науково-дослідний інститут
педагогіки в Пекіні, а також аналогічні НДІ (більше 30) у провінціях, які
відновили свою роботу після «культурної революції». У кінці 70-х років ХХ ст.
була створена Національна педагогічна асоціація, до якої входили наукові
співтовариства з педагогіки, історії педагогіки, порівняльної педагогіки,
дошкільного виховання. В ці часи функціонували близько 300 кафедр
педагогіки та психології у вищих навчальних закладах (Шацька, 2011, 55–57).
Провідними засобами науково-педагогічної комунікації в системі ВПО
Китаю в цей період були педагогічні журнали («Педагогічні дослідження» (教
育学研究), «Народна освіта» (人民教育), «Зарубіжна педагогіка» (外国教育),
«Інформація про зарубіжну педагогіку» (外国教育学的信息), «Педагогіка вищої
освіти» ( 高 等 师 范 生 教 育 ), «Статистика освіти» ( 教 育 统 计 ), «Порівняльна
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освіта» (比较教育), «Соціологія освіти» (社会教育), «Досягнення Китаю в
освіті» ( 中 国 教 育 进 步 ), «Китайська педагогічна газета» ( 中 国 教 育 学 报 纸 )
тощо). Проводилися наукові та науково-практичні конференції, передачі з
педагогічних проблем.
На основі аналізу статистичних даних можна охарактеризувати темпи
зростання кількості ВПНЗ протягом першого етапу (у 1971 році їх було 44, у
1979 році – 161, у 1982 році – 194, у 1985 році – 253) та кількості студентів у
них (вона коливалась протягом етапу і в середньому становила приблизно
280000 – 300000 осіб на рік) (Шацька, 2011, 54–55).
Наступний етап розвитку вищої педагогічної освіти – 90-і роки –
початок ХХІ ст. – характеризувався певними змінами в системі вищої
педагогічної освіти, яку складали: вищі педагогічні училища, педагогічні
інститути й університети, університети спеціального курсу, педагогічні
інститути іноземних мов, фізкультурні педінститути, факультети в деяких
університетах, професійно-технічні педінститути, комплексні ВНЗ (у структуру
яких входили: педагогічні інститути для дорослих, інститути менеджменту
освіти, технічні педінститути), національні педагогічні інститути, художні
інститути, радіотелеуніверситети. Після 1990 року педагогічні навчальні
заклади перейшли від триступеневої системи (середня педагогічна освіта, вища
педагогічна освіта спеціального курсу та основного курсу) до двоступеневої
системи − вища педагогічна освіта спеціального курсу та основного курсу.
Підготовка педагогів, в центрі якої були кількісні показники, перейшла на етап,
метою якого було підвищення якості навчання, досягнення оптимальної
структури педагогічної освіти і підвищення ефективності навчання (Шацька,
2009a, с. 107). Разом з неперервним зростанням вимог до рівня підготовки
педагогів на цьому етапі збільшується і кількість педагогічних кадрів,
неперервно упорядковується центр управління педагогічними навчальними
закладами (Шацька, 2009b, с. 126).
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Для етапу реорганізації, який розпочався в 90-х роках ХХ ст.,
характерним є тренд перетворення значної кількості ВПНЗ на багатогалузеві
(мультидисциплінарні). Активно почали готувати вчителів непедагогічні виші
навчальні заклади, тобто більшість ВНЗ стали діяти як мультиагенти. Це можна
пояснити двома причинами: прагненням керівництва країни диверсифікувати
шляхи підготовки вчителів та міжуніверситетською конкуренцією. Система
середньої педагогічної освіти (незначна кількість середніх педагогічних
навчальних закладів залишилися лише в західних провінціях) практично зникла,
що було наслідком підвищення кваліфікаційних вимог до вчителів шкіл
(Шацька, 2011, 59–61).
Важливо, що на цьому етапі окреслилася й закріпилася тенденція
переорієнтації ВПО на гуманістичні засади й спрямування її цілей на поєднання
інтересів суспільства (задоволення потреби в педагогічних кадрах з вищою
освітою) й особистості (підготовка вчителя з «високим рівнем суб’єктності», «з
новим

сприйняттям»,

здатного

до

автономного

зростання,

рефлексії,

саморозвитку – концепції Чжу Сяоманя, Да Цзоліна, Ді Шисюня, Ху Чжунпіна
та ін.) (曾庆红, 2003, с. 34).
У навчальних планах ВПНЗ відбулося певне зменшення частки годин на
вивчення спеціальних дисциплін, «підсилення підготовки фахівців широкого
профілю через взаємопроникнення гуманітарних і природничих наук»
(Ван Цзенун); час на педагогічну практику варіювався; англійська мова й
комп’ютерні науки стали обов’язковими предметами для студентів – майбутніх
учителів усіх спеціальностей. Гуманітарні дисципліни розглядалися на цьому
етапі не лише як засіб ідейного загартовування майбутніх педагогів, а й
формування в них загальної та педагогічної культури, високого рівня
професійно-педагогічної компетентності. Як і на першому етапі, у ВПНЗ на
всіх спеціальностях вивчалися педагогіка, історія китайської й зарубіжної
педагогіки, психологія, педагогічна психологія, сучасна педагогічна техніка,
методика викладання дисципліни відповідно до обраної спеціальності,
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китайська мова, китайська література, історія китайського народу тощо.
Збільшився час на факультативи й предмети за вибором.
Варто зазначити, що водночас із підвищенням заробітної плати,
упровадженням педагогічних знань, призначенням спеціальних субсидій,
наданням пільг на медичне обслуговування, оплату житла тощо характерним
було підвищення вимог й до викладачів вищих педагогічних навчальних
закладів (уведення різноманітних кваліфікаційних іспитів типу Credential of
Continuing Education, Computer Rank Examination тощо). Відбулося суттєве
зростання кількості аспірантів і докторантів цих закладів (曾庆红, 2003, с. 36).
На відміну від першого етапу, для якого характерною була значна
динаміка темпів зростання кількості педагогічних ВНЗ, протягом другого етапу
відбулося зменшення кількості таких навчальних закладів (у 1999 році їх було
227, у 2002 році – 203, у 2007 році – 144), а вчителів почали готувати й у
непедагогічних вищих закладів освіти (університетах спеціального курсу,
комплексних, художніх, технічних педінститутах тощо). Кількість студентів,
які отримували вищу педагогічну освіту, протягом другого етапу зростала (у
1998 році ВПНЗ випустили 196800 осіб, у 2004 році – 365158) (Шацька, 2009а, с.
109).
Суттєве підвищення академічної мобільності студентів і викладачів,
зміцнення міжнародних зв’язків на рівні угод про співпрацю й обмін
викладачами і студентами китайських та іноземних вищих педагогічних
навчальних закладів, орієнтація на відкритість вищої педагогічної освіти
зовнішньому світу є особливістю третього етапу, початку ХХІ ст. розвитку
вищої педагогічної освіти в Китаї в досліджуваний період.
У 1995 році держава надала понад тридцятьом ВНЗ офіційний дозвіл на
відкриття відділу аспірантури з метою підготовки фахівців високої кваліфікації
в педагогіці, у галузі природничих та соціальних наук. Аспірантура стала в
Китаї важливою ланкою підготовки фахівців вищої категорії. Наукові
дослідження стали частиною навчання; навчання почало пров одитись разом з
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виробничими та науково-дослідними відомствами; були створені спільні
лабораторії (Су, 2002, с. 171).
В означений період на території КНР видаються науково-педагогічні
газети і журнали: «Педагогічна освіта: міжнародні дослідження й педагогіка»
( 教 育 学 ： 国 际 研 究 和 教 育 ); «Педагогічні науки» ( 教 育 学 的 科 学 );
«Дослідження порівняльної педагогіки» ( 比 较 教 育 的 研 究 ); «Позашкільна
освіта» ( 课 外 教 程 ); «Педагогічна майстерність» ( 教 育 技 巧 ); «Педагогіка
початкової та середньої школи» (小高中校的教育学); «Дистанційна освіта» (远
程的教育); «Освіта вчителів» (师范生教育) тощо), збірники наукових праць,
проводяться

науково-практичні

конференції

з

педагогічних

проблем,

результати яких висвітлено на офіційному сайті Міністерства освіти Китаю,
сайтах ВПНЗ, сайтах мережевих педагогічних співтовариств (China English
Language Education Association; Chinese teachers тощо). Таким чином, на
початку ХХІ ст. відбувається становлення й розвиток системи внутрішнього та
міжнародного обміну науково-педагогічною інформацією за допомогою
новітніх комп’ютерних технологій.
Крім того, надзвичайно важливим для розвитку системи освіти, на наше
переконання, була реалізація у 1997 році «Програми – 211», яка визначала
вимоги до підготовки фахівців для ХХІ століття. Сутність її полягала в тому,
щоб офіційно перетворити 100 вищих навчальних закладів і низку пріоритетних
спеціальностей підготовки фахівців у сфері вищої освіти на важливий об’єкт
реформування. Реалізація цієї програми сприяла наближенню системи вищої
освіти КНР до світових вимог (Су, 2002, с. 93).
У процесі реформування системи освіти навчальні заклади поступово
відмовились від традиційної системи забезпечення педагогічними кадрами, за
якої можна було працювати педагогом без наявності необхідної кваліфікації та
її регулярного підвищення. У 1998 році було розроблено план нагородження
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«Чанцзян», згідно з яким відзначалися найкращі педагоги, не старше 45 років,
які мали значні досягнення в галузі освіти, використовували неординарні
підходи до навчання учнів і студентів, досягнення яких мали визнання за
кордоном. Згідно з планом їм відбувалося надання звання професора,
надзвичайно поважного у Китаї (Су Сяохуань, 2002, с. 158).
Провідними

вищими

педагогічними

закладами,

що

здійснювали

підготовку фахівців для всієї країни, стали впродовж цього періоду й
залишаються такими до сьогодні Пекінський, Північно-Східний, Хуадунський,
Хуачжунський, Південно-Західний, Шенсійський педагогічні університети. Ці
заклади підпорядковуються безпосередньо Міністерству, а решта вищих
педагогічних закладів – провінційним відділам освіти. Незважаючи на суттєві
зміни

в

соціально-економічній

сфері,

на

другому

етапі

сутність

внутрішньоуніверситетського управління вищими педагогічними навчальними
закладами не змінилася – парткоми продовжували відігравати в ньому провідну
роль. Відбулася диверсифікація джерел фінансування вищих педагогічних
закладів: освіта в них, крім шести провідних, про які зазначалося раніше, стала
платною; разом з державним фінансуванням вищі

навчальні

заклади

отримували спонсорську допомогу, пожертвування тощо (Су, 2002, с. 95).
Таким чином, розвиток педагогічної освіти в системі вищої освіти від
початку створення КНР спрямовувався на задоволення потреб країни в
педагогічних кадрах. Якщо у період «культурної революції» та після неї
головна мета полягала у кількісному забезпеченні навчальних закладів
педагогами, то з початку періоду «реформ і відкритості» уряд КНР спрямовував
зусилля на підвищення якості підготовки, вдосконалення структури та
збільшення фінансування педагогічної освіти. Незважаючи на те, що багато
історичних, економічних і соціальних факторів не сприяють просуванню вищої
педагогічної освіти на найвищий рівень, але на сучасному етапі в Китаї вже
здійснено значні перетворення, що дозволяють максимально наблизити її до
найсучасніших світових стандартів і здійснювати підготовку майбутнього
вчителя КНР більш ефективно та якісно.
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Особливості нормативно-правового забезпечення процесу професійної
підготовки учителів в КНР розглянуто в наступному підрозділі.
1.3. Законодавчі

засади

удосконалення

професійної

підготовки

учителів
Вихідні положення концептуальних засад розвитку педагогічної освіти
КНР знайшли відображення у низці документів: у постанові ЦК КПК і
Державної ради КНР «Щодо реформи структури освіти» (关于教育结构的改革)
(травень 1985 року), документі Державної освітньої комісії «Щодо посилення
та розвитку освіти вчителів» (国家委员会的证书 关于进强和发展教师的教育),
постанові «Термінові положення щодо системи складання працюючими
вчителями кваліфікаційних іспитів» (规定关 于 教 师及格专业考试的立即措施)
(1986), Законі КНР «Про обов’язкову освіту» ( 中华人民共和国教育法) (1986),
документі «Післядипломна освіта для вчителів початкової школи» ( 文 件
师范生毕业后的教育) (1991), «Пропозиціях щодо удосконалення підготовки
вчителів початкової школи» ( 关于小学教师培养改善措施的建议) (1991), Законі
КНР «Про вчителів» ( 中 华人民共和国教师法) (1994) (див. додаток Р),
«Програмі реформ і розвитку освіти в Китаї» ( 中国教育改革和发展的计划),
«Пропозиціях щодо здійснення підготовки вчителів початкової школи під час
випробувального періоду» ( 关 于 试验的段时小学教师培养实现的措施的建议)
(1994), «Положеннях про кваліфікацію вчителів» (规定关于教师的专业) (1995),
«Рішеннях ЦК КПК з реформи системи освіти» (中华人民共和国政府的决议 “
教 育 结构的改革) (1995), «Рішеннях ЦК КПК і Державної Ради КНР про
поглиблення реформ в освітній галузі і всебічного розвитку позитивних
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якостей» ( 中华 人民共和国政府的决议 进步教育结构的改革和全面风轨的个人
品质) (1999), «Виконання положень про кваліфікацію вчителів» (关于教师的专
业措施实现) (2000 р.), у 30-ій статті Закону «Про обов’язкову освіту» (中华人民
共和国教师法的第三十篇) (2006), «Рекомендаціях щодо переходу та розвитку
місцевих університетів» (关于本地大学发展措施的建议) (2014) (北京师范大学,
2013).
Найголовнішим

нормативно-правовим

актом,

що

забезпечує

неперервність педагогічної освіти, є Закон КНР «Про вчителів», який набув
чинності у 1994 році. Закон регулює діяльність педагогічних закладів,
забезпечує права працівників освіти та захищає їхні інтереси, визначає
концепції підготовки високоморальних педагогів із розвиненими професійними
компетенціями та сприяє подальшому розвитку педагогічної освіти. За
визначенням, прийнятим у КНР, вчителі − «це фахівці, завдяки яким
функціонує освіта, які усім серцем віддані навчанню і вихованню людей, є
активними будівниками соціалізму, тому, що здійснюють значний внесок в
удосконалення рівня освіченості нації. Учитель повинен присвячувати себе
навчанню людей» (中华人民共和国教育法路律集,1999, с. 152).
Як країна з соціалістичним устроєм, у Китаї приділяється значна увага
патріотичному вихованню громадян, водночас гідним умовам їхнього життя.
Згідно з Законом уряд КНР на усіх рівнях повинен запроваджувати методи
підвищення рівня ідеологічної та політичної освіти і професійного розвитку
вчителів, покращувати їхні житлові та робочі умови, захищати права і інтереси
та підвищувати їхній статус у суспільстві. На нашу думку, важливим є те, що у
цьому нормативно-правовому документі зафіксовано, що вчителя необхідно
поважати у суспільстві. Для цього кожного року 10 вересня у країні
відзначають День Вчителя.
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Вартою нашої уваги є четверта стаття Закону, що присвячена
безпосередньо навчанню і вихованню майбутніх педагогів. Різні установи
уряду КНР та відділи освіти повинні поліпшувати стан і рівень педагогічних
навчальних закладів, розробляти методи заохочення для вступу у педагогічні
заклади талановитої молоді. Педагогічні навчальні заклади різних рівнів
повинні сумлінно виконувати завдання щодо підготовки майбутніх учителів
початкової та старшої школи.
У Законі означено відповідальність департаментів освіти різних рівнів за
сумлінне ведення справ шкіл та інших навчальних закладів, розроблення
різноманітних заходів для поглиблення знань студентів, запровадження в
педагогічних закладах диверсифікованих форм ідеологічного, політичного та
професійного навчання майбутніх учителів. Увага приділена необхідності
набуття студентами практичних знань і навичок під час навчання. За це
відповідальні державні органи, підприємства, інститути та інші соціальні
організації, які повинні забезпечити місця проходженням навчальної практики.
Ця умова є надзвичайно важливою в організації педагогічної підготовки
шляхом забезпечення практичного досвіду і сприяє вихованню досвідченого
педагога (中华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 152).
Урядом КНР було визначено, що реалізація планів щодо піднесення
країни повинна відбуватись за допомогою науки й освіти. У постанові «Про
реформу народної освіти» (1985) вказується, що «розвиток педагогічної освіти
та перепідготовка вчителів − це стратегічний захід для розвитку народної
освіти». У «Програмі реформи і розвитку народної освіти» (1993) значна увага
приділяється педагогічним навчальним закладам. Важливо зауважити, що на
державному рівні провідною є думка про необхідність своєчасного і
достатнього фінансування системи підготовки педагогічних кадрів. Цьому
відводиться першочергове завдання в роботі уряду і місцевих органів влади на
тлі постійного підкреслення високого статусу вчителя і важливості педагогічної
освіти в Китаї (北京师范大学, 2013).
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Виданий у 1999 році Закон «Про вищу освіту» актуалізував проблему
необхідності подальшого розвитку вищої педагогічної освіти і визначив
стратегію перетворень. Згідно з цим нормативно-правовим документом зміст
навчання не повинен бути вузькоспеціалізованим. Крім цього, відбулося
підвищення вимог до кваліфікації педагогічного складу; реалізуються заходи
щодо морального заохочення вчителів у формі нагород і збільшення заробітної
плати. У документі наголошується на необхідності розроблення нових
навчальних методик; забезпечення доступу студентів і викладачів не лише до
навчально-методичних, але й до великої кількості наукових, історичних джерел
інформації, на важливості інтеграції педагогічної освіти і науки, що відповідає
світовим стандартам (北京师范大学, 2013).
Варто зазначити, що уряд КНР створює умови для підтримки студентів з
бідних сімей через надання стипендій, спеціальних субсидій, безкоштовного
житла, зменшення оплати за навчання, безкоштовне отримання підручників
тощо. Так, наприклад, програма «Зелений коридор» (绿走廊) спрямована на
допомогу студентам із бідних сімей шляхом надання державних кредитів для
оплати навчання. Студенти можуть отримувати стипендії щомісяця в розмірі
150 юанів. За статистикою Міністерства освіти, в КНР у 2005 році налічувалося
2,63 мільйонів студентів із бідних сімей (19 % від усієї кількості студентів),
тому держава робила і робить все можливе для того, щоб надати більшій
кількості студентів можливості здобувати освіту. Серед студентів педагогічних
ВНЗ поступово збільшується кількість тих, хто навчається в кредит за угодою з
банками (安徽师范大学, 2009).
Вважаємо за необхідне звернути увагу на факт підвищення академічної
мобільності китайських студентів, що свідчить про поступовий вихід країни на
світовий освітній простір. 29 жовтня 2012 року був прийнятий Закон «Про
посередницькі послуги іноземних підприємств при виїзді китайських студентів
за кордон з метою навчання». Проаналізувавши особливості навчання
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китайських студентів педагогічних закладів за кордоном, можемо говорити про
певну зацікавленість китайської молоді в отриманні іноземного диплома. Однак
вартим уваги є той факт, що китайським урядом реалізується низка заходів для
того, щоб зацікавити фахівців, які здобували вищу освіту за кордоном у
поверненні на батьківщину і запобігти так званого «відтоку мозку». Для цього
щорічно виділяються значні суми на фінансування досліджень учених і
дипломованих фахівців, які повернулися на батьківщину після навчання за
кордоном (Афанасьева, 2010, с. 91).
Якість

діяльності

учителів

протягом

багатьох

років

вважається

визначальним чинником успіху освітніх реформ (Yang, 2011, с. 121). Необхідно
зазначити, що п’ята стаття Закону «Про вищу освіту» присвячена процедурі
оцінювання педагогів, яка проводиться навчальними закладами. До їх
обов’язків входить оцінювання політичної обізнаності вчителів, їхнього
ідеологічного рівня, професійної кваліфікації, ставлення до роботи та їх стилю
викладу матеріалу. Загальне керівництво процесом оцінювання вчителів
здійснюють адміністративні відділи освіти. Передбачається, що оцінювання
повинне бути об’єктивним, справедливим, обов’язково мають бути вислухані
думки учнів і колег щодо особистості вчителя та його професійних
компетенцій. На нашу думку, є надзвичайно справедливим, що на основі
результатів оцінювання вчитель отримує або преміальні, або покарання ( 中
华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 162).
Однак існують деякі проблемні питання. Сучасна система оцінювання
розглядає якість і діяльність педагогічних закладів на основі «Плану
оцінювання для загальних вищих закладів». Згідно з цим документом регулярні
педагогічні коледжі та університети оцінюються так, як і гуманітарні,
технологічні, фінансові коледжі. Лише деякі заклади (наприклад, Китайський
науковий дослідно-оцінюваний центр Уханьского університету) розробили
індексовану систему оцінювання, яка, на жаль, не була підтримана освітянами.
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Таким чином, без установлення визначальних характеристик педагогічної
освіти, поліпшення її якості неможливе (Міністерство КНР, 2016).
Вважаємо доцільним приділити особливу увагу затвердженій у КНР
системі кваліфікації вчителів. В Китаї система кваліфікації почала формуватися
з прийняттям Закону «Про обов’язкову освіту» у 1986 році, в якому стаття 13
визначала необхідність запровадження системи кваліфікаційних іспитів для
вчителів із метою присудження кваліфікаційного сертифікату. З часом ця
вимога була зафіксована в Законі «Про вчителів» (1993), «Положенні про
кваліфікацію вчителів» (1995), у документі «Виконання положень про
кваліфікацію вчителів» (2000). Закон КНР «Про освіту» і Закон КНР «Про
вчителів» стали нормативною основою для розроблення «Кваліфікаційної
системи вчителів». Згідно з китайським законодавством усі громадяни КНР, які
дотримуються законів КНР та зацікавлені у здійсненні педагогічній діяльності,
повинні бути ідеологічно загартованими і високоморальними особистостями,
мати документ про необхідний освітній рівень, передбачений Законом, скласти
кваліфікаційні іспити на посаду народного вчителя, мати бажання та здібності
до виховання й викладання. Такі претенденти після процедури оцінювання
отримують кваліфікацію «вчитель» ( 中 华人民共和国教育法路律集, 1999,
с. 152).
«Термінові заходи щодо запровадження системи кваліфікації для
вчителів» і «Правила прийому кваліфікаційних екзаменів вчителів» (1995) чітко
визначили необхідний рівень кваліфікації педагогів для того, щоб обійняти
відповідну посаду. Підготовка педагогічних працівників у КНР передбачає
здобуття

ними

таких

педагогічних

кваліфікацій:

учитель-вихователь

дошкільних закладів, учитель початкових класів, учитель молодших класів
середньої школи, учитель старших класів середньої школи, учитель середніх
професійних закладів, інструктор з практичних занять середніх професійних
закладів і викладач вищих навчальних закладів (中华人民共和国教育法路律集,
1999, с. 153).
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Для здобуття кваліфікації «учитель молодших класів» претендентам
необхідно закінчити педагогічний заклад, який готує вчителів початкової
школи, або вищий педагогічний заклад. Кваліфікація «вчитель середньої
ступеня середньої школи», «вчитель спеціальних предметів» або «вчитель
професійних закладів освіти» надається випускникам професійного вищого
закладу освіти, 2-3-річного педагогічного закладу або вищого педагогічного
закладу. Але важливо, що в 2016 році китайський уряд прийняв «Стратегію
розвитку

підготовки

вчителів

молодших

класів»,

яка

поступово

запроваджується на території всієї країни. За цим документом кваліфікація
«вчитель молодших класів» надається лише випускникам ВНЗ, які мають
освітньо-кваліфікаційний

рівень

«бакалавр

освіти»

(

中

华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 157).
Кваліфікацію «вчитель старшого ступеня середньої школи», «вчительпредметник» надають випускнику 4-річного педагогічного навчального закладу
або вищого педагогічного закладу, або 4-річного вищого навчального закладу
іншої спеціалізації. Сертифікат вчителя старшого ступеня середньої школи
видає адміністративний відділ за підписом Міністра освіти. Лише випускники
магістратури або докторантури мають право отримати кваліфікацію «викладач
вищого навчального закладу» (中华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 158).
Важливо наголосити на тому, що КНР розвивається з урахуванням
світових стандартів у педагогічній освіті. Підтвердженням цього є наявність
кваліфікації викладача дорослих, для отримання якої необхідно закінчити
магістратуру або докторантуру, скласти іспити на відповідну категорію.
Зазначимо, що в КНР є обов’язковою система цензу педагогів. Система
цензу педагога представляє систему ліцензій, які держава видає педагогам –
«людям особливої професії», що вміщує не лише норму освітнього цензу, а й
вимоги щодо ідейно-політичного рівня, професійної моралі та професійних
здібностей. Адже викладач передає не тільки знання й уміння, а ще й виконує
виховну функцію, він також виховує своїх студентів, саме тому повинен мати
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такі якості особистості, які можуть бути взірцем для учнів. На роботу
запрошуються лише ті, хто отримав визнане державою свідоцтво про ценз
педагога,

запрошення

на

посаду

вчителя

санкціонується

освітньо-

адміністративними відомствами на рівні повіту і вище (个性化教育应该成为教育主
流 , 2012). Адміністративний відділ освіти, підпорядкований Міністерству освіти

КНР, займається розробленням методів присвоєння кваліфікацій учителям, які
до виходу цього Законопроекту вже працювали вчителями у навчальних
закладах, але не мають відповідних документів.
Звернемо увагу на той факт, що підтвердження кваліфікації відбувається
на різних адміністративних рівнях. Так, кваліфікація вчителя молодших класів і
вихователя дитячого садка підтверджується адміністративним відділом,
підпорядкованим органам місцевого самоврядування. Кваліфікація вчителя
середньої школи повинна бути підтверджена компетентним відділом, який
підпорядкований органам місцевого самоврядування, керівництву провінції або
на рівні уряду КНР. Кваліфікація викладача ВНЗ має бути визнана
адміністративним відділом, підпорядкованим Міністерству освіти.
Варто зазначити, що громадянин, який представив підтвердження
відповідності його кваліфікації вимогам, прописаним Законом або успішно
склав кваліфікаційні іспити, має право на присудження адміністративним
відділом кваліфікації. Якщо вчитель склав іспити на підтвердження відповідної
кваліфікації, але не має досвіду роботи, йому встановлюють випробувальний
термін (国家教委 直属高校总览, 1991, с. 106).
Але китайські науковці та працівники галузі освіти акцентують увагу на
необхідності модернізації цієї системи шляхом посилення професійних вимог,
осучаснення тестових завдань, оновлення системи сертифікації. За останні 20
років система підтвердження кваліфікацій залишається неідеальною. У статті
30 «Закону про обов’язкову освіту» (2006) йдеться про необхідність створення
єдиної системи професійної підготовки вчителів і одержання сертифікатів,
підтверджених державою. Не було системних критеріїв і кваліфікаційних вимог
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до професії вчителя, стандартів оцінювання спеціальності, курикулуму і якості
підготовки вчителів, критеріїв оцінювання їхніх здібностей та практичних
навичок. Органи підтвердження кваліфікації вчителів не завжди знають, як
проводити цю процедуру. Провінційні, муніципальні та адміністративні
департаменти

освіти

повітів

уповноважені

видавати

сертифікати,

використовуючи власні критерії. Тести на підтвердження кваліфікації педагога
легкі і негнучкі; спостерігається відсутність уніфікованих національних
стандартів і врахування у завданнях відмінностей з урахуванням спеціальності і
віку педагогів (教育立法, 2011).
Основні завдання у цьому напрямі, на думку китайських науковців,
полягають у перегляді та оновленні «Положень про кваліфікацію вчителів»,
модифікації та підвищенні

стандартів

освітнього

рівня

учителів

для

професійного розвитку. Важливим є завдання створення національної системи
тестів, заснування національного комітету з тестування вчителів для
присудження кваліфікації, яка б несла відповідальність за розроблення тестів,
стратегій, положень, програм підготовки до тестів, визначення змісту та
принципів тестування. Необхідним є і запровадження випробувального періоду
для вчителів у школі протягом 1-2 років після одержання сертифікату, що
організовується освітніми адміністративними департаментами. Ключовим
завданням є створення багатофункціональної та диверсифікованої системи
оцінювання, в якій університети несуть відповідальність за екзамени на
одержання освітньо-кваліфікаційного рівня, держава – за професійний
кваліфікаційний

тест,

а

муніципальні,

провінційні

адміністративні

департаменти освіти – за тести на підтвердження кваліфікації. Процедура
визнання кваліфікації повинна бути інтегрована у процес професійного
розвитку вчителів у системі неперервної педагогічної освіти, що визначає її як
необхідну умову одержання сертифікату та робить сертифікацію важливим
засобом для кар’єрного зростання (Wang & Pang, 2014, с. 233).
У другому розділі чинного Закону «Про вчителів» означено права і
обов’язки

педагогічних

працівників.

Китайський

учитель

має

право:
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здійснювати навчальну та освітянську діяльність і реалізовувати реформи та
експерименти у навчальній діяльності; займатися науково-дослідною роботою;
бути

активним членом

пізнавальною роботою

освітянського
учнів і

суспільства;

керувати

начально-

студентів, оцінювати їхні досягнення;

отримувати заробітну плату, преміальні, мати зимові та літні тарифні
відпустки; реалізовувати власні ідеї, як удосконалити навчання і процес
управління навчальним закладом, працювати в адміністративних органах
освіти; брати участь у масових заходах за участю педагогічних працівників;
постійно підвищувати кваліфікацію ( 国家教委 直属高校总览, 1991, с. 108).
У

цьому

Законі

охарактеризовано

процедуру

працевлаштування.

Випускники педагогічних закладів різних рівнів мають право працювати у
навчальних закладах та інших освітніх установах згідно з цим Законом. При
чому навчальний заклад і вчитель обов’язково укладають угоду, в якій
прописуються права та обов’язки обох сторін. Етапи та методи прийому на
роботу вчителів повинні бути сформульовані адміністративним відділом
Міністерства освіти КНР.
Разом з цим в документі прописані такі обов’язки вчителя в КНР:
працювати відповідно до Конституції, законодавчих актів та на основі
дотримання норм професійної етики; бути взірцем для наслідування;
реалізовувати освітню політику держави; слідкувати за змінами в правилах і
Законах; викладати згідно з планами навчання, виконувати навчальні завдання;
організовувати навчання відповідно до провідних принципів, які прописані в
Конституції;
розвивати

сприяти
ідеологічно

формуванню
виховану,

патріотизму,

національної

високоморальну,

єдності,

висококультурну

особистість; вміти спрямувати студентів для суспільно активної роботи;
любити та поважати всіх студентів, їхні права та свободи, виховувати їх;
припиняти діяльність, що шкодить студентам; запобігати діям, що порушують
їхні права; розвивати політичну та ідеологічну свідомість студентів, формувати
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їхні професійні компетенції; підвищувати рівень у навчанні й вихованні (教育
立法, 2011, с. 149).
Зазначимо, що КНР − це країна, яка дотримується вимог до зовнішнього
вигляду вчителя. Вчитель в КНР повинен слідкувати за своєю зовнішністю:
зачіска, одяг та інші компоненти зовнішності повинні бути охайними та
скромними. Вчитель має бути прикладом для своїх учнів, а його зовнішність, на
думку китайців, не повинна відволікати учнів від навчання. Взагалі у школах,
вищих навчальних закладах та інших закладах освіти вчитель повинен
одягатися строго, кольори одягу повинні бути стриманими, не можна носити
яскравий одяг модного фасону або недостатньої довжини.
У цьому контексті потрібно звернути увагу на особистісний підхід до
учнів, який

визначений

як обов’язок

учителя.

Цей

сучасний

підхід

обґрунтовано на основі педагогічних теорій. Новим у підході до навчання було
запровадження креативності в освітній процес. Учитель має право навчати й
виховувати учнів відповідно до останніх реформ та проводити експерименти у
навчанні, займатися науково-дослідною роботою, приєднуватися до наукових
спілок і висловлювати власні думки щодо покращення навчального процесу,
заохочувати учнів до науково-дослідної роботи, бути науковим керівником,
отримувати премії, гранти та зарплатню під час зимових і літніх канікул,
займати адміністративні посади, організовувати додаткові курси та групи за
інтересами.
Адміністративні департаменти освіти та Міністерство освіти несе
відповідальність за роботу вчителів всієї країни. Школи та інші навчальні
заклади повинні координувати роботу учителів, які працюють згідно із
законодавчими актами КНР.
Виконанням

вчителями

професійних

обов’язків

опікуються

та

контролюють інстанції різних рівнів: китайський уряд, місцеві уряди,
департаменти освіти, відповідальні відділи на місцях, школи та інші заклади
освіти. До їхньої юрисдикції належать такі обов’язки, як: забезпечення вчителів

82

необхідним сучасним обладнанням, підручниками, навчальними матеріалами
для створення сприятливих умов для навчально-пізнавальної діяльності учнів і
студентів; заохочення вчителів

до постійного професійного

розвитку;

нагородження вчителів за сумлінну роботу, а також припинення дій, які
порушують права студентів і задають їм шкоди. Ми вважаємо за потрібне
звернути увагу на те, що особа, яка була позбавлена волі або відбувала
покарання за скоєний злочин, не може вимагати присудження кваліфікації
педагога, а особи, які скоїли злочин після отримання кваліфікації, втрачають її (
中华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 151).
Важливо, що в Законі «Про вчителів» прописано, що уряд КНР повинен
заохочувати випускників педагогічних закладів до роботи в навчальних
закладах. Згідно з цим документом визначаються назви посад для вчителів.
Правила прийому на посаду складаються Міністерством освіти (Додаток Б).
У

наступному

розділі

Закону

описуються

матеріальні

привілеї

педагогічних працівників. Зазначимо, що уряд КНР використовує різні
механізми для заохочення педагогів. Міністерством освіти КНР було
визначено, що зарплата педагога повинна бути не нижче або вище середньої
зарплати державного службовця, при цьому має постійно підвищуватися.
Збільшення зарплати відбувається одночасно з підвищенням посади відповідно
до норми впорядкування упродовж певного терміну збільшення зарплати
службовців, загальної суми дотацій.
На нашу думку, вартим уваги є те, що вчителі середніх шкіл отримують
грошову допомогу, розмір якої визначається адміністративним відділом освіти,
який підпорядковується Міністерству освіти КНР. Важливо, що органи
місцевого самоврядування різних рівнів надають субсидії вчителям, які
виїжджають працювати у віддалені райони, райони проживання національних
меншин. Також введені субсидії, що є заохоченням держави: субсидії за стаж,
виконання обов’язків класного керівника та за особливу категорію педагога (中
华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 154).
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Необхідно зазначити, що в Китаї заробітна плата та кар’єрне зростання
вчителів початкової та середньої школи залежить від успіхів їхніх учнів на
іспитах. Учителі старших класів одержують нагороди та можливість кар’єрного
зростання залежно від кількості учнів, що вступили до престижних
університетів. Китайські вчителів вважаються персонально відповідальними за
загальний розвиток своїх студентів як особистостей (东北师范大学, 2014).
Органи місцевого самоврядування різних рівнів і департаменти освіти
надають допомогу вчителю щодо придбання або орендування житла. Житлове
питання вчителів початкових і середніх шкіл було включено до державного
плану капітального будівництва. Вирішення проблеми житла для педагогів
покладається на державу. Турбота про належний стан здоров’я вчителів також
надається державою. Вчитель отримує медичну страховку, таку, як і державний
службовець. Він має право проходити регулярне медичне обстеження, право на
відпустку та вихідні дні. Вчитель має право отримати медичну допомогу за
місцем проживання. Після виходу на пенсію педагогічний працівник повинен
отримувати грошову допомогу, встановлену урядом КНР. При цьому органи
місцевого самоврядування різних рівнів або уряд країни може підвищувати
розмір пенсії для вчителів, які мають значний педагогічний стаж (Су, 2002,
с. 148).
Акцентуємо увагу на спробах уряду створити гідні умови життя та праці
педагогічних працівників. Згідно з Законом китайський уряд повинен
розробити методи підвищення матеріальних виплат педагогічним працівникам
для того, щоб вчителі отримували достатню зарплатню за свою складну працю.
Важливо, що матеріальні виплати вчителям можуть виплачуватися також
спонсорами. Крім того, в окремій розділі Закону наявний пункт щодо
нагородження вчителів, які досягли відмінних результатів у професійній
діяльності, науково-дослідній роботі, розробили власні освітні інновації,
сприяли розвитку школи, соціуму, уклали робочі навчальні програми,
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відповідно мають бути нагороджені школою, в якій працюють (中华人民共和国
教育法路律集, 1999, с. 156).
Нагородження ініціюється Міністерством освіти, органами місцевого
самоврядування та іншими органами освіти. Для педагогів, які здійснили
вагомий внесок у розвиток освіти, передбачаються почесні титули згідно з
нормативно-правовими актами країни. Варто наголосити, що держава повинна
заохочувати та підтримувати соціальні організації і тих вчителів, які
займаються науково-дослідною роботою грошовими виплатами згідно з
нормативно-правовими актами країни.
Оприлюднений у 1994 році Закон КНР «Про педагогів» постановив
систему збільшення зарплати педагогів відповідно до підвищення посади,
норми впорядкування в певний термін одночасно з зарплатою службовців,
відповідне збільшення загальної суми дотацій (Су, 2002, с. 149).
Одночасно з правами, нагородами для педагогічних працівників Закон
гарантує їхню захищеність. Будь-яка особа, яка образить або нападе на вчителя,
отримає адміністративне покарання або штраф залежно від обставин, особа, яка
нашкодить вчителю, повинна відшкодувати моральні збитки, залежно від рівня
злочину; якщо обставини вказують на те, що відбувся злочин, то особа, яка
нашкодила буде нести покарання згідно із Законами КНР.
У Законі пояснюються і шляхи вирішення спірних питань між
педагогічними працівниками і батьками учнів. Необхідно підкреслити, що
учень, батьки якого незадоволені вчителем, повинні написати офіційну скаргу,
адміністрація її розгляне, потім у присутності інших батьків та учнів з’ясовує
рівня правопорушення. Якщо обставини серйозні, винуватець буде відповідати
відповідно

до

адміністративних

законів.

Якщо

буде

виявлено,

що

правопорушення дуже серйозне, справу перекваліфікують у кримінальну і
правопорушник буде відповідати згідно зі статтею 146 Кримінального кодексу
КНР. Важливо зазначити, що вчитель, який здійснив правопорушення, буде
нести адміністративну відповідальність або буде звільнений з роботи.
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Наприклад, вчитель навмисно не намагається досягти мети навчання і не
сумлінно виконує роботу, застосовує тілесні покарання і не бажає виправлятися
після зауважень, не правильно поводиться з учнями, подає поганий приклад,
ображає учнів. Учитель який підозрюється хоча б в одному з цих порушень,
буде нести кримінальну відповідальність згідно з Кримінальним кодексом КНР
(中华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 157).
Необхідно додати, що органи місцевого самоврядування захищають
педагогічних працівників від кожного, хто обмежує їхні права, певний період
часу не виплачує заробітну плату та не здійснює інші передбачені Законом
виплати. Ці особи караються адміністративно, якщо обставини дуже серйозні,
правопорушник буде нести кримінальну відповідальність. Згідно з цим Законом
учитель, права якого були обмежені або якщо він незадоволений оплатою, яку
здійснює

школа

або

інший

заклад

освіти,

може

подати

скаргу

в

адміністративний орган освіти. Цей орган повинен з’ясувати сутність ситуації
протягом 30 діб. Якщо адміністративний орган не розібрався з проблемою,
педагог має право подати скаргу до найвищої інстанції.
Потрібно звернути увагу, що в КНР адміністративним департаментом
Міністерства освіти КНР визначені правила прийому на роботу іноземних
вчителів (中华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 157).
Важливо, на нашу думку, охарактеризувати заходи держави для
заохочення майбутніх педагогів до педагогічної діяльності, зокрема постійне
збільшення додаткових коштів для покращення матеріально-технічної бази
педагогічних ВНЗ. Крім того, для заохочення найбільш талановитої молоді,
були встановлені певні пільги для випускників середньої школи, що вступають
у педагогічні ВНЗ; відмінники зараховуються без вступних іспитів.
Аналіз законодавчо-нормативної бази засвідчив, що в КНР існує
проблема забезпечення сільської місцевості висококваліфікованими вчителями
початкових і середніх шкіл. Увага до цієї проблеми зумовлена специфікою
розвитку країни, в якій сільські та віддалені райони розвиваються дуже
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повільно. Для вирішення цієї важливої проблеми у містах, районах і повітах
відкриваються

середні

педагогічні

училища

для

підготовки

вчителів

початкових шкіл, при чому фінансове забезпечення цих училищ здійснює
місцевий уряд (中华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 158).
Підтримка на державному рівні високого статусу вчительської професії,
турбота про матеріальне благополуччя педагогічних кадрів посилюється
правом безкоштовно або за невеликі кошти отримати житло у спеціальних
учительських містечках. З 1978 року житлове питання вчителів початкових і
середніх шкіл було включено до державного плану капітального будівництва. В
цьому

напрямі

держава

значною

мірою

щорічно

збільшує

внески

Застосовується і моральне заохочення кваліфікованих фахівців шляхом
присвоєння їм звань: «Відмінник народної освіти», «Вчитель-методист»,
«Передовий працівник». Щорічно відбувається преміювання найкращих
студентів педагогічних закладів та працюючих вчителів стипендіями та
грантами (中华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 153).
Особливим кроком є посилена увага до професійного зростання та
підвищення кваліфікації працюючих

учителів.

Постійне

вдосконалення

науково-технічного оснащення шляхом використання останніх досягнень науки
й техніки і вдосконалення комунікаційних засобів в освітньому процесі вимагає
відповідних знань і навичок вчителів всіх ланок освіти, що неможливо без
неперервного професійного розвитку (中国教育概况, 2015).
Отже, нормативно-правове забезпечення підготовки вчителя в КНР
представлено низкою документів уряду КНР, різноманітними стратегіями та
програмами Міністерства освіти КНР, а також нормативно-правовими актами,
які спрямовані на розвиток педагогічної освіти Китаю та досягнення світових
стандартів. Важливо, що уряд КНР приділяє значну увагу правам, обов’язкам і
захисту педагогічних працівників. Система заохочення та нагородження сприяє
підвищенню рівня престижності важливої для суспільства професії одночасно
з підвищенням вимог до майбутнього вчителя, його конкурентоспроможності
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та якості професійної діяльності, що також сприяє активному розвитку
педагогічної освіти КНР.
1.4. Професійний розвиток учителів у системі неперервної освіти
Основним документом, який регулює діяльність вищих навчальних
закладів в Китаї, є Закон «Про вищу освіту», який був прийнятий у вересні 1998
року на засіданні Постійного Комітету ВЗНП. Закон набув чинності 1 січня
1999 року. Цей документ враховує суспільні вимоги щодо фахівців, здатних
діяти креативно, бути всебічно освіченими, регулює професійний розвиток
фахівців, і, таким чином, забезпечує розвиток освіти і науки країни відповідно
до вимог соціалістичної модернізації.
У Законі викладено вимоги до студентів ВНЗ. Згідно з ним студент
вищого навчального закладу повинен виконувати правила і норми, встановлені
адміністрацією ВНЗ, а саме: поважати викладачів, сумлінно вчитися, бути
патріотичним, активним, високоморальним, мати високий рівень культурних
знань (中华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 180).
Аналіз наукових праць, законодавчих ресурсів свідчить про те, що
система набору студентів до вищих навчальних закладів була заснована у 1952
році, коли у КНР було створено систему державних вступних іспитів.
Абітурієнт повинен був відповідати наступним вимогам: освітнім (повна
середня освіта або рівний їй освітній ценз), віковим (особа не старше 25 років),
сімейного стану (неодружена/ний), здоров’я (мати гарне здоров’я). Кожна
спеціальність у ВНЗ мала свій перелік дисциплін на вступних іспитах:
гуманітарні науки – література, політика математика, іноземна мова, історія;
природничі – математика, іноземна мова, фізика, хімія, література; у галузі
мистецтва абітурієнти складають також і спеціальні дисципліни (Су, 2002,
с. 79).
Усі ВНЗ (до них не належали ВНЗ, створені на кошти громадськості) за
розпорядженням

комісій

щодо

набору

студентів

на

рівні

провінції
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(автономного району і міста центрального підпорядкування) приймають
студентів у чотири етапи. Військові вищі навчальні заклади і невелика частина
вищих навчальних закладів, які мають спеціальний дозвіл Міністерства освіти,
проводять попередній набір студентів у великих масштабах. До них належать
понад сто провідних вищих навчальних закладів країни, серед яких –
Пекінський університет і Політехнічний інститут Цінхуа. У цих вищих
навчальних закладах необхідна кількість вступних балів є порівняно високою.
Звичайні вищі навчальні заклади (головним чином це частина вищих
навчальних закладів на рівні провінції) проводять набір на другий етап. Таких
закладів

освіти

дуже

багато, і вони

мають диверсифікований

набір

спеціальностей (中国师范教育史, 2015).
Вивчення джерельної бази засвідчило, що на сучасному етапі розвитку
реформ у вищій школі продовжується робота з упорядкування системи
вступних іспитів. Зараз, наприклад, проводиться робота щодо скорочення
екзаменаційних дисциплін, наголошується на тому, що у змісті екзаменів, крім
книжкових знань, треба звернути увагу на здатність і рівень володіння
практичними уміннями. Крім того, запропоновано змінити кількість разів з
проведення екзаменів (замість одного на два). У 2001 році Міністерство освіти
Китаю знову розширило перелік умов для вступників до вищих навчальних
закладів, скасувало обмеження на сімейний стан і вік. Це ще один необхідний
крок для того, щоб зробити вищу освіту масовою в Китаї ( 中国师范教育史,
2015).
Важливо додати, що згідно з цим документом кожен громадянин, який є
політично загартованим, може здобути бажаний науковий ступінь або освітньокваліфікаційний рівень. У Китаї прийняті три рівня: бакалавр, магістр, доктор.
Ступінь бакалавра можна отримати після закінчення 4-річного вищого
навчального закладу шляхом засвоєння основних загальних теоретичних знань,
знань зі спеціальності і навичок з основних дисциплін, а також шляхом набуття
можливостей здійснювати науково-дослідну роботу за спеціальністю.
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Ступінь магістра можна отримати у вищих навчальних закладах та у
науково-дослідницьких інститутах. Для цього після закінчення навчання
складаються кваліфікаційні іспити і відбувається захист магістерської роботи.
Претендент на ступінь магістра повинен мати систематичні знання з основних
дисциплін і професійних, вміти проводити науково-дослідну роботу та
самостійно працювати за спеціальністю.
Ступінь доктора можна отримати у вищих навчальних закладах і
спеціалізованих

науково-дослідних

інститутах,

в

яких

претендентами

складаються іспити з дисциплін спеціальності. Після успішного захисту
докторської дисертації вони мають глибокі систематичні знання з дисциплін,
можуть самостійно займатись науково-дослідною роботою, робити значний
внесок у вітчизняну науку (中华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 182).
Закон передбачає, що навчальний рік у китайських студентів щорічно
починається з вересня, поділяється на два семестри, в середині семестру,
зазвичай, немає канікул, наприкінці семестру складаються заліки з дисциплін
певного семестру. У наш час частина ВНЗ впроваджує таку систему, за якої
студенти, пройшовши навчання у встановлений термін, здають дипломну
роботу і вважаються випускниками, інша частина ВНЗ в експериментальному
порядку впроваджує систему диференційного навчання (розподіл студентів на
групи здійснюється за рівнем успішності).
Важливо зазначити, що зміст навчання у всіх ВНЗ структурований за
блоками: базові дисципліни, основні дисципліни зі спеціальності і вибіркові
дисципліни зі спеціальності. Тривалість занять − 100 хвилин. Щорічно у
студентів загалом буває близько трьох місяців літніх і зимових канікул.
У китайських ВНЗ багато уваги приділяється організації позааудиторній
діяльності студентів. Відповідно до своїх уподобань і здібностей, сфери
інтересів сучасної китайської молоді охоплюють літературу, оперу місцевого
жанру, музику, мистецтво, каліграфію, ушу, альпінізм, адвокатуру, психологію,
захист навколишнього середовища тощо. Вони можуть створювати клуби за
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інтересами

на

базі

вищого

навчального

закладу,

що

підтримується

адміністрацією та допомагають розвивати у студентів лідерські якості ( 西北
师范大学, 2016).
Важливо також вказати, що раніше випускники вищих навчальних
закладів мали гарантії щодо влаштування на роботу, за розподіл на роботу
відповідала держава. Зараз система влаштування випускників ВНЗ змінилася,
проходить відбір випускника установою / підприємством або випускник сам
обирає місце майбутньої професії. Це певною мірою сприяє раціональному
упорядкуванню спеціальностей у ВНЗ, відповідності змісту навчання потребам
суспільства в конкурентоспроможних фахівцях і водночас з психологічної
точки зору − прискоренню зростання соціальної ролі студента ( 本科生教育,
2015).
На нашу думку, ключовим фактом є те, що в Міністерстві освіти
функціонує Комітет академічних ступенів, який контролює присудження
академічних звань. Інституція складається з голови, віце-голови та інших
членів, яких обирає Міністерство КНР.
Диплом бакалавра затверджує Міністерство освіти КНР. Дипломи
магістра і доктора спочатку детально перевіряє Комітет академічних ступенів, а
потім затверджує Міністерство. Перелік навчальних закладів, які готують
магістрів і докторів, подається на розгляд в Міністерство освіти КНР,
затверджується й

оголошується Комітетом

академічних

ступенів

( 中

华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 183).
На нашу думку, система вищої освіти не може бути проаналізована без
аналізу діяльності на третьому освітньому рівні. У зв’язку зі змінами, що
відбуваються в нашій країні в організації навчання на третьому освітньому
рівні, цікавим є досвід КНР з цього питання. Необхідно визнати, що сама
процедура захисту дисертаційних досліджень подібна до української, оскільки
обидві були успадковані від Радянського Союзу. У Міністерстві освіти КНР
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функціонує Комітет захисту дисертацій, у який входять із різних галузей наук.
Члени комітету повинні мати відповідні академічні ступені. Список членів
подається до уповноважених органів і затверджується ними. Список присутніх
на захисті також повинен бути в Комітеті академічних ступенів під час
винесення рішення щодо присудження ступеня.
Комітет захисту дисертацій відповідає за перевірку магістерських і
докторських

дисертацій,

організовує

усний

виступ

дисертантів,

готує

резолюцію про присудження ступеню. Кожна резолюція є секретною, після
затвердження головами комітету її відправляють до Комітету академічних
ступенів (中华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 184).
Комітет академічних ступенів відповідальний за перевірку дисертацій та
прийняття рішень щодо резолюцій. Кожне рішення, підписане та затверджене
головами комітету, носить секретний характер і містить список осіб, яким
вирішено присудити ступінь. Його направляють до міністерства, де міністр
повинен затвердити рішення з кожного претендента. Як і в більшості країн
світу після прийняття рішення щодо присудження академічного ступеня та
затвердження Міністром, претендент отримує диплом, який підтверджує його
науковий ступень (中华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 184).
Зауважимо, що ті, хто закінчили навчання в аспірантурі і кому було
відмовлено в присудженні ступеня, можуть подати апеляцію та після
доопрацювання й успішного захисту дисертації знову подати заяву на його
присудження. Особи, які виконали дисертаційне дослідження, що має важливе
значення для розвитку сучасної науки або зробили вагове відкриття чи винахід,
можуть бути звільнені від іспитів з дисциплін і лише усно захищають власне
дисертаційне

дослідження.

Видатні педагоги

та відомі

в

суспільстві

особистості, як китайці, так і іноземці, можуть отримати звання почесного
доктора за умови схвалення Комітетом академічних ступенів. На нашу думку,
цікавим є те, що іноземні студенти, які навчаються у КНР та займаються
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науково-дослідною роботою у КНР, також можуть отримати академічний
ступінь, виконавши усі вимоги цього Закону.
Якщо академічний орган або секція не подали заяву щодо надання
академічних ступенів, не надали резолюцію, особа, яка претендує на
академічний ступінь, має направити апеляцію до Комітету академічних
ступенів, який повинен розглянути жалобу найближчим часом і вирішити цю
проблему (中华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 185).
Зауважимо, якщо після присудження академічного ступеня виникають
суперечливі питання, неточності, то згідно з цим Законом Комітет академічних
ступенів може анулювати рішення про присудження ступеня. Якщо вищий
навчальний заклад або відповідна секція науково-дослідного інституту на
недостатньо високому рівні готує претендентів на отримання академічного
ступеня, то Міністерство освіти може анулювати їх статус як органа, який готує
спеціалістів з відповідних академічних ступенів. Методи реалізації даного
Закону повинні бути сформульовані Комітетом академічних ступенів при
Міністерстві та затверджені Міністром ( 中 华人民共和国教育法路律集, 1999,
с. 185).
Переконані, що важливим питанням у роботі закладів вищої освіти будьякої країни є аналіз науково-дослідної роботи ВНЗ, адже педагогічні
працівники вищих навчальних закладів займаються не лише навчанням і
вихованням студентів, а ще й проводять наукові дослідження в актуальних для
країни галузях. ВНЗ Китаю створюють сприятливі умови для науково-дослідної
роботи викладачів і студентів шляхом запровадження цілого комплексу
напрямів дослідження і надання безлічі джерел отримання інформації. У наш
час вищі навчальні заклади країни налічують 100 важливих лабораторій на
рівні держави, які складають достатньо великий відсоток із загальної кількості
важливих державних лабораторій. Функціонують більше 1000 інститутів,
кабінетів (лабораторій) і центрів, що займаються дослідженнями в технічній
галузі, з них – 23 державних науково-дослідних центрів інженерії і 10
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державних науково-дослідних центрів технічної інженерії. Близько 2/3 тем
Державного фонду природничих наук розробляються вищими навчальними
закладами (天津师范大学, 2012).
Варто зазначити, що в Китаї ВНЗ слідують шляхом інтеграції
виробництва, навчання та наукових досліджень, чим сприяють застосуванню на
практиці науково-технічних досягнень. У середині 80-х років ХХ століття при
ВНЗ почали створюватися підприємства, які після впорядкування, перебудови,
змін у системі організації поступово перетворились на сучасні підприємства. В
результаті, імплементуючи в свою діяльність інноваційні дослідження, вони
вийшли на ринок і стали джерелом нових винаходів, центрами професійного
розвитку та наукового зростання. До таких підприємств на базі навчальних
закладів належать «Фанчжен» Пекінського університету, «Тунфан» і «Цзигуан»
Політехнічного інституту Цінхуа. Переважно вони займаються дослідженнями
у нових наукомістких галузях – комп'ютерних та біологічних технологіях.
Частина вищих навчальних закладів спільно з підприємствами створила центри
технічного розвитку і шляхом стимулювання продуктивних сил молоді.
Створення спільних лабораторій та центрів співробітництва, налагодження
виробництва

з

науковими

підрозділами

вищих

навчальних

закладів

уможливило підготовку для галузей і підприємств висококваліфікованих
фахівців, забезпечення технічної допомоги. Таким чином вони перетворилися з
підприємств у головні бази розвитку. Вважаємо цю тенденцію інноваційною та
перспективною, яка відповідає світовим стандартам розвитку освітньої галузі.
Необхідно наголосити, що уряд Китаю приділяє дуже багато уваги саме
розвитку міжнародного обміну та співробітництва у галузі освіти, що сприяє
розвитку системи освіти країни та підвищенню рівня підготовки майбутніх
фахівців, дає їм можливість підвищити не тільки рівень володіння іноземною
мовою,

загалом

отримати

безцінний

досвід,

стати

більш

конкурентоспроможними на світовому ринку праці. Ці чинники є дуже
важливими у підготовці майбутніх учителів, адже вчитель готує молодь до
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подальшого життя та роботи, яка в подальшому слугуватиме розвитку
економіки КНР (Су, 2002, с. 155).
У дослідженні системи вищої освіти вважаємо ключовим аспектом
вивчення системи управління нею, її історичний розвиток. Традиційна система
управління у вищій освіті Китаю була системою централізованого планування
державою та безпосереднього урядового контролю та не відповідала вимогам
розвитку соціалістичної ринкової економіки. Тривале удосконалення системи
управління вищою освітою протягом 15 років, починаючи з середини 80-х років
XX століття, особливо за останні 5 років, зумовлено історичними змінами в
основних механізмах створення навчальних закладів. Крім нечисленних вищих
навчальних закладів, які знаходились під безпосереднім контролем різних
міністерств, багато вищих навчальних закладів підпорядковувались відомствам
місцевої влади на рівні провінцій.
Необхідно зазначити, що зараз урядом КНР проводиться політика
надання вищим навчальним закладам більшої автономії. Таким чином,
керівництво провідних китайських педагогічних вищих навчальних закладів
отримало можливість самостійно складати та затверджувати деякі нормативноправові акти, наприклад, стандарти щодо укладання навчальних програм,
планів, стратегії розвитку підготовки вчителя в певному вищому педагогічному
закладі тощо. Педагогічні університети Китаю мають право на отримання
грошової

допомоги

використання

від

її на

спонсорів

власний

і

розсуд,

підприємницьких
що дозволило

організацій
покращити

та
стан

матеріального забезпечення педагогічних закладів.
У

вищій

освіті

поступово

упроваджувалась

система

створення

навчальних закладів, в якій головну роль відігравав уряд, а різні верстви
суспільства брали участь. У цій системі державні вищі заклади і заклади вищої
освіти, створені громадськістю, розвивалися одночасно, впроваджувалась нова
система управління, а контроль проводився на двох рівнях (урядовому й
провінційному) відповідно до визначеного розподілу обов'язків, за яким
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підготовчу роботу в основному здійснювали провінційні органи влади (Су
Сяохуань, 2002, с. 156).
У зв’язку з тим, що Китай має дуже велику територію і населення, яке
перевищує 1 млрд. 380 млн. осіб (2016) постала проблема належного
фінансування в освіті. Для забезпечення віддалених районів і селищ
достатньою

кількістю навчальних закладів, китайський

уряд дозволив

створювати навчальні заклади на кошти населення. Необхідно зазначити, що
такий спосіб фінансування дозволяє значно знизити рівень витрат на підтримку
закладів освіти. Зазвичай, раніше вчителі, які працювали у цих закладах, не
мали достатньої кваліфікації, освіта в них була середня або навіть неповна
середня. Для роботи в таких школах учителю достатньо було отримати дозвіл
провінційних просвітницько-адміністративних органів за умови складання
іспиту на рівень освіти. Зараз уряд КНР застосовує активні заходи щодо
переводу цих учителів до єдиної державної системи, для цього вони повинні
відповідати вимогам системи цензу педагогічних працівників (Су, 2002, с. 148).
На початок ХХІ століття були остаточно зняті вікові та соціальні
обмеження для вступників до педагогічних вищих закладів. Протягом цього
часу дещо варіювалися програми, склад предметів, що виносилися на єдиний
державний іспит (ЄДІ), проте його статус як одночасно випускного іспиту в
школі та вступного до ВНЗ, зокрема педагогічного, не змінювався. Заявки на
вступ, на відміну від першого етапу можна було подавати в кілька педагогічних
закладів, з’явилася можливість обирати нові спеціальності і предмети. Кращі
студенти мали змогу отримувати заохочувальні стипендії, гранти для навчання
за кордоном. У китайських ВПНЗ з’явилися іноземні студенти, яких
приваблювала невисока плата за навчання, популярна східна мова, комфортні
умови проживання.
Отже, китайська система вищої педагогічної освіти пройшла складний
шлях становлення. У процесі її історичного розвитку виникало багато проблем,
які призводили до тимчасового занепаду систем вищої та педагогічної освіти.
Але зараз уряд КНР сприяє їх активному розвитку, розроблює різні
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законопроекти, що сприяють покращенню ситуації в освіті, заохочує
найкращих педагогічних працівників різними нагородами та привілеями,
заохочує педагогів розвивати свої знання, вміння та навички. Проведені заходи
сприяли створенню системи неперервного навчання, необхідних умов для
професійного розвитку особистості. У результаті, незважаючи на ряд проблем,
сучасний стан системи китайської вищої освіти знаходиться на належному рівні
і робить китайських спеціалістів конкурентоспроможними у світі.
Останнім

часом

Китай

стрімко

розвивається

в

економічному,

політичному та соціальному аспектах. У зв’язку із сучасними світовими
тенденціями система освіти КНР змінюється. Відповідно до концепції
неперервної

педагогічної

освіти

китайські

вчителі

повинні

постійно

підвищувати рівень своїх знань, умінь і навичок. Вважаємо за необхідне
звернути увагу на особливості підвищення кваліфікації вчителів Китаю, адже
це є основа їхнього професійного розвитку. Висловимо переконання, що
вивчення специфіки підвищення кваліфікації вчителів Китаю є дуже
актуальним для сучасної педагогічної науки.
Важливо зазначити, що основним документом, який регулює підвищення
кваліфікації

китайських

учителів,

є

«Державна

програма

підвищення

кваліфікації вчителів середньої і молодшої школи та вихователів дитячих
садків». Зміст програми включає дисципліни ідейно-політичного виховання,
підвищення морального рівня, оновлення і розширення професійних знань,
теорію і практику сучасного навчання, наукові дослідження в галузі освіти,
удосконалення навичок навчання, техніку сучасного навчання, знання сучасних
тенденцій науки і техніки, культури та соціології.
Педагог відіграє важливу роль у формуванні молоді, яку навчає; від нього
залежить, наскільки легко молоді люди будуть пристосовуватися до життя та
яку роль буде виконувати в суспільстві. Саме тому важливо, щоб педагогічний
працівник володів професійними компетенціями, а ще й постійно підвищував
рівень своїх знань, умінь і навичок. Крім того, сучасний учитель повинен добре
орієнтуватись в останніх законодавчих документах, що регулюють освітню
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діяльність закладів навчання. Функцію інформування, постійного навчання,
професійного розвитку виконують курси підвищення кваліфікації.
Професійний розвиток є важливим пріоритетом для учителів початкових і
середніх класів китайських шкіл. Типова тривалість безпосередньої роботи
учителів з учнями складає 3-4 години на день, решта дня витрачається
вчителями на власний професійний розвиток, роботу над н авчальною
програмою, підготовкою до уроків, підготовку до факультативних занять (Zhu,
2009).
Аналіз джерельної бази з проблеми дослідження дав можливість
з’ясувати, що на сучасному етапі розвитку освіти китайські науковці вважають
важливим збереження традиційних форм підвищення кваліфікації фахівця, які
позитивно зарекомендували себе разом із здійсненням пошуку нових
інноваційних форм і методів професійного розвитку педагога.
Підвищення кваліфікації вчителів у Китаї відбувається кожні п'ять років,
проводиться в тому районі, де працює педагог за принципом залежності змісту
навчання від необхідних у роботі знань. Для директорів шкіл підвищення
кваліфікації є також обов’язковим.
Подальше навчання вчителів початкових і середніх шкіл відбувається у
центрах підготовки (35 центрів у ВНЗ країни) (范教育, 2016). Основна увага в
центрах звертається на якість та ефективність форм і методів підвищення
кваліфікації.
Н. Котельникова (2011) наводить таку класифікацію найбільш поширених
форм підвищення кваліфікації китайських учителів: колективні (лекторії,
теоретичні

семінари,

семінари-практикуми,

виставки,

конкурси

мультимедійних

тренінги,

презентацій,

предметні

тижні,

науково-практичні

конференції); групові (об'єднання вчителів за профілями, творчі групи, ділові
ігри, взаємовідвідування уроків і рефлексія, перегляд та обговорення
відеозаписів «показових» уроків, семінари); індивідуальні (наставництво,
консультації та співбесіди, робота над індивідуальною творчою темою,
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створенням мультимедійних презентацій, рефлексивний аналіз власних уроків,
самоосвіта) (Котельникова, 2011, с. 152).
Раніше підвищення кваліфікації вчителів у Китаї проводилося за денною,
вечірньою та заочною формами навчання, але зараз, в епоху активного
розвитку інформаційно-комунікативних технологій, реальною альтернативою
традиційного навчання стає дистанційне навчання, за якого в навчальновиховному процесі використовуються інноваційні засоби та форми навчання,
засновані на новітніх інформаційних технологіях.
Уперше дистанційне навчання з'явилося в Китаї в 80-і роки ХХ століття у
формі телерадіо навчання: у 1986 році було створене Китайське телебачення
просвіти. Для вчителів шкіл кожного дня тривалістю тринадцять годин
проводяться лекції через міжнародні супутники зв’язку. Після прослуховування
комплексу лекцій учителі повинні складати іспити. Поява комп'ютерних мереж
і можливість спілкуватися в режимі реального часу дало новий поштовх
розвитку дистанційної освіти в країні. На нашу думку, найбільш цікавими є
інноваційні форми підвищення кваліфікації, такі, як: онлайн-консультації,
диспути, дискурси, відеолекції, презентації.
Китайський дослідник Лю Донмін (2015) детально розглядає способи
підвищення кваліфікації за допомогою Інтернет-конференції. Він вважає, що
таким чином учителі з різних регіонів країни мають можливість поділитись
власним досвідом, обговорити способи подолання труднощів, які постають
перед учнями у процесі вивчення певної дисципліни, поділитися новітніми
методами викладання та виховання учнів (中国师范教育, 2015). Таким чином,
використання Інтернету значно спрощує процедуру підвищення кваліфікації
педагогів, яким не має потреби їхати в інше місто або провінцію для того, щоб
підвищити рівень володіння предметом, а також рівень знань з психології та
педагогіки.
Так, у 2014 році в місті Деян проводились Інтернет-курси підвищення
кваліфікації, спрямовані на поглиблення знань з дисципліни, що викладається.
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Після закінчення курсів для одержання сертифікату, що підтверджує
підвищення кваліфікації, вчителі повинні були написати науково-дослідну
роботу, скласти іспити. Учителі різних провінцій мали можливість не лише
поглибити знання з предмету, ознайомитись з новітніми методами та формами
навчання й виховання учнів, отримали можливість попрацювати в команді.
Кожен учитель повинен був написати науково-дослідну роботу в співавторстві
з колегою. Важливо відзначити ефективність такого способу підвищення
кваліфікації. Учителі працюють у реальних умовах, мають можливість
усвідомити актуальність і ефективність навчання учнів початкової та середньої
школи. За допомогою новітніх форм і методів у своїй повсякденній роботі
поліпшується якість викладання, розвиваються здібності до науково-дослідної
роботи, удосконалюються навички практичної роботи. На наше переконання,
такі форми підвищення кваліфікації є актуальними для сучасної освітньої
практики, адже допомагають педагогу удосконалити навички роботи в команді,
безпосередньо впливають на його професійний розвиток.
Закцентуємо увагу на розвитку суб’єкт-суб’єктних відносин шляхом
надання такій формі підвищення кваліфікації характеру діалогу. Саме шляхом
діалогічної взаємодії з іншою людиною, у тісному спілкуванні з нею, через
розуміння її настрою, почуттів розкривається особистість педагога. Це повною
мірою відображає концепцію особистісно-орієнтованого підходу, стимулює
самостійність і творчість у професійній діяльності учителів.
Іншою перевагою використання Інтернету є можливість створити
команду учителів, які спільними зусиллями вирішуватимуть поставлені
завдання, що сприятиме розвитку навичок роботи у команді. Навчання
педагогів виконувати тематичні дослідження, брати участь у дискусіях сприяє
розвитку критичного мислення. Крім того, вияв професійної ініціативи є одним
із ключових чинників ефективного професійного розвитку учителів. Однією з
переваг використання Інтернету для підвищення кваліфікації є взаємний обмін і
співробітництво між учителями, які мають значний досвід роботи, та
вчителями-початківцями.
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Доцільно

зазначити,

що

Інтернет-курси

підвищення

кваліфікації

поділяються на три модулі тривалістю сорок годин. Прикладами лекцій, які є
обов’язковими для усіх учителів, є лекції з методів звукових і мовних
маніпуляцій, методи використання інформаційних технологій, поняття і
принципи експлуатації технічних засобів навчання (для учителів молодших
класів), система складних операційних методів (для учителів середніх класів),
мистецьке навчання та естетичне виховання (для учителів старших класів) (天
津师 范大 学 副、 辅修 管理 办 法, 2013). Для підготовки вчителів до лекцій з
основних дисциплін додаються лекції з етики з метою підвищення якості
викладання і навчальної поведінки.
Проведений аналіз дозволяє нам визначити інноваційні ідеї у підвищенні
кваліфікації вчителів в КНР: відмова від механічного відтворювання на користь
оволодіння

професійними

компетенціями,

перехід

від

пасивного

прослуховування лекцій до активних диспутів на форумі тощо. Теми
обговорень можуть бути різними, наприклад: «Від навчання до покарання»,
«Використання традиційних чи інноваційних методів викладання» тощо.
Питанню підвищення кваліфікації вчителів в КНР приділяється значна
увага під час конференцій і семінарів. Так, Східнокитайський університет у
березні 2015 року проводив міжнародний семінар, спрямований на підвищення
кваліфікації молодих учителів. Педагоги повинні були підготувати доповіді
стосовно новітніх тенденцій в освіті. У роботі семінару брали участь досвідчені
вчителі різних предметів; відбулися обговорення та дискусії, що сприяло
більшій зацікавленості аудиторії, активній участі присутніх, які ділилися
своїми думками та активно співпрацювали один з одним (华东师范大学, 2016).
У педагогічному університеті провінції Джецян відділ післядипломної
освіти проводить лекції для педагогічних працівників, які супроводжуються
комп’ютерними презентаціями. На лекціях, зазвичай, порушуються актуальні
питання стосовно освітнього процесу, наприклад: «Яке значення має особа
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вчителя у навчальному процесі?», «Які інноваційні засоби навчання слід обрати
для того, щоб удосконалити процес навчання?», «Що включає в себе поняття
«висококваліфікований вчитель»?» (浙江师范大学, 2016).
Аналіз

програми

підвищення

кваліфікації

університету

Хай

Ян

(м. Циндао) дав можливість зробити висновок щодо змісту підготовки вчителів.
Обов’язковим під час проходження курсів підвищення кваліфікації для
педагогів є прослуховування лекцій, таких, як: способи збереження психічного
здоров’я учителя (4 год.), проблеми психології учнів (4 год.), техніка мовлення
на

уроці

(4 год.),

сучасний

розвиток

логістики

(4 год.),

технологія

радіочастотної ідентифікації в галузі логістики (教育科学学院教育学专业人才
培养方案, 2015).
Варто зауважити, що в КНР постійно залучаються до підвищення
кваліфікації відомі педагоги. В КНР діє програма, завдяки якій учителі, які
мають значні успіхи в педагогічній діяльності, отримують нагороди,
здійснюють вагомий внесок у розвиток педагогічної науки, можуть проходити
курси підвищення кваліфікації безкоштовно.
Останнім часом серед китайських учителів набуває популярності
проходження курсів підвищення кваліфікації за кордоном. Ще в 1975 році, на
початку політики реформ і відкритості, коли необхідно було швидко
підготувати конкурентоспроможних фахівців, яких гостро потребувала країна,
уряд Китаю вирішив відправляти педагогів на стажування. За цієї обставини,
віце-прем'єр Ден Сяопін узяв особисте керівництво над наукою, технікою і
просвітою, виніс важливе рішення про збільшення педагогів, яким необхідно
було пройти стажування за кордоном (Су, 2002, с. 168).
Отже, підвищення кваліфікації вчителя є основою його професійного
розвитку. Тому китайські вчителі здебільшого сумлінно ставляться до
поставлених завдань під час проходження курсів підвищення кваліфікації.
Зазначимо,

що

система

підвищення

кваліфікації

Китаю

постійно
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удосконалюється, з’являються новітні методи та форми організації неперервної
освіти педагога. У Китаї широко використовуються сучасні мультимедійні
засоби, що допомагають спростити процес проходження стажування. Разом з
інноваційними формами використовуються також традиційні, зокрема лекції,
але викладення матеріалу також супроводжується відеоматеріалами або
презентаціями, створеними за допомогою комп’ютерних технологій. Тому
можна з упевненістю стверджувати, що уряд Китаю сприяє постійному
удосконаленню системи неперервної освіти, що значно підвищує рівень
мобільності та конкурентоспроможності китайських учителів як на батьківщині,
так і в світі.
Висновки до 1 розділу
Постійний інтерес до підготовки вчителя зумовлений його роллю у
формуванні особистості молоді, її успішності в умовах дорослого та
самостійного життя. Педагогічна освіта має сприяти розвитку у майбутніх
педагогів тих якостей, які будуть необхідні їм у процесі навчання учнів і
формування в них необхідних компетенцій. Аналіз джерельної бази з теми
дослідження дозволив з’ясувати, що питання підвищення ефективності
сучасної педагогічної освіти, підготовка висококваліфікованих педагогічних
працівників, здатних учитися упродовж життя, знаходяться в центрі уваги
українських і зарубіжних науковців. Вони розглядають тенденції і чинники, що
впливають

на

сучасний

розвиток

педагогічної

освіти,

досліджують

ефективність інноваційних педагогічних технологій і нових методів навчання.
Важливими концепціями, що спричинили значний вплив на розвиток
педагогічної освіти в Китаї, стали конструктивістська концепція, концепція
менеджменту щастя, концепція мультикультурної освіти. Ідеї концепцій
суголосні з тенденцією зміни стилю викладання з авторитарного на
демократичний у взаєминах між студентом і вчителем для запобігання
непорозумінь, конфліктів. Згідно з концепціями потребує значної уваги
проблема створення сприятливого навчального середовища, яке відтворює
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життєві ситуації або є максимально наближеним до реальності, акцентуванні
уваги на інтерактивному навчанні за допомогою сучасних навчальних медіа,
самостійному вирішенні проблем студентами, рівних освітніх можливостях для
всіх громадян країни. У таких умовах учитель перетворюється на ключову силу
змін і відіграє активну роль у реформуванні педагогічної освіти.
З’ясовано, що китайська система педагогічної освіти пройшла дуже
складний шлях. У процесі її історичного розвитку виникало багато проблем,
таких, які призводило до негативних тенденції. Охарактеризовано наслідки
«культурної революції» для сфери вищої освіти та шляхи подолання
деконструктивних явищ. Узагальнено, що на початку періоду реформ і
відкритості КНР уряд Китаю повинен був шукати ефективні методи й прийоми
поліпшення ситуації у вищій освіті, адже після «культурної революції» вища
освіта КНР характеризувався незначними якісними змінами. Виявлено, що
важливим етапом у розвитку китайської освіти стали реформи відкритості
(програма економічних реформ), розпочатих у Китайській Народній Республіці,
спрямовані на утвердження «соціалізму з китайською специфікою» або
«соціалістичної ринкової економіки і відкритості зовнішньому світу».
Охарактеризовано сучасний стан системи вищої освіти загалом і
педагогічної зокрема. Представлено діяльність уряду, спрямовану на її
активний розвиток, розроблення законопроектів, що сприяли конструктивним
змінам у педагогічній освіті, заохочення найкращих педагогічних працівників
шляхом нагородження і надання пільг. Висвітлено заходи щодо заохочення
громадян до здобуття вищої педагогічної освіти, як: відправлення студентів і
працівників на навчання і стажування за кордон, створення сприятливих умов
для повернення їх на батьківщину, заохочення найкращих студентів і
викладачів, надання можливості вчитися студентам із малозабезпечених сімей
тощо. Обґрунтовано, що, незважаючи на наявність низки проблем, сучасний
стан китайської педагогічної освіти знаходиться на належному рівні, про що
свідчить конкурентоздатність китайських фахівців у світі.
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Аналіз нормативно-правового забезпечення системи вищої освіти КНР
дозволив виявити основні вимоги до викладачів і студентів ВНЗ, права та
обов’язки вчителів та простежити динаміку вимог до педагогів на початку
реформування вищої освіти і на сучасному етапі. Проведені реформи
спрямовуються на виховання сучасного вчителя, задіяного в активному і
самостійному навчанні, забезпечення взаємодії з учнями та спільного з ними
розвитку, виявлення поваги до кожного учня, врахування їхні індивідуальних
якостей. Значна увага приділяється створенню освітнього середовища з метою
активної участі учнів у процесі навчання і, як наслідок, − розвитку в них уміння
застосовувати отримані знання та реалізовувати повною мірою власний
потенціал.
Дослідження особливостей підвищення кваліфікації учителя в КНР
показало, що на сучасному етапі китайські науковці досягли значних
результатів в удосконаленні традиційних і пошуку інноваційних форм і методів
підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Для сучасної китайської
педагогічної освіти актуальним є спрощення проходження стажування.
Китайські дослідники використовують форми підвищення кваліфікації за
допомогою Інтернету, що значно спрощує процес професійного розвитку
учителів. За цієї обставини можна з упевненістю стверджувати, що уряд Китаю
сприяє постійному удосконаленню системи неперервної педагогічної освіти,
що значно підвищує рівень мобільності та конкурентоспроможності китайських
учителів як на батьківщині, так і у світі.
Основні результати розділу представлено в таких роботах автора
(Шевченко К.В.,

2013a;

Шевченко К.В.,

2013b;

Шевченко К.В.,

Шевченко К.В., 2014c; Шевченко К.В., 2014d; Шевченко К.В., 2017c.).

2014a;
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РОЗДІЛ ІІ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ КНР
У розділі схарактеризовано основні принципи організації освітнього
процесу педагогічних університетів Китаю, виявлено особливості відбору і
структурування
практичної

змісту теоретичної підготовки

підготовки

університетах;

бакалаврів

проаналізовано

освіти

у

та

розкрито

китайських

програмно-методичне

специфіку

педагогічних

забезпечення

цієї

підготовки й розкрито особливості педагогічної практики у педагогічних
університетах КНР.
2.1. Мета, завдання і структура вищої педагогічної освіти КНР
У дослідженні системи педагогічної освіти будь-якої країни важливо
охарактеризувати її мету, завдання і структуру. Доцільно детально розглянути
ці компоненти. Метою вищої педагогічної освіти КНР згідно зі статутами та
стандартами підготовки бакалаврів освіти Пекінського, Анхойського та
Сичуанського педагогічних університетів є підготовка педагогічних кадрів
відповідно до вимог сучасної китайської педагогіки, здатних ефективно
виховувати майбутні конкурентоспроможні покоління фахівців та готувати їх
для життя й праці задля розвитку Китаю (北京师范大学, 安徽师范大学, 四川师
范大学, 2016).
Система педагогічної освіти об’єднує відповідні стратегії розвитку,
закони, програми, стандарти, принципи, моделі та механізми ефективного
функціонування (Yang, 2011, с. 117). У Китаї вона була організована шляхом
інтеграції допрофесійної підготовки та професійного розвитку педагогічних
кадрів з сертифікацією вчителів для одержання кваліфікації від початку
реалізації

політики

«відкритої

системи

педагогічної

освіти,

яка

має

забезпечувати суб’єктність регулярних коледжів та університетів». У 1980 році
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китайські реформи в педагогічній освіті дозволили здійснити значний крок
вперед (Yang, 2011, с. 118). Основними завданнями сучасної вищої педагогічної
освіти є: забезпечення високої якості професійної підготовки вчителів
відповідно до стандартів державних вимог, залучення педагогічних працівників
до наукової діяльності, їхній професійний розвиток, неперервна освіта і
самоосвіта.
Структура педагогічної освіти КНР близька до української. У Китаї
підготовка вчителів для початкової та середньої школи здійснюється в системі
педагогічних навчальних закладів, в яких функціонують середні педагогічні
училища, педагогічні ВНЗ та інститути підвищення кваліфікації.
У Китаї до 80-х років допрофесійна підготовка учителів виконувала і
функцію професійного розвитку вчителів (Wang, 2010). У 1990-х роках у
процесі переходу китайської системи педагогічної освіти від триступеневої до
двоступеневої було створено відкриту мережу ступеневого навчання вчителів
початкових і середніх шкіл. Система педагогічної освіти функціонує впродовж
дуже тривалого часу, в якій основні напрями її розвитку визначаються як
створення системи неперервного навчання вчителів і директорів початкових,
середніх

шкіл

і

викладачів

вищих

навчальних

закладів;

завершення

забезпечення вчителів початкових, середніх шкіл і викладачів вищих
навчальних закладів додатковим навчанням для одержання освітнього цензу;
диверсифікація закладів підготовки вчителів для початкових, середніх шкіл і
викладачів вищих навчальних закладів (Limin., Jianli., Xiaodong., Yimin, Dan &
Ola, 2012, с. 279).
Педагогічні вищі навчальні заклади додатково залучають мережу заочних
відділень, вечірніх ВНЗ, підготовчих курсів, курсів підвищення кваліфікації та
інших закладів, що здійснюють підготовку бакалаврів освіти ( 北 京 师 范 大 ,
2015). Майбутні вчителі початкової школи та вчителі дошкільного виховання,
випускники шкіл з неповною середньою освітою навчаються в педагогічних
училищах і технікумах з 3- або 4-річним терміном навчання. Термін підготовки
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може збільшуватись до 5 років на відділеннях підготовки вчителів спеціальних
дисциплін для професійних закладів (Су, 2002, с. 149). Педагогічні інститути,
університети здійснюють підготовку вчителів для повної середньої школи.
Викладачами вищих навчальних закладів можуть бути особи після
закінчення навчання на третьому освітньому рівні або випускники іноземних
вищих навчальних закладів, яких було відправлено на навчання за кордон.
Мережа вищих педагогічних навчальних закладів

КНР

охоплює

педагогічні коледжі, педагогічні університети та інстит ути, педагогічні
інститути іноземних мов і фізкультурний педагогічний інститут (крім того,
педагогічні факультети і курси в деяких університетах). До цих закладів
запрошують абітурієнтів, які закінчили повну середню школу і пройшли
конкурс єдиних державних вступних іспитів.
Термін навчання в коледжі − 2-3 роки, його завдання – підготовка
вчителів для неповної середньої школи з 13 основних спеціальностей (ідейноморальне виховання, китайська мова та література, мова і література
національних меншин, історія, іноземна мова, математика, фізика, хімія,
біологія, географія, фізична культура, музичне та образотворче мистецтво).
Навчання в педагогічних університетах та інститутах триває 4 роки. На
базі цих закладів здійснюється і підвищення кваліфікації педагогічних
працівників. Вихователі дошкільних закладів і вчителі початкових класів у
Китаї переважно навчаються 3-4 роки в педагогічних училищах, куди
приймають випускників неповної середньої школи. Підготовка педагогів для
середньої школи в педагогічних інститутах та університетах відбувається
упродовж 4-5 років.
Педагогічні вищі навчальні заклади через посередництво заочних
відділень, вечірніх ВНЗ, підготовчих курсів, курсів підвищення кваліфікації та
інших форм здійснюють роботу щодо підготовки вчителів середніх шкіл (四川
师范大学, 2016). Педагогічні працівники провідних педагогічних університетів
постачають методичну та педагогічну літературу в школи провінції. При

108

кожному з них діє декілька середніх шкіл, шкіл молодшого ступеня і дитячих
садків, в яких навчання відбувається з використанням сучасних методик і
принципів.
Майбутні вчителі для вступу в педагогічні університети повинні скласти
національні вступні іспити після чого вони відвідують 4-річні регулярні
університети, які головним чином фокусують увагу на підготовці з певного
предмету (Liu, 2010). Особливість праці вчителя у початковій школі та середній
школі в Китаї полягає в тому, що в початковій школі вчитель має кваліфікацію
для навчання всіх предметів, а в середній – лише одного предмету (Tanase,
Leavitt, 2011, с. 185).
На сьогодні Китай вирішує проблеми підвищення кількісних і якісних
показників

забезпечення

освітніх

закладів

педагогічними

кадрами.

Реформаційні зміни китайської педагогічної освіти відбувається внаслідок
започаткованої у 1985 році реформи загальнонаціональної системи освіти. У
ході реформ передбачалось підвищити якість освіти, передусім базової,
забезпечити комплексність підготовки, забезпечити урізноманітнення форм
вищої освіти. Заслуговують на увагу заходи щодо підвищення кваліфікації
педагогів та їхнього соціального статусу як гарантії якості навчання. Для цього
було ініційовано проведення в країні обов'язкових кваліфікаційних іспитів для
учителів, популяризація курсів їхньої перепідготовки, запровадження системи
найму, посилення відповідальності керівників освітніх установ за якість
навчання, підвищення рівня оплати педагогічної праці (Yang, 2011, с. 119). Як
зазначалося, в Китаї діє система цензу педагога або система ліцензій, які
держава видає педагогічним працівникам як дозвіл для здійснення педагогічної
діяльності. До цієї системи включено не тільки вимоги до освітнього рівня і
професійних здібностей, а й вимоги до ідейно-політичного та морального рівня
педагога. Отримання державного свідоцтва щодо цензу педагога уможливлює
прийом працівників на роботу в навчальні заклади країни (Пазюра, 2009,
с. 151).
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Відповідно до чинного законодавства КНР сертифікат учителя має право
одержати лише громадянин Китаю, незважаючи на стать та етнічну
приналежність. Аналіз необхідних компетенцій педагога для одержання
сертифіката на здійснення педагогічної діяльності дає змогу структурувати їх
на:

педагогічну,

що

ґрунтується

на

фундаментальній

спеціальній

і

міждисциплінарній науковій і практичній психолого-педагогічній підготовці;
комунікативну, що включає розвинене літературне усне і письмове мовлення, а
також високу загальну культуру, володіння методами міжособистісного
спілкування, правильну артикуляцію, добру фізичну форму та здібності
організатора; ідеологічну, що забезпечує відповідну ідеологічну і політичну
підготовку майбутніх учителів. Оскільки виховні завдання для китайських
навчальних закладів мають велике значення, то політичний світогляд педагога в
КНР є дуже важливим для одержання права займатися педагогічною діяльністю
(Пазюра, 2009, с. 151).
У

Китаї

управління

педагогічними

закладами

здійснюється

на

державному та регіональному рівнях. Після проведення децентралізації
системи управління освітою в середині 90-х років минулого століття шість
ключових педагогічних університетів були підпорядковані безпосередньо
Міністерству освіти КНР. Решта педагогічних коледжів і провінційних
педагогічних інститутів функціонують під керівництвом провінційних і
місцевих урядів, середні загальноосвітні та педагогічні школи – місцевих урядів.
Повіти мають в своєму підпорядкуванні навчальний заклад, що здійснює
підвищення кваліфікації працюючих учителів початкових шкіл. Кожен
педагогічний заклад і заклад підвищення кваліфікації відповідає за підготовку
та підвищення кваліфікації вчителів конкретного району, завдяки чому вони
стали стабільними центрами підготовки педагогічних кадрів (Су, 2002, с. 121).
У сучасному світі внаслідок значного впливу глобалізаційних тенденцій
на освітню галузь вища освіта як основна сфера підготовки кваліфікованих
кадрів

на

ринку

праці

країни

повинна

постійно

оновлюватися

та

удосконалюватися. Педагогічні факультети китайських університетів постають
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перед новими можливостями

і новими викликами

суспільства. Адже

висуваються якісно нові вимоги до роботи педагогічних факультетів ВНЗ. За
одноголосною думкою китайських науковців, для активізації діяльності цих
факультетів, оптимізації їх структури, поліпшення якості підготовки та
підвищення ефективності їх діяльності, відповідно розбудови економічно
сильної країни, необхідно підтримувати ідеологію – «учителі – це основний
ресурс» (Су, 2002, с. 212).
Протягом тривалого часу китайський уряд приділяв багато уваги
педагогічним закладам, тому видав ряд законів та актів для їх подальшого
розвитку. Однак, все ще наявна значна суперечність між якістю навчання у
педагогічних закладах Китаю та в університетах світу. Недостатня кількість
молодих талантів перетворилась на основну проблему розвитку китайської
вищої освіти (Yu, 2012).
У зв’язку з реалізацією політики реформ і відкритості китайська вища
освіта здійснила значний «стрибок» вперед – перехід від «елітної вищої освіти»
до «масової». Зараз в Китаї налічується 10 млн. учителів і 200 млн. учнів З
постійним розвитком вищої освіти і поширенням мережі вищих навчальних
закладів

відповідно

відбувається

зростання

педагогічних

факультетів,

демонструючи збільшення кількості студентів. До кінця 2014 р. кількість
студентів педагогічних факультетів у коледжах і університетах досягла
2.3357 млн. осіб, що на 1.72 % більше попереднього року. Відповідно до
статистичних даних Міністерства освіти КНР співвідношення учителів і
студентів складало у 2014 р. 1:17.68. Позитивною характеристикою є і
підвищення освітнього рівня педагогічних працівників: майже 80 % учителів
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень доктора або магістра. Однак, відсоток
висококваліфікованих педагогів на посадах професорів і доцентів порівняно
невисокий і складає 41.01 % (Yuzheng Han, 2015, с. 239). Позитивними змінами
є зростання кількості молодих учителів, відсоток учителів середнього віку
(молодших за 40 років) сягає 57.85 %, відсоток учителів більше 40 років
порівняно невисокий.
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Зазначимо, що зростання кількості навчальних закладів призвело до
недостатності педагогічного персоналу, і вирішення цього завдання потребує
значної витрати часу. Системна оптимізація педагогічних факультетів
недостатньо відповідає потребам країни в задоволенні кількісних показників
забезпечення навчальних закладів педагогами. Незважаючи на проведену
оптимізацію педагогічних факультетів, спостерігається відсутність наукового
планування цього процесу, незбалансованість між кількістю учителів базових і
спеціальних предметів. Для заповнення вакансій іноді учителі обіймають
посади, не відповідаючи необхідним кваліфікаційним вимогам (Han, 2015,
с. 240).
Недостатність учителів і нераціональність структури педагогічних
факультетів негативно позначається на якості освіти. Основне завдання вищої
освіти в Китаї з урахуванням принципу регіоналізації − забезпечити потреби
розвитку регіональної економіки. З цією метою університети намагаються
готувати висококваліфікованих фахівців для певного регіону країни. У 2014 р.
Міністерство освіти видало «Рекомендації щодо переходу та розвитку місцевих
університетів», які були сфокусовані на підготовці вчителів початкових і
середніх шкіл певних регіонів (Huan, 2016).
Виникає необхідність аналізу стратегії розвитку вищої педагогічної
освіти у віддалених районах, які потребують особливої уваги з боку уряду.
Зокрема ключовими аспектами стратегії розвитку Юньнанського педагогічного
університету є підвищенні рівня конкурентоспроможності майбутніх учителів,
що пов’язано з тим, що провінція Юньнань знаходиться у віддаленому
південному районі, де економічна ситуація не є найкращою, і тому розвиток
педагогічної освіти відбувається повільніше, ніж у більш багатих районах
Китаю. Стратегія передбачає підготовку майбутніх педагогів на основі
принципів відкритості та інтернаціоналізації. Стратегічні засади розвитку
педагогічної освіти Західного педагогічного університету (провінції Цинхай,
Хінган, Сінцян) спрямована на подолання проблем, що виникають у підготовці
учителів західних провінцій. Зокрема віддаленість деяких провінцій від
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університету актуалізує питання відкриття філій університету в кожній
провінції західного регіону, стимулювання інтересу студентів до професії
вчителя, а також покращення умов їхнього навчання (四川师范大学, 2016).
З’ясовано, що більшість педагогічних університетів, що здійснюють
підготовку бакалаврів освіти, завжди беруть активну учать в освітніх реформах
і є флагманами у розвитку педагогічної освіти. До таких закладів належать
провідні педагогічні вищі навчальні заклади Китаю: Пекінський педагогічний
університет,
провінції

Північно-Східний

Цзилінь),

педагогічний

Хафунській

університет

педагогічний

(м. Чанчунь

університет

у

(м. Шанхай),

Центральний китайський педагогічний університет (м. Ухань у провінції
Хубей),

Південно-Західний

Шансійський

педагогічний

підпорядковуються

педагогічний
університет

Міністерству

університет

(м. Сіань).

освіти.

Ці

(м. Чунцін)

Вони

і

безпосередньо

університети

набирають

випускників середніх шкіл зі всієї країни, але в основному з провінції
(автономних районів і міст центрального підпорядкування) певного регіону.
Випускники цих закладів після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр освіти» працюють учителями молодших та середніх навчальних
закладів, а після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» –
педагогами у педагогічних закладах. Різні провінції (автономні райони і міста
центрального підпорядкування) теж мають вищі педагогічні заклади прямого
підпорядкування, які готують вчителів для початкових і середніх шкіл своєї
провінції.
Саме на базі цих вищих навчальних педагогічних закладів відбувається
реформування педагогічної освіти. Викладачі університетів розробляють
навчальні плани і програми з предметів, які задовольняють потреби у
підготовці

кваліфікованих

педагогів,

оновлюють

навчально-методичне

забезпечення освітнього процесу педагогічних закладів. Ці університети є
найбільшими педагогічними навчальними закладами КНР. В університетах
функціонують

науково-дослідні

інститути

та

відділи,

які

займаються
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розробленням інноваційних способів, форм і методів удосконалення системи
підготовки педагогічних кадрів. При кожному з цих закладів створено
інститути післядипломної освіти, де вчитель має можливість підвищувати
кваліфікацію та продовжувати освіту.
Співробітники педагогічних університетів здійснюють вагомий внесок у
розвиток національної культури, освіти, науки, сприяють економічному та
соціальному прогресу країни.
Студіювання джерельної бази з проблем функціонування університетів
дозволило охарактеризувати напрями діяльності цих закладів. Пекінський
педагогічний університет був заснований у 1902 році. Це найстаріший
педагогічний університет Китаю. У 1952 році

університет Фу Жень,

університет Янь Цзинь і Китайський народний університет увійшли до складу
Пекінського педагогічного університету. Після багатьох змін університет став
одним із найвідоміших педагогічним ВНЗ у Китаї (北京师范大学, 2013).
В

університеті

готують

бакалаврів,

магістрів,

докторів

наук,

консультантів та іноземних студентів. Головною функцією університету є
виховання всебічно розвинених морально, інтелектуально, фізично студентів,
які стануть учителями загальноосвітніх шкіл, науковцями, теоретиками та
адміністративними працівниками.
Зараз Пекінський педагогічний університет має сімнадцять факультетів,
на яких здійснюється підготовка з 30 спеціальностей. Також створено
магістратуру, докторантуру, інститут підготовки адміністративних кадрів,
діють підготовчі курси китайської мови для іноземних студентів. В університеті
працює комісія, яка відбирає студентів для навчання за кордоном. Навчальний
заклад готує докторів з 37 спеціальностей, магістрів – з 81 спеціальності.
Інститут

підготовки

адміністративних

кадрів

займається

підготовкою

висококваліфікованих адміністративних працівників і відбором кадрів для
роботи у вищих навчальних закладах.
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Інститут підготовки іноземних студентів приймає на навчання іноземних
студентів, які вивчають китайську мову, вчителів і викладачів з усього світу у
межах міжнародного обміну.
Станом на 2013 рік в університеті працювало понад 179 професорів, 641
сумісник, 900 лекторів, на постійній основі – понад 700 педагогічних
працівників. В університеті працюють також професори, знані у світовому
освітньо-науковому

середовищі.

Гасло

Пекінського

педагогічного

університету – «За модернізацію, за світ, за майбутнє». Пекінський університет
визначає основною метою своєї діяльності підготовку таких педагогічних
працівників, які в своїй роботі будуть здатні застосовувати інноваційні
методики та найпрогресивніші підходи до навчання, що буде сприяти
соціалістичній модернізації Китаю (北京师范大学, 2013).
Іншим найвагомішим педагогічним університетом є Північно-Східний
педагогічний університет, заснований у 1946 році. З 1949 року університет
розташований у м. Чанчунь провінції Цзилінь. Першим ректором університету
був генерал Сюе Лян. У цей період університет Чханчхун і коледж Чханбай
увійшли до складу Північно-Східного педагогічного університету.
Після 50 років реформування та змін університет має 18 факультетів і 27
кафедр, 19 інститутів. У навчальному закладі можна здобути ступінь доктора з
10 спеціальностей, з 54 – ступінь бакалавра та магістра. В університеті працює
дослідницька лабораторія, типографія, декілька початкових і середніх шкіл та
експериментальний дитячий садок
Багато

випускників

Північно-Східного

педагогічного

університету

обіймають ключові посади в освітніх інституціях КНР. У 2013 році у ВНЗ
працювало понад 3500 викладачів, серед них – 112 професорів. Зараз ПівнічноСхідний педагогічний університет є провідним педагогічним навчальним
закладом Китаю, керівництво якого сприяє міжнародному обміну студентів і
викладачів.

Університет

підтримує зв’язки з педагогічними університетами

США, Японії, Канади. Понад 20 експертів іноземних країн працюють в
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університеті кожного року. Заклад також направляє своїх викладачів для
навчання за кордон з метою участі в міжнародних конференціях, для того, щоб
сприяти удосконаленню викладання та науковому прогресу ( 北东 师 范大 学,
2014).
Інший відомий університет, інноваційна діяльність якого заслуговує на
увагу, – це Східний китайський педагогічний університет, заснований у 1951
році на базі Великого китайського університету та університету Куанхуа. На
початку своєї діяльності в структуру університету входили 11 факультетів,
працювали 338 викладачів і навчалися лише 1032 студенти. Площа
університету становила 20000 квадратних кілометрів. На початку 90-х років
минулого

століття в

університеті навчалося

понад

20 тис.

студентів,

функціонував 21 факультет з 38 кафедрами, працювали понад 4,5 тисяч
викладачів, серед них близько 200 викладачів мали ступінь професора (东华师范
大学, 2014).

Основним завданням університету є підготовка вчителів середніх шкіл і
викладачів вищих начальних закладів, якими є педагоги-теоретики та
викладачі-практики.
У Східному китайському педагогічному університеті можна здобути
ступінь доктора з 28 спеціальностей, бакалавра та магістра – з 87
спеціальностей. В університеті також діє Інститут навчання дорослих, Коледж
підготовки управлінських кадрів і Коледж педагогічних наук. У закладі
зберігається баланс між підготовкою педагога та дослідницькою роботою,
підтримуються інноваційні дослідження сучасної педагогічної науки. На базі
університету

працюють

23

дослідницькі

інститути

і

26

центрів

експериментального навчання.
Східний китайський педагогічний університет відомий дослідницькою
діяльністю в галузі філософії і соціології, наук, які безпосередньо пов’язані з
педагогікою. Починаючи з 1979 року, 19 дослідницьких проектів, розроблених
на базі університету, отримали нагороди КНР за вагомий внесок у розвиток
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науки країни, 126 проектів отримали нагороди, профінансовані керівництвом
провінції (东华师范大学, 2014).
Варто зазначити, що зараз університет підтримує зв’язки з 70
університетами з 10 країн світу. Адміністрація університету запрошує
педагогічних працівників з різних держав для читання лекцій та обміну
досвідом. Викладачів і студентів університету держава направляє на навчання
за кордон, що сприяє розвитку інноваційних технологій навчання та
можливості передавання прогресивного досвіду.
Доцільно звернути увагу на досягнення Центрального китайського
педагогічного університету – провідного осередку педагогічної освіти в
південно-центральній частині КНР. Університет розташований у провінції У
Чхан. Навчальний заклад має тривалу історію, яка датується 1924 роком, коли
університет було створено як приватний. У 1951 році він об’єднався з Чжон
Юанським університетом і став називатися Народним Центральним китайським
університетом. Сучасну назву заклад отримав лише у 1985 році.
На сьогодні університет має 18 факультетів, які готують студентів за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та студентів за 2-3-річним курсом
навчання з 30 спеціальностей. В університеті можна здобути ступінь магістра і
доктора з 40 спеціальностей. При навчальному закладі функціонує Інститут
освіти дорослих, центр підготовки педагогічних кадрів і центр підготовки
управлінських

кадрів

для

регіону,

14

дослідницьких

інститутів

і

6

дослідницьких центрів. Центральний китайський педагогічний університет
підтримує зв’язки з 20 університетами і дослідницькими інститутами інших
країн і регіонів (华中师范大学, 2013).
Південно-Західний педагогічний університет було створено завдяки
об’єднанню

Сичуанського

провінційного

коледжу

та

Сичуанського

провінційного коледжу для жінок. Ця подія відбулася в серпні 1985 року.
Південно-Західний педагогічний університет має 196 факультетів і 26 кафедр,

117

де готують студентів із різних дисциплін. При закладі працює Коледж освіти
дорослих, середня школа, початкова школа та дитячий садок.
Університет

знаний

за

диверсифікованими

програмами

навчання

студентів, спрямованими на підготовку бакалаврів, магістрів, докторів. У цьому
ВНЗ готують учителів для середніх шкіл і педагогічних коледжів. ПівденноЗахідний педагогічний університет відомий міжнародними контактами з
освітніми інституціями, оскільки активно співпрацює з іншими вищими
навчальними закладами країни та зарубіжжя. При ВНЗ засновано Центр
підготовки іноземних студентів китайської мови та літератури, який пропонує
довгострокові та короткострокові курси для іноземних студентів (南西华师大,
2014).
Шансійський педагогічний університет знаходиться в м. Сіань провінції
Шансі. В університеті готують учителів для п’яти провінцій північно-західного
району. Університет має понад 60-річну історію становлення: засновано заклад
у 1949 році, його попередником був Педагогічний коледж Північно-західного
університету. У 1952 році він став самостійним інститутом, а в 1960 році
об’єднався з

Шансійським педагогічним коледжем і

став називатися

Шансійським педагогічним університетом.
Навчальний заклад співпрацює з університетами КНР та зарубіжжя.
Створено сприятливі умови для того, щоб іноземні студенти могли активно
вивчати китайську мову та літературу (山西师范大学, 2015).
Необхідно акцентувати увагу на тому, що головна мета педагогічних
університетів КРН – виконувати роль ключових педагогічних ВНЗ, здійснювати
навчання майбутніх педагогів шляхом вивчення максимальної кількості
дисциплін, забезпечувати підготовку педагогічного персоналу високого рівня
кваліфікації, сприяти удосконаленню системи педагогічної освіти країни.
Узагальнена інформація

щодо основних характеристик ключових

педагогічних університетів КНР представлена у Додатку В (таблиці В.1 та В.2)

118

Університети мають відділення підготовки магістрів і дорослих,
здійснюють підготовку іноземних студентів і співпрацюють із зарубіжними
закладами, проводять наукову діяльність з важливих наукових напрямів.
Провідні педагогічні університети здійснюють вагомий вплив на розвиток
педагогічної науки Китаю та інших країн, а дослідна робота в цих ВНЗ сприяє
науковому прогресу та інноваціям в освіті. Вони є осередками педагогічної
освіти КНР, готують педагогічних працівників для шкіл і ВНЗ багатьох районів
КНР. Університети співпрацюють з навчальними закладами країни різних
рівнів у межах країни та зарубіжжя, що сприяє міжнародній науково-освітній
комунікації та обміну досвідом. У процесі реформування університети
дотримуються принципів всебічного розвитку студентів − морального,
інтелектуального і фізичного. Саме така освіта, на переконання китайських
учених, може сприяти подальшій модернізації КНР.
Отже, політика реформ та відкритості сприяла інноваційному розвитку
китайської вищої освіти, про що свідчить трансформація від «елітної» до
«масової». З постійним розвитком вищої освіти і поширенням мережі закладів
ВНЗ

відповідно

відбувалося

«укрупнення»

педагогічних

закладів

та

факультетів, демонструючи збільшення кількості студентів. Аналіз джерельної
бази з проблеми дослідження дозволило проаналізувати структуру вищої
педагогічної освіти КНР, яка відповідає світовим стандартам. Система цензу
педагога, або система ліцензій, які держава видає педагогічним працівникам як
дозвіл для здійснення педагогічної діяльності, включає не лише вимоги до
освітнього рівня і професійних здібностей, а і вимоги до ідейно-політичного та
морального рівня педагога. Здійснено аналіз компетенцій педагога, необхідних
для одержання сертифіката для здійснення педагогічної діяльності, −
педагогічної, комунікативної, ідеологічної.
Вивчення стану педагогічної освіти в КНР дало можливість визначити,
що низка педагогічних університетів, які здійснюють підготовку бакалаврів
освіти, завжди беруть активну учать в освітніх реформах, є флагманами
інноваційного розвитку педагогічної освіти. До таких закладів відносяться
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провідні педагогічні ВНЗ Китаю − Пекінський педагогічний університет,
Північно-Східний педагогічний університет (м. Чанчунь у провінції Цзилінь),
Хафунській

педагогічний

університет

(м. Шанхай),

Хуачжунський

педагогічний університет (м. Ухань у провінції Хубей), Південно-Західний
педагогічний університет (м. Чунцін) і Шансійський педагогічний університет
(м. Сіань). Саме на базі цих вищих навчальних педагогічних закладів
реалізуються

реформаційні

зміни

у педагогічній

освіті.

Фахівці

цих

університетів розробляють навчальні плани і програми з предметів, які
задовольняють потреби сучасної педагогічної науки і практики, оновлюють
навчально-методичне забезпечення освітнього процесу педагогічних закладів.
Ці університети є найбільшими педагогічними навчальними закладами КНР, у
структурі яких функціонують науково-дослідні інститути та відділи, що
займаються

дослідженням

інноваційних

способів,

форм

і

методів

удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів, що детермінують
інноваційний поступ педагогічної освіти в країні.
Аналіз змісту, форм, методів та засобів організації освітнього процесу
бакалаврів освіти в педагогічних університетах КНР подано в наступному
підрозділі.
2.2. Зміст, форми, методи і засоби організації навчання майбутніх
бакалаврів освіти
Вимоги економіки, що активно розвивається, спричинили значні зміни у
китайському суспільстві. Уряд країни почав розробляти стратегії з метою
підтримки довготривалого економічного розвитку, що передбачає здійснення
інвестицій в освіту, яка може підготувати майбутнє покоління для життя в
конкуруючій глобальній економіці (Wan,Wong, Yung & Zhan, 2013).
Нині в країні відбувається перехід від елітної до більш орієнованої на
широкі маси населення вищої освіти з акцентуванням на науковій грамотності
молоді (Zhu, 2009), що вимагає оновлення змісту освіти на всіх ланках, а
особливо у педагогічних закладах.
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Мета організації навчання майбутніх учителів в КНР – підготувати
педагогічні кадри, професійно розвинені у моральному, професійному,
фізичному та естетичному аспектах, які ґрунтовно володітимуть теоретичними
знаннями та практичними уміннями з фахових дисциплін, психології і
педагогіки.
За вимогами, викладеними у нормативно-правових актах Пекінського
педагогічного університету, Північно-східного педагогічного університету,
Східно-китайського педагогічного університету, Центрального китайського
педагогічного університету, студенти педагогічних навчальних закладів
повинні оволодіти базовими теоретичними знаннями з педагогіки та психології,
навчитися здійснювати науково-дослідну діяльність, опанувати необхідні для
виконання професійної діяльності вміння і навички. Аналіз нормативноправових документів засвідчив, що багато уваги приділяється політичному і
моральному вихованню майбутніх педагогів, які повинні ґрунтовно засвоїти
основні принципи
педагогічної

марксизму,

науки,

з

провідні

любов’ю

ідеї вітчизняної та

ставитися

до

своєї

іноземної

професії,

бути

високоморальними людьми, які є зразком для наслідування. Важливе значення
у

підготовці

педагогічного

персоналу

має

усвідомлення

важливості

неперервного професійного розвитку (北京师范大学学生违纪处分办法, 2013).
Основними

вимогами

до

майбутніх

педагогів

є:

систематично

оволодівати базовими знанням з основних дисциплін, опановувати вміння і
навички, необхідні для роботи з дітьми, реалізовувати політику держави у сфері
освіти, бути обізнаним щодо сучасного стану освіти, тенденцій її розвитку в
країні та за кордоном. До основних знань і вмінь, необхідних для здійснення
педагогічної

діяльності,

належать

науково-дослідні

уміння,

здатність

розробляти навчальні плани та програми; оволодіння основними традиційними
й інноваційними формами та методами навчання, їх використання в
педагогічній діяльності; навички іншомовної комунікації та їх використання
для розуміння останніх інновацій у педагогічній професійній діяльності, вміння

121

користуватись комп’ютером та Інтернетом ( 本科生课程考试（查）试卷（论
文）评阅的基本要求, 2015).
У педагогічних університетах КНР майбутні фахівці обов’язково
вивчають такі професійно орієнтовані дисципліни, як: загальна психологія,
психологія освіти, історія освіти Китаю, історія зарубіжної педагогіки, теорія
педагогіки,

філософія

освіти,

загальна

педагогіка,

основи

морального

виховання, соціологія, освітня статистика, методика навчання. Окрім того, в
магістратурі

майбутні педагоги

вивчають три

професійно

орієнтовані

дисципліни: основи педагогіки, основи психології та методи науковопедагогічних досліджень.
Обов’язковими

загальноосвітніми

предметами

для

усіх

студентів

педагогічних закладів є політологія, теорія марксизму та найпоширеніші освітні
теорії світу, іноземна мова (найчастіше англійська). Обов’язковою є практика
студентів, проведення соціологічного та наукового дослідження (2015–2016 学
年第一学期教学工作安排;关于 2010 级师范生教育实习工作安排的通知;2014 级
本科培养方案; 2015 级本科培养方案; 2016 本科人才培养方案; 本科生教育培养
方案).
У китайських педагогічних університетах у зв’язку з необхідністю
осучаснення змісту навчання, реалізується нова програма «3+1», за якою
студенти вивчають 3 основні обов'язкові дисципліни (крім загального курсу) і
можуть обрати одну дисципліну за власним бажанням (北京师范大学, 2016).
Проаналізовані

матеріали

свідчать

про

те,

що

в

педагогічних

університетах бакалаври освіти навчаються на певному факультеті, де вони
відвідують заняття з методики викладання предмета, який планують викладати
у школі, та заняття з психології і педагогіки. Згідно з навчальним планом
підготовки бакалаврів освіти передбачено проходження практики упродовж
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трьох місяців. Але, на думку і студентів, і викладачів, цього терміну
недостатньо для оволодіння практичними уміннями педагогічної діяльності,
студенти

мають

недостатню

практичну

підготовку.

Після

закінчення

університету вони не завжди готові зустрітися з реальністю школи, де вони
змушені навчати одночасно багатьох учнів. Китайські учителі переконані у
необхідності збалансованості кількості теоретичних і практичних годин (Tanase
& Leavitt, 2011, с. 195).
З початком періоду реформ і відкритості перед традиційною системою
китайської педагогічної освіти виникла необхідність реформаційних змін, що
пов’язано з багато вимірністю трансформаційних перетворень. На сучасному
етапі в китайських педагогічних університетах реалізуються теоретичні
дослідження актуальних питань педагогічної дії і відбувається практична
імплементація результатів. До сфери теоретичного дослідження, наприклад,
належить питання оновлення освітньої концепції, зміна уявлення про майбутнє
вчителів, розроблення нових методик, перехід в освітній парадигмі від
традиційного способу викладання знань до творчого розвитку потенціалу
студентів тощо (个性化教育应该成为教育主流 , 2013).
Важливо зазначити, що китайські педагогічні університети реалізують
модернізацію

педагогічних

закладів

з

урахуванням

сучасних

теорій,

обґрунтованих науковцями світового рівня. Так, фундаментальні знання
вчителя мають оцінюватися за їхніми функціями: знання дисципліни,
педагогічні знання (знання процесу учіння), знання методики викладання
дисципліни, знання соціального та політичного контексту, що мають
відношення до викладання. Фундаментальні знання вчителя включають знання
змісту дисципліни, загальні знання методів викладання, знання курсу, знання
методики викладання дисципліни, знання особливостей студентів та їхні
характеристики, знання освітнього середовища, знання цілей викладання та
цінностей разом з філософією та історією. Кожен тип знань поєднує як
висловлені, так і невисловлені знання («Tacit knowledge», поняття введене
британським фізіологом Поланіем). Висловлені знання – це формалізоване
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пояснення за допомогою текстів, що легко передаються від людини до людини.
Невисловлені знання існують в думках людини, їх складно кодувати в
мовленнєві знаки, вони мають прояв у мудрості людини, досвіді, почуттях. У
традиційній

моделі

змісту

навчання

університету

увага

приділяється

висловленим знанням учителя, нівелюючи процес набуття та передавання
невисловлених знань. Невисловлені знання відіграють домінантну роль у
формуванні системи знань студентів, ціннісних концепцій. Тому менеджмент
невисловленими знаннями − це ключове питання в менеджменті знань в
університетах (Linying, 2008, с. 21).
На основі зазначеної структурної характеристики знань розвиток і
менеджмент невисловленими знанням учителів є основним шляхом для
удосконалення педагогічної освіти (Linying, 2008, с. 21).
Аналіз наукових праць з проблем менеджменту освіти свідчить, що
невисловлені

знання

отримуються

шляхом

набуття

досвіду.

Вони

ретранслюються через дії, а не через пояснення матеріалу тієї дисципліни, який
учитель викладає. Невисловлені знання учителів можуть бути поділені на два
типи. По-перше, знання навичок, включаючи неформальні та такі, що складно
словесно оформити, досвід і хист (або навіть спеціальний трюк) у викладанні та
професійні навички. По-друге, невисловлені знання в розумінні ситуації,
навички застосування інтуїції, почуттів, знання ціннісної концепції, психотипу,
культурних звичаїв учнів (Трубіцина, 2011, с. 105).
З метою вивчення та набуття невисловлених знань у педагогічних
університетах Китаю упроваджено дисципліну з менеджменту знань. Науковці
вважають, що володіння невисловленими знаннями надає фахівцю, зокрема
вчителю, більшу професійну конкурентоздатність. Університети Китаю
намагаються створити добру атмосферу для комунікації, обміну знаннями,
інноваціями, реалізують ціннісну концепцію «усвідомлення комунікації»,
«усвідомлення кооперації». Людське та культурне середовище університетів
заохочує до «комунікації знань», обміну інноваціями (Linying, 2008, с. 22).
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У напрямі практичної

реалізації реформи здійснюються спроби в

окремих педагогічних університетах упровадити нову модель організації
навчання, за якою навчання ділиться на кілька періодів. Основна проблема
полягає в необхідності удосконалення системи допрофесійної підготовки
вчителів шляхом пролонгації освітніх програм і посилення практичної
підготовки. Протягом тривалого часу китайські педагогічні коледжі та
університети використовували такі моделі підготовки майбутніх учителів, як:
«4+0»; «3+1»; «2+0», або «3+0»; «2+1»; «2+0», за якими студенти повинні були
одержати достатньо кредитів із спеціальних предметів та педагогіки. Так а
модель призвела до низької якості підготовки, недостатності знань й умінь з
педагогічних дисциплін. Тому почала використовуватись модель Пекінського
педагогічного університету з підготовки бакалаврів – магістрів освіти «4+Х»
(наприклад, «4+1+2»).
На

думку

розробників

такої

моделі,

вивчення

дисциплін

загальноосвітнього спрямування повинно закінчуватись на 3 році навчання,
відповідно період навчання за професійним напрямом має бути пролонгованим,
що сприяло відмежуванню професійної і педагогічної освіти від загальної
освіти. Перший період триває 2 семестри, протягом яких викладаються загальні
базові дисципліни. Другий період – 4 семестри, у межах яких вивчаються
дисципліни профільної підготовки. Протягом третього періоду, що триває 2
семестри,

викладаються загальнопрофесійні дисципліни і проводиться

педагогічна практика. Закінчивши такі вищі педагогічні заклади, випускники
здобувають ступінь бакалавра освіти (Yang, 2011, с. 118).
Аналіз сучасних порівняльно-педагогічних праць дозволив з’ясувати, що
збалансована програма з достатньою кількістю годин на теоретичну та
практичну

підготовку

частини

є

ключовим

чинником

підготовки

кваліфікованих учителів (Tanase & Leavitt, 2011, с. 187).
Водночас важливим завданням є посилення практичної підготовки,
оновлення вимог до практики. Не викликає сумніву необхідність надання
більшої уваги практичним навичкам. На думку китайських дослідників, зміст
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педагогічної освіти повинен інтегрувати дві важливі складові: теоретичні та
практичні знання – навчальну практику та виконання дослідної практичної
роботи в початковій і середній школі (Yang, 2011, с. 118).
Студіювання

навчальних

матеріалів,

які

розкривають

специфіку

професійної підготовки педагогів, дало змогу зробити висновок, що форми
навчання майбутніх учителів у педагогічних університетах КНР майже
ідентичні тим, які використовуються у вищих педагогічних закладах України.
Найбільш поширеними формами підготовки педагогічних кадрів у Китаї є
лекції, семінари, написання та захист науково-дослідних робіт. Китайські
дослідники поділяють форми і методи підготовки на традиційні та інноваційні.
До

традиційних

вони

відносять

лекції,

семінари,

практичні

заняття,

консультації, навчальну педагогічну практику, курсові і дипломні роботи,
лабораторні заняття, самостійну роботу студентів. Інноваційними вважаються
екскурсії, експедиції, проекти. При чому лекція і семінар – форми навчання, які
переважно орієнтовані на колективну навчальну діяльність, що організовується
викладачем; лабораторні і практичні заняття, групові консультації, що
зорієнтовані на проведення групової та індивідуальної роботи, яка передбачає
самостійне опрацювання студентами джерел, заняття в лабораторії, підготовку
курсових і дипломних робіт, індивідуальні консультації тощо.
Лекції – форма навчання, перевага якої полягає в завершеності і
цілісності сприйняття логіки і взаємозв'язку викладеного матеріалу. У сучасних
умовах найбільш ефективними є такі види лекцій, як лекція-дискусія, лекціядиспут, відеолекція.
Іншим поширеним методом викладання є семінар. Ця форма навчання
передбачає активну взаємодію учасників освітнього процесу та спрямована на
розвиток творчих здібностей. Семінари сприяють міцному засвоєнню змісту
дисципліни, формуванню вміння відстоювати свою позицію і враховувати
думки інших.
Сучасні вимоги економічного розвитку спричинили значні зміни у житті
китайського суспільства. Уряд країни розпочав обґрунтовувати стратегії з

126

метою

підтримки

довготривалого

сталого

економічного

поступу,

що

передбачає інвестиції в освіту, яка може підготувати майбутнє покоління для
життя в конкуруючій глобальній економіці. (Wang &Wong, 2013; Yang , 2013,
с. 34).
Нині в країні відбувається перехід від елітного до більш орієнованого на
особистість шкільного курікулуму з акцентуванням уваги на науковій
грамотності (Wang & Wong, 2013, с. 34). Тому написання та захист науководослідних робіт є важливою формою навчання майбутніх учителів Китаю, що
формує у бакалаврів освіти дослідницькі уміння, сприяє поглибленому
вивченню літератури та автентичних джерел з проблеми дослідницького
пошуку, оволодінню методами сучасних наукових досліджень і розвитку
навичок самостійного творчого мислення (天津师范大学教学计划内容, 2015).
На думку китайських педагогів, дипломна робота – це науково-дослідна
робота випускника, яка активізує його уміння застосовувати теоретичні знання,
набуті у процесі навчання, на практиці. Метою дипломної роботи є
підтвердження кваліфікації фахівця певної галузі. Оцінка за цю роботу
залежить від того, наскільки ґрунтовно студент дослідив наукову проблему,
актуальну для сучасної китайської педагогічної науки. Керівник дипломної
роботи має допомогти студенту підібрати та систематизувати матеріал з теми
дослідження, а також повинен проводити консультації тривалістю дві
академічні години на тиждень. Важливо, що випускна робота не повинна
перевищувати шість розділів.
Форми контролю, обліку й оцінювання знань, умінь і навичок студентів
включають іспити, захист курсових і дипломних робіт, проектів (天津师范大学教
学计划内容, 2015).

Зазначимо, що китайські навчальні заклади зацікавлені у впровадженні та
активному використанні інформаційно-комунікаційних засобів навчання.
Водночас науковці визнають, що успіх у використанні ІКТ в освіті залежить від
вчителів та їхнього рівня інтеграції технологій у власний професійний розвиток,
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опанування означених ресурсів у процесі викладання, зосередженого на
студентові, здійснення інтерактивного навчання. Діяльність педагогічних
закладів підпорядкована завданню – здійснювати підготовку нового покоління
вчителів до ефективного використання сучасних навчальних засобів у процесі
їхньої безперервної освіти та практичної діяльності. Специфіка розвитку
інформаційних технологій в Китаї та особливості їх застосування у навчанні
описані в таких нормативних документах, як «Інформаційні технології у
навчанні» та «Застосування комп’ютерів в освіті». Стратегічне значення ІКТ
викладено у «Програма 211» (大纲 − 211), в змісті якої відзначається пряма
залежність якості підготовки педагогічних кадрів від застосування сучасних
інформаційних технологій в освітньому процесі педагогічних закладів (教育科
学学院教育技术学专业人才培养方案, 2014).
У результаті аналізу навчальних матеріалів щодо організації підготовки
педагогічних працівників у Китаї, можна узагальнити, що в епоху постійного
розвитку інформаційних технологій у китайських педагогічних університетах
найбільш популярними є мультимедійні технології навчання. Дуже часто нова
інформація подається на занятті викладачем у формі презентації, особливо на
старших

курсах.

Презентація

є

наочним

засобом,

що

дозволяє

продемонструвати використання інформаційних технологій, особливо мережі
Інтернет, адже викладач завжди має доступ до останніх інновацій у педагогіці,
психології, з спеціальних дисциплін. Мультимедійні технології допомагають
посилити інформаційну насиченість матеріалу, що викладається, і в результаті
підвищити ефективність освітнього процесу в закладах педагогічної освіти.
Перегляд навчального відео сприяє поглибленню знань з конкретної теми,
завдяки наочності привертає увагу студентів і залишається в пам’яті.
Китай – високорозвинена в технічному плані країна, де існують
різноманітні електронні моделі навчання та освітнє телебачення. Ще в 1986
році було створено Китайське телебачення просвіти. Наприклад, для вчителів
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шкіл тринадцять годин щоденно проводяться лекції через міжнародні
супутники зв’язку. Зазначимо, що всі педагогічні заклади гарно обладнані
технічними засобами, лекції майже завжди супроводжуються навчальними
відеофільмами та презентаціями, що покращує сприйняття та засвоєння
навчального матеріалу. Порівняно в українських ВНЗ останнім часом
відбувається покращення технічного забезпечення. Держава намагається
забезпечувати педагогічні заклади освіти новітніми технічними засобами, але
рівень оснащення, на жаль, все ще знаходиться не на належному рівні.
Останнім часом серед педагогічних ВНЗ КНР особливої популярності
набуває інтерактивна дистанційна форма навчання, розвитку якої сприяла поява
мультимедійних технологій. Високий рівень технічного оснащення, наявність
різноманітних електронних моделей навчання в Китаї дозволяють значно
спростити

та

урізноманітнити

форми

навчання, проводити

заняття в

синхронному та асинхронному форматі. Китайські науковці виділяють три типи
взаємодії між суб’єктами навчання за умов застосування цієї форми. Перший
тип «викладач – комп’ютер – студент» використовується для індивідуалізації
освітнього процесу за допомогою ІКТ засобів (Skype, email тощо), дозволяє
швидко організувати діалог між студентом і викладачем навіть на значній
територіальній

відстані.

Студент

отримує

навчальний

матеріал,

а

з

незрозумілих питань звертається до викладача. Другий тип «викладач –
комп’ютер – група студентів» застосовується для організації освітнього
процесу матеріали з кожної дисципліни, що вивчається, у межах групи
студентів однієї спеціальності. Майбутні педагоги аналізують інформацію, а з
незрозумілих питань кожен окремо звертається до викладача за поясненнями.
Третій тип – «студент − комп’ютер – студент», коли перший студент отримує
матеріали з дисциплін, які надає викладач, та розміщує її на спеціальному
форумі, інший студент може ознайомитись з цією інформацією, а потім або на
форумі,

або

за

допомогою

email

студенти

обговорюють

самостійно

проаналізований контент та обмінюються думками. Така форма сприяє більш
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невимушеному навчанню, відкритому спілкуванню між студентами та
студентом і викладачем.
Китайські дослідники визначають багато переваг дистанційної освіти. Поперше, гнучкість у розкладі відповідно до індивідуальних потреб студентів в
асинхронному форматі проведення занять забезпечується вільним вибором часу
для засвоєння матеріалу курсу та можливістю навчання незалежно від часу
навчання кожного конкретного студента. По-друге, значною перевагою є
вільний доступ до різноманітних джерел інформації – електронних бібліотек,
мультимедійних підручників, дистанційних курсів, довідкових матеріалів
(словників,

енциклопедій

тощо).

По-третє,

забезпечується

можливість

проведення самоконтролю шляхом тестування в режимі реального часу;
можливість отримання швидкої відповіді викладача на виконане контрольне чи
індивідуальне завдання, надання необхідної консультації щодо усунення
недоліків засвоєння матеріалу. Неодмінною перевагою цієї форми навчання є
прозорість оцінювання результатів успішності студентів (安徽师范大学, 2015).
Однак необхідно також вказати на недоліки традиційної дистанційної
форми навчання. На думку видатних китайських педагогів, у процесі
дистанційного навчання між викладачем і студентом немає емоційного зв’язку,
що негативно впливає на мотивацію студентів. Для вирішення цієї проблеми
китайські дослідники пропонують використовувати більш сучасну модель
інтерактивної дистанційної освіти, що дозволяє за допомогою сучасних
мультимедійних засобів організувати навчальний процес у режимі реального
часу за допомогою відеоконференцій у режимі онлайн.
Вартою нашої уваги є така форма навчання, як організаційні семінари, що
представляють

собою

обговорення найбільш

актуальних проблем,

які

виникають у процесі вивчення окремої теми з курсу. Це дозволяє студентам
зосередитися на найбільш важливих питаннях з конкретної дисципліни.
Майбутні

вчителі

навчаються

самостійно

аналізувати

і

досліджувати
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можливості вирішення актуальних проблем у межах визначеної викладачем
тематики відповідно до власних інтересів (李忠著, 2008, с. 56).
Китайськими дослідниками багато уваги приділяється різноманітним
методам навчання, орієнтованим на особистість студента. Навчання відповідно
до здібностей учня було вперше запропоновано Конфуцієм. Це означає, що
учитель повинен вчити використовуючи різні способи відповідно до
індивідуальних особливостей для кращого розвитку учня (Liu Yan, 2010, с. 17).
Зарубіжні педагогічні праці фокусують увагу на стилі навчання учнів та
стилі взаємодії між учителями та учнями (Zhang, 2011, с. 318). Дослідження
свідчать, що стиль мислення учителів дуже впливає на навчання та розвиток
учнів, взаємодію між учнями та вчителями. Цікаво, що мислення вчителів
висвітлювалось науковцями як центральний чинник шкільних реформ
(Woodbury, & Gess-Newesome, 2002, с. 763). Освітні реформи залежать від того,
як вчителі діють і думають, це складно та водночас просто (M. Fullan). На
думку С. Кларка і П. Петерсона, освітні реформи стають складними тому, що те,
що вчителі роблять, залежить від того, що вони думають (Clark & Peterson, 1982,
с. 284). На думку дослідників, це є головною причиною того, що, незважаючи
на велику кількість реформ, «так мало змін». «Існує багато неефективних
стратегій реформування тому, що вони не торкаються глибоко сердець і думок
учителів. Учені переконані, що успішні освітні реформи можливі лише тоді,
коли спосіб мислення учителів змінюється й адаптується до нової парадигми,
яка необхідна в цій реформі. У літературі більшість дослідників зосереджують
увагу на необхідності змін у способі мислення для академічних досягнень учнів
на рівні класної кімнати, водночас дуже мало дослідників розглядають
необхідність змін на адміністративному рівні (рівні школи) в способі мислення
учителів (Wang, 2012, с. 232).
Одним із проявів недостатньо налагодженого контакту між учителями та
учнями є «тиша» в аудиторії на семінарських заняттях. Педагог задає питання,
студенти не бажають відповідати, коли викладач повторює своє запитання,
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присутні взагалі опускають голови та роблять вигляд, що уважно читають
власні нотатки. У цьому випадку педагог має справу з неактивною аудиторією.
Іноді на семінарі відповідає тільки одна-дві особи. На думку китайських
дослідників, причин такої поведінки декілька. Найголовніша причина − студент
боїться втратити авторитет, студент – це людина доросла, яка дбає про власний
авторитет. Перша думка, яка виникає в кожного присутнього н а семінарі: «А
якщо моя відповідь буде помилковою, чи не будуть інші сміятися з мене?»
Таким чином, неактивні студенти можливо просто бояться критики.
На

думку

фахівців

з

психології

Сичуанського

національного

педагогічного університету, «тиша» в аудиторії – це прояв психологічних
проблем, недостатньої вмотивованості, невпевненості у собі, а звідси −
неможливість відстоювати власну думку, небажання бути критикованим
іншими. Для вирішення цієї проблеми китайські вчені пропонують об’єднати
студентів у групи в кількості 3-5 осіб, дати час на колективне осмислення
питання та підготовку до відповіді, студент, який буде відповідати, буде більш
упевненим у правильності власної відповіді, адже він висловлює не лише свої
погляди, а й погляди інших 2-4 осіб.
Професор

інституту

педагогіки

Сичуанського

національного

педагогічного університету Лу Де-шень вважає, що причина відсутності
активності студентів на занятті – результат невміння викладача зацікавити
аудиторію. Він наголошує, що рішення проблеми полягає в тому, щоб викладач
переосмислив власний підхід та методики проведення семінару. Якщо педагог
викладає нецікаво й непереконливо, то ніхто не захоче відповідати на його
питання. Для вирішення цієї проблеми викладач повинен записувати власні
семінари на відео.

Передивившись їх, він зможе проаналізувати, чи

переконливими були його відповіді, чи авторитетно він виглядав як керівник
заняття, чи цікаво йому самому було б відповідати на запитання.
Така модель поведінки студентів може бути і результатом недостатньо
підготовленого плану щодо проведення семінару. На думку методистів,
планувати заняття треба заздалегідь, повинна бути чітка структура семінару,
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чітке його упорядкування, відповідно до якого одне питання постає з іншого,
доповнює його або розширює (四川师范大学, 2013).
Іншою поширеною формою навчання в китайських педагогічних закладах
є навчальна лекція. Лекція – найбільш поширена форма передавання навчальної
інформації. Зазвичай, викладач відбирає найголовніше, суттєве зі значного
потоку інформації, спрямовує увагу студентів на найважливіші питання
спеціальності, аналіз нових наукових проблем, які ще не були відображені в
підручниках і навчальних посібниках; розкриває перспективи подальшого
розвитку конкретної галузі науки. Лекція є головним інформаційним
інструментом в освітньому процесі професійної підготовки фахівців, що сприяє
засвоєнню системи знань за фахом, формує широкий професійний світогляд і
загальну культуру, є школою наукового мислення (您当前所在的位置, 2013).
Вона є основою для подальшої самостійної роботи, розвиває інтерес до науки.
На думку китайських педагогів, важливим чинником ефективного
засвоєння знань студентами з лекційної теми є майстерність лектора. Тому у
результаті детального опрацювання оригінальних китайських джерел та аналізу
досвіду видатних китайських лекторів вважаємо за доцільне визначити
необхідні для викладача уміння проведення лекції.
Для китайського педагогічного працівника читання лекції – це не просто
стояти перед слухачами і передавати те, що він знає, це є особлива форма
спілкування, завдяки якої голос, рухи, жести, міміка та контакт очей мають
доповнювати зміст навчання і позитивно впливати на аудиторію. Незалежно від
теми лекції, способи її проведення впливають на зацікавленість студентів і
підвищують результати їхнього навчання. Існують декілька правил читання
лекцій, які базуються на досвіді видатних педагогів, допомагають лектору
стимулювати і підвищувати інтерес студентів до лекційного матеріалу.
Першим

етапом

китайські

вчені

визначають

загальну

стратегію

проведення лекції. Вони пропонують записувати власні лекції на відео, яке у
процесі перегляду в спокійній атмосфері допоможе проаналізувати вдалі і
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невдалі моменти, може виправити помилки та використовувати ті прийоми, які
вже мали ефективний результат. Якщо рівень засвоєння знань студентів з теми
є незадовільним, переглянувши відео, викладач зможе усунути недоліки у
поданні матеріалу.
На думку дослідників, варто уникати чіткого сценарію викладу лекції.
Краще, якщо лекція проходить експромтом, як діалог між викладачем і
студентами, де кожен може висловити власну думку, атмосфера є більш
природньою, студент почуває себе важливим, і тому інтерес до лекційної теми
зростає,

матеріал

краще

засвоюється.

Якщо

притримуватись

чіткої

послідовності проведення лекції, спілкування буде більш формальним, виникне
почуття дистанції між викладачем та аудиторією, що заважатиме слухачам
концентрувати увагу на матеріалі, що викладається. Навіть якщо викладач
читає лекцію енергійно, а сценарій дуже чіткий, буде втрачено емоції вільного,
невимушеного діалогу. Такий виклад, на думку китайських педагогічних
працівників, не буде життєздатним. Таким чином, найбільш досвідчені лектори
радять уникати механічного викладу матеріалу і чіткого сценарію.
Другим етапом науковці пропонують зробити емоційну підготовку перед
початком лекції. Так, деякі лектори протягом 10-15 хв. слухають енергійну
музику, а деякі навпаки – надають перевагу перегляду власних лекційних
розробок у тиші. Також є викладачі, які перед лекцією у пустому класі
прогулюються та аналізують свої думки, логічно вибудовуючи. Кожний лектор
самостійно обирає спосіб, який допомагає йому заспокоїтися, сконцентруватися
та набути впевненості у власних силах і вдало прочитати лекцію.
На початку лекції китайські педагоги радять уникати «холодного»
привітання.

Наприклад,

вони

вважають

доречним

почати

лекцію

з

неформальної розмови зі студентами, що допоможе справити позитивне
враження. Хвилювання для викладача, на їхню думку, є нормальним, але треба
заспокоїтись, зробити глибокий вдих, саме неформальне спілкування на
початку заняття знижує напруження до мінімуму ( 个性化教育应该成为教育主流 ,
2013).
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Важливим етапом дослідники вважають початок лекції, який повинен
привернути увагу слухачів. Необхідно стимулювати розумову діяльність
студентів. Наприклад, можна привести незвичайні аналогії, пов’язані з темою
заняття, цікаві приклади, кумедні ситуації. Іноді доречним є цитування
видатних людей, інформування про останні новини.
Як один з можливих шляхів початку лекції, китайські педагоги
пропонують такий сценарій: «Чи ви здогадуєтесь, скільки людей кожного
тижня опиняються у в’язниці в штаті Каліфорнія? Можливо, 100 чи 150?
Прошу підняти руки , якщо ви вважаєте, що 50, 100? 150? Майже кожного
тижня до в’язниці потрапляють понад 250 осіб» (соціальні науки). Наводимо
приклад початку лекції з психології: «Заповніть анкети за 2 хв., ваші відповіді
ми будемо розбирати в кінці заняття». Вступна частина може бути
різноманітною, викладач має право використовувати власні методи щодо
зацікавлення аудиторії.
Крім того, дуже важливим є оголошення мети лекції. Можна оголосити
завдання студентам, а можна написати їх на дошці. Це допоможе вказати на
зв'язок вступного слова зі змістом лекційної теми. На переконання науковців,
вкрай необхідно встановити контакт з аудиторією, тому що теплі та гармонійні
стосунки між викладачем і

студентами

сприяють підвищенню їхньої

активності, допомагають знизити рівень хвилювань, роблять матеріал більш
зрозумілим і цікавим для них.
Аналіз наукових праць, навчальних матеріалів дозволив з’ясувати, що
сучасні педагоги почали багато уваги приділяти рівню зацікавленості студентів
як необхідної умови ефективного навчання. На їхнє переконання, на початку
лекції треба зосередитися на аудиторії – студентах. Спостерігати за реакцією на
слова лектора різних груп слухачів теж є важливим у зосередженні уваги
студентів до навчального матеріалу. Спостереження за жестами, мімікою
студентів дозволяє сформувати уявлення про їхню особистість, про те, чи
зацікавлені вони у розгляді цієї проблематики, чи привернув викладач увагу
своїм вступним словом на початку лекції, чи встигають вони законспектувати
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та зрозуміти матеріал, що подається, чи темп викладання є вдалим. Темп
викладу теми лекції теж є ключовим фактором. Якщо лектор розповідає дуже
швидко, то студенти не будуть встигати зрозуміти зміст лекції, якщо дуже
повільно, то слухачам буде нудно, неправильний темп призведе до того, що
лектор втратить інтерес студентів. Ще однією поширеною помилкою є значний
обсяг інформаційного матеріалу лекції, слухачі не встигнуть його усвідомити і
можуть втратити зацікавленість (个性化教育应该成为教育主流 , 2013).
Необхідно так розробити план лекції, щоб не втрачати увагу аудиторії.
Дослідники з психології довели, що після 10 хв. пасивного прослуховування,
концентрація уваги людини знижується. Тому важливо постійно спілкуватися з
аудиторією: опитувати учнів з ключових питань, можна попросити їх
прокоментувати деякі твердження, висловити власну думку стосовно ключових
моментів теми, також доречним є використання схем, малюнків, діаграм, відео
та фільмів.
Для кожного лектора потрібна чітка структура лекції. Перед тим, як
розпочати, лектор повинен написати на дошці ключові моменти, які буде
розглянуто на занятті. Можливе використання схем, малюнків з планом та
основними поняттями теми, що допоможе студентам сконцентруватися на
матеріалі, значно спростить конспектування.
Головним аспектом успішної лекції китайські педагоги вважають
передавання власного ентузіазму слухачам. Викладач може згадати, що саме з
цієї теми цікавило його у студентські роки. Якщо лектор не дуже зацікавлений
цією проблемою, то необхідно розглянути її по-новому, знайти ті факти, які
зацікавлять саме оратора. Якщо слухачі зрозуміють, що в лектора недостатньо
ентузіазму, то вони втратять інтерес.
Іншим важливим чинником зацікавлення аудиторії є доступна мова.
Викладач повинен розповідати зрозуміло, але використовувати надмірно
завуальований словниковий запас і викладати матеріал впевнено.
Для більшої зацікавленості аудиторії можливе використання різних
життєвих історій і цікавих анекдотів, пов’язаних з темою заняття, що допоможе
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привернути увагу слухачів. Постійне звернення до власних записів псує
враження від лекції. Краще використовувати схеми та картки з великими
літерами як гарний спосіб тримати голову рівно. Відволікатися китайські
практики педагоги радять зовсім ненадовго, адже зоровий контакт з
аудиторією, на їхню думку, є дуже важливим. Якщо візуальний контакт з
конкретною особою буде тривати довго, їй буде незручно, тому необхідно,
починаючи з останніх рядів, оглядати всіх студентів. Не варто втрачати час на
студентів, які від самого початку не були зацікавлені в матеріалі лекції, не
обов’язково дивитися тільки в обличчя, можна зосередити погляд між двома
особами.
Китайські педагоги пропонують використовувати жести і міміку для того,
щоб відзначити ключові моменти теми, що, на їхню думку, допоможе
привернути увагу студентів. Якщо буде продемонстровано ентузіазм викладача
та щире бажання вчити студентів, то й вони, ймовірніше, будуть уважно
слухати.
На думку науковців, немає нічого страшного в тому, якщо лектор
помилився, на допомогу прийде його вміння пожартувати над собою, і лектори
закликають цього не боятися. Вони вважають, що це, навпаки, допоможе
розслабити атмосферу в аудиторії. Водночас, без сумнівів, важливо слідкувати
за часом, треба ще під час планування лекції відібрати не дуже важливі факти,
які можна опустити, і що варто додати в разі необхідності.
Необхідно слідкувати за студентами, їм потрібен час для того, щоб
зрозуміти нову інформацію та зробити помітки. Важливо, щоб кожному
слухачу було добре чутно усі слова лектора. Якщо під час лекції
використовується апаратура, то необхідно слідкувати за тим, щоб вона була
добре налаштована, і переконатися, що всім добре чути. Перед лекцією доречно
потренуватися на самоті та записати свій голос на відео або аудіо, а потім
прослухати зміст запису і за необхідності змінити темп розповіді або інтонацію
(个性化教育应该成为教育主流 , 2013).
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З-поміж іншого, науковці пропонують звернути увагу на паузу, яка є
однією із найважливіших навичок публічних виступів, важливим засобом
привернути увагу. Пауза використовується для підкреслення важливої думки,
факту в кінці одного твердження і перед початком іншого розділу теми. Якщо
викладач робить паузу в середині фрази, то аудиторія відволікається від своїх
нотаток з думкою, що щось сталося. Однак невелика перерва в доповіді
допомагає відпочити. Іноді лектор може зробити паузу і сказати, що цей факт
дійсно є дуже важливим і його треба занотувати. Необхідно також тримати тіло
розслабленим і слідкувати за диханням, адже напружене дихання може
вплинути на висоту голосу та якість мовлення.
Не менш важливим етапом успішної лекції є її закінчення. Необхідно
зробити висновки, показати слухачам, що мету лекції досягнуто. Можна дати
студентам завдання з теми для поглиблення їх знань. Не треба послаблювати
силу власного голосу в кінці заняття, висновки повинні залишитись у пам’яті
студентів. Науковці пропонують уникати слів «О, ще я забув додати…». На
завершення лекції викладач може озвучити проблеми, які потрібно розв’язати,
використовуючи набуті знання в ході заняття. Таким чином, слухачі
усвідомлюють найважливіші факти з теми після завершення лекції. Потрібно
ще на деякий час залишитися в аудиторії для того, щоб відповісти на питання
студентів (个性化教育应该成为教育主流, 2013).
Важливо, що китайськими педагогами зворотній зв'язок зі студентами
розглядається як удосконалення методів подання лекційного матеріалу. Для
цього потрібно уважно слухати питання студентів, брати участь до уваги усі
зауваження. Якщо допущено помилки, то наступного разу їх можливо
виправити. Краще за все записувати власні лекції на диктофон, після заняття
прослухати і проаналізувати хід викладу лекційного матеріалу. Як було
зазначено, особливе значення має і висота голосу, і темп розповіді, і стиль
мовлення. Запис на відео допоможе проаналізувати ще й міміку, жести та рухи.
Прослухавши записи лекції, необхідно також звернути увагу на те, які
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виникають емоційні реакції, чи ефектним був виступ. При чому пропонується
перший раз записи прослуховувати або дивитися, другий − необхідно робити
нотатки, стосовно того, що було вдалим, а що треба змінити наступного разу.
Ці правила допоможуть стати видатним лектором (课程与教学论, 2012).
На основі наукових розвідок, дидактичних матеріалів було з’ясовано, що
поширеною формою роботи студентів у педагогічних ВНЗ є самостійна робота,
завдяки якій студент може дослідити матеріал більш детально. Зазвичай,
викладач дає окремі розділи нової теми, вже вивчений матеріал для повторення
та творчі завдання для самостійного опрацювання.
Важливим аспектом підготовки майбутніх педагогів є оцінювання
досягнень студентів. Китайські дослідники наголошують на тому, що оцінка не
є головною метою навчання, а лише засобом. Оцінювання передбачає аналіз
результатів роботи студента на занятті, у межах позакласної роботи та
відповідей на іспиті. На заняттях враховується уважність майбутнього вчителя,
коректність його відповідей на запитання викладача, результати виконання
домашньої роботи та інших видів завдань. В університетах КНР існує три
варіанти оцінювання: самооцінювання, оцінювання студента викладачем,
оцінювання інспектором з місцевого відділу освіти. На нашу думку, цікавим є
самооцінювання студента. Згідно з вимогами до певного виду діяльності
студент педагогічного закладу після аналізу виконаної роботи самостійно
виставляє собі оцінку, об’єктивність координується викладачем ( 公共教育学课程
建设的认识与思考 , 2012). Позакласна робота передбачає повторення, вивчення

матеріалу, домашні завдання, позакласне читання. Оцінювання позакласної
роботи проводить викладач або сам студент.
На початку кожного навчального року ректор університету, представник
адміністративного відділу освіти, керівники університетів та факультетів на
засіданні затверджують критерії оцінювання студентів. Підсумкові оцінки з
кожної дисципліни майбутні вчителі отримують на 14-16 тижні навчального
семестру, зазвичай результати висвітлюються в Інтернеті.
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Наприкінці кожного року китайські студенти педагогічних університетів
повинні складати іспити, що є найголовнішою формою контролю навчальнопізнавальної діяльності майбутніх педагогів. Китайські ВНЗ використовують
письмову форму іспиту, результати опрацьовує навчальний відділ, який
наприкінці сесії готує документ з оцінками для кожного студента. Важливим є
аналіз оцінювання практики та проектів студентів педагогічних закладів. Як
правило, цю роботу оцінює викладач, але в деяких випадках використовується і
самооцінювання студентів (重庆师范大学, 2013).
На нашу думку, не менш важливим є оцінювання дипломної роботи
майбутнього

педагога,

адже

дипломна

робота

є

відображенням

тих

компетенцій, яких набув студент під час навчання. Якість виконаної роботи
залежить від того, як він навчився здійснювати науковий пошук. Дипломні
роботи

оцінюються

комісією,

оцінки

координуються

керівництвом

університету.
Випускні кваліфікаційні іспити студенти складають із ключових питань
фаху. Зазначимо, що іспити проходять у спеціальних екзаменаційних
аудиторіях. Обов’язково відбувається засідання комісії, яка складається із
завідувача

кафедри,

інспектора

з

місцевої

адміністрації

освіти

та

відповідальних викладачів ( 关 于 本科 生毕 业论 文（ 设计 ） 查重 工作 的通 知,
2014).
Доцільно розглянути принципи оцінювання студентів педагогічних
університетів КНР. По-перше, оцінювання здійснюється відповідно до
принципу відкритості: воно повинно бути публічним, тобто викладач має
повідомити студенту результати оцінювання. По-друге, воно має ґрунтуватися
на принципі об’єктивності. Оцінювання повинно залежати не від особистого
ставлення викладача до студента, а від того, чи відповідають меті і завданням
отримані результати проведеної роботи. Третій принцип − принцип науковості,
що передбачає оцінювання студентів за ступенем відображення досягнень
сучасної науки та методів наукових досліджень за результатами їхньої роботи.
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Таким чином, у китайських педагогічних університетах оцінювання є методом
заохочення студента до активної та якісної роботи з набуття професійних
компетентностей учителя ( 本科 生课程 考试 （查 ）试 卷（论 文） 评阅 的 基本要 求 ,
2014).
Отже, нові вимоги до кваліфікації фахівців, що працюватимуть в
сучасних економічних умовах, актуалізує проблему осучаснення змісту освіти.
На основі аналізу навчальних планів педагогічних університетів проаналізовано
цикли обов’язкових загальноосвітніх і професійно-орієнтованих дисциплін для
майбутніх магістрів освіти. Визначено необхідні для майбутньої професійної
діяльності вміння і навички, які студенти опановують під час навчання в
педагогічних університетах (дослідницькі уміння, навички розроблення
навчально-методичної документації, уміння іншомовної комунікації, уміння з
використання інформаційних технологій).
Виявлено, що зараз відбувається імплементація нової моделі організації
навчання в педагогічних університетах з метою досягнення оптимального
балансу між достатньою кількістю годин теоретичної та практичної складової
навчання з посиленням практичної підготовки, що є ключовим чинником
підготовки кваліфікованих учителів.
Форми навчання майбутніх педагогів у педагогічних університетах КНР
подібні до українських. З-поміж них можна виокремити традиційні (лекції,
семінарські,

практичні,

лабораторні

заняття,

навчальні

конференції,

консультації, навчальна педагогічна практика, курсові і дипломні роботи,
самостійна робота студентів) та інноваційні (екскурсії, експедиції, проекти).
З’ясовано,

що

китайськими

дослідниками

багато

уваги

приділяється

різноманітним методам навчання, орієнтованим на особистість студента.
Виявлені основні принципи оцінювання студентів педагогічних закладів −
відкритості, об’єктивності, науковості.
Особливості програмно-методичного забезпечення освітнього процесу в
педагогічних університетах КНР розглянуто у наступному підрозділі.

141

2.3. Програмно-методичне забезпечення професійної підготовки
бакалаврів освіти в педагогічних університетах КНР
Програмно-методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів у
педагогічних університетах КНР розробляється на основі нормативно-правових
актів, затверджених Міністерством і місцевими органами управління освітою.
Серед головних документів, що регулюють розроблення навчальних планів і
програм, є Закон КНР «Про вищу освіту» («中华人民共和国高等教育法») (1
січня 1999 року), зокрема стаття 34, спеціальний стандарт для педагогічних
ВНЗ для нормативних документів. Розроблення, внесення змін і оновлення
навчальних планів відбувалося відповідно до стандарту. Міністерство освіти
Китаю покладає відповідальність за розроблення навчальних планів і програм,
календарних планів на керівництво педагогічних університетів (中华人民共和国
教科部, 2016).

Основним нормативним документом, який визначає специфіку організації
освітнього процесу в педагогічних університетах КНР, є навчальний план ( 培养
方 案 ). Навчальний план підготовки бакалаврів є державним документом, в

якому визначено структуру обов’язкового компонента змісту освіти відповідно
до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника. Порядок
розроблення і затвердження нових навчальних планів у педагогічних
університетах КНР − достатньо складний і тривалий. Він розпочинається з того,
що навчальний відділ університету розробляє навчальний план, потім цей
документ розглядає спеціальна комісія, яку очолює ректор педагогічного
закладу. Якщо комісія затверджує план, наступним етапом є його оформлення у
формі брошури, і за цим планом буде проходити освітній процес. До кожної
спеціальності укладається окремий план (本科人才培养方案,2016).
Кожний факультет педагогічного університету розробляє навчальні плани
згідно зі спеціальностями, за якими здійснюється підготовка. Навчальний відділ
кожного інституту складає навчальні плани, які спочатку ухвалює спеціальна
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комісія інституту, а потім комісія університету. Усі зміни вносяться в
навчальний

план

тільки

працівниками

навчального

відділу.

Вони

повідомляються ректором університету та ухвалюються ним. У випадку
внесення будь-яких змін у перелік вимог до базових або обов’язкових
професійно орієнтованих дисциплін, зменшення або збільшення кількості
навчальних модулів, вносяться зміни і до навчального плану. При чому
внесення змін відбувається за такою процедурою: усі поправки у плані
необхідно винести спочатку на розгляд навчального відділу, а потім −
спеціалізованої адміністративної ради університету, яка не пізніше ніж, через
два місяці, повинна розглянути всі доповнення та прийняти їх чи відмовити.
Після цього зміни в плані повинен ухвалити декан факультету. У випадку, якщо
рада не ухвалює зміни в плані, документ знову повертають у навчальний відділ,
де фахівці допрацьовують його протягом тижня. Доопрацьований навчальний
план знову розглядається спеціалізованою радою факультету; затверджений
оновлений план готують у чотирьох примірниках: один відправляють на
кафедру, другий − до науково-дослідного відділу інституту, третій залишається
в навчальному відділі, четвертий передають до архіву (华东师范大学学年本科
教学质量报告, 2014-2015).
Аналіз навчальних планів педагогічних університетів дозволив виявити їх
структуру. Кожний навчальний план китайських педагогічних закладів
складається з таких розділів: навчальні цілі; форми навчання; тривалість
навчання; освітньо-кваліфікаційний рівень; кредитні вимоги; розподіл кредитів
і академічних годин на кожну дисципліну. Навчальний план визначає
загальноосвітні, профільні (спеціальні) та вибіркові дисципліни, розподіл
академічних годин і кредитів, відведених на вивчення певних дисциплін, та
відомості про педагогічну практику.
Так у навчальному плані майбутніх бакалаврів освіти Пекінського
педагогічного університету (спеціалізація «Фізичне виховання») у цикл
профільних дисциплін включені такі, як «Загальна педагогіка», «Психологія»,
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«Навчальний процес та теорії навчання», «Історія педагогіки», «Порівняльна
педагогіка»,

«Дошкільна

педагогіка»,

«Педагогіка

вищої

школи»,

«Андрагогіка», «Спеціальна педагогіка», «Професійна педагогіка» (教育学部 本
科 课 程 计 划, 2015).
Одна з основних вимог до навчальних закладів Міністерства освіти –
організація роботи відповідно до затвердженого навчального плану. У плані
чітко визначено завдання та цілі навчання, за виконання яких відповідає
університет, факультет, кафедра та викладачі. Навчальні програми з кожної
спеціальності розробляються згідно з навчальним планом, обов’язково
враховують цілі вивчення кожної дисципліни. Основний обов’язок викладача:
після закінчення кожного курсу вирішити всі завдання та досягнути мети
вивчення дисципліни.
Особливістю навчальних планів китайських педагогічних університетів є
те, що в них передбачено в кінці кожного семестру з кожного предмета
проведення відкритого уроку. Дату відкритого заняття призначає навчальний
відділ і узгоджує її з директором інституту. Завдання відкритого заняття –
вчити майбутніх педагогів виступати перед великою аудиторією, застосовувати
свої знання на практиці. За проведення уроку відповідає викладач певної
дисципліни. Перед відкритим заняттям викладач

розробляє план, що

розглядається і затверджується навчальним відділом, який вносить доповнення
і дає згоду на проведення відкритого заняття (东北师范大学师范专业学生培养
方案, 2015).
Згідно з навчальним планом і програмою дисципліни викладач повинен
складати детальний календарний план, де має бути детально представлено,
коли відбудеться кожна лекція, практичне заняття, дата і час, скільки
академічних годин відводиться на вивчення кожної теми, кожної лекції,
семінару або практичного заняття.
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У передмові наголошується на тому, що навчальний план повинен бути
незмінним протягом усього періоду підготовки. Не можна вносити зміни до
плану за бажанням у будь-який час, лише після узгодження з навчальним
відділом. Хоча незначні поправки можна вносити щороку. Важливо, що
навчальний план потрібно оновлювати кожні чотири роки згідно з сучасними
вимогами до підготовки фахівців.
Проаналізуємо навчальний план інституту педагогіки Південно-східного
педагогічного університету, в якому готують бакалаврів освіти за шести
спеціальностями: педагогіка, освітній менеджмент, психологія, прикладна
психологія, дошкільна освіта, освітні технології (本科人才培养方案,2016). У
навчальних планах цього інституту (Додаток К) визначені вимоги освітньокваліфікаційної характеристики випускника (всебічно розвинений учитель
молодшої та середньої школи, який має глибокі теоретичні знання з педагогіки,
освітнього менеджменту, психології, вміє застосовувати свої знання на
практиці, здатний проводити науково-дослідну роботу; майбутній учитель
повинен бути психічно й емоційно здоровою особистістю, яка піклується про
своє здоров’я та здоров’я учнів).
У цьому навчальному закладі студенти вивчають основні педагогічні
теорії і базові знання галузі педагогіка, вчаться робити науково-педагогічні
дослідження, опановують вміння й навички педагогічної діяльності та
управління освітнім процесом (教育学部 本 科 课 程 计 划, 2015).
Необхідно звернути увагу на ту роль, яка відводиться моральному
вихованню майбутніх учителів упродовж навчання у педагогічних закладах.
Висока повага до викладачів на всіх рівнях має історичні корені: Конфуцій
розглядав навчання як «Ке Цю» (科举), офіційну та важливу соціальну драбину,
яка веде до верхніх щаблів у суспільстві. Зараз в КНР освіта все ще
розглядається як важливий та ефективний засіб підвищення соціального та
економічного

статусу.

Академічні

досягнення

перетворюються

на
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«визначальний напрям, який вирішує, чи буде людина носити солом’яні сандалі,
чи шкіряні туфлі в майбутньому» (Cui Lі). Відповідно до конфуціанської
філософії учителі в Китаї повинні бути взірцями поведінки і моралі. Отже,
соціальна етика залишається визначальною якістю професії вчителя (Kun Shao,
2015, с. 4).
Саме тому вимоги до студентів полягають не лише в опануванні
професійних знань і навичок, а ще й основних принципів марксизму, науков ого
світогляду, любові до фаху вчителя, формуванні високоморальних життєвих
принципів, зразкової поведінки для наслідування. Студентам також необхідно
вчитися сумлінно та систематично опановувати знання, вміння та навички,
необхідні для вчителя. Не менш важливою вимогою до майбутніх педагогів є
обізнаність у сфері освіти країни, політики держави і світу, реального стану
освіти та останніх освітніх реформ.
Необхідно зазначити, що майбутні педагогічні працівники повинні мати
здібності до викладання і проведення науково-дослідної роботи, навчитися
керувати навчально-пізнавальною діяльністю учнів, мати навички викладання
дисципліни та суміжних з педагогікою предметів, ґрунтовні знання у сфері
початкової та середньої шкільної освіти й управління процесом навчання.
Кожен студент педагогічного ВНЗ має брати участь у науково-дослідній
діяльності з педагогіки, здійснити певний внесок у розвиток вітчизняної
педагогічної науки, вчитися розробляти навчальні програми, проводити
педагогічний експеримент і вміти аналізувати його результати, обов’язково
мати знання з психології і уміти проводити психологічні консультації.
Аналіз навчальних планів підготовки бакалаврів освіти в Північносхідному педагогічному університеті (Додаток Е), інституті педагогіки за
спеціалізаціями «Педагогіка», «Управління навчальним закладом», «Педагогіка
молодшої школи», «Дошкільна освіта», «Психологія» свідчить про те, що до
загальноосвітніх і спеціальних дисциплін включено обов’язковий компонент.
Структура обов’язкового компонента, що включає перелік навчальних
дисциплін, види навчальних робіт, обсяги навчального часу, формується на
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основі вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника. Зміст
обов’язкового компонента навчання включає цикл загальноосвітніх дисциплін,
що передбачає суспільну, економічну, політичну та фізичну підготовку. Так, у
навчальному плані зазначеного закладу до загальноосвітніх дисциплін
обов’язкового компонента включено: «Педагогічна статистика», «Теорія
марксизму», «Погляди Мао Цзедуна і китайський особливий соціалізм»,
«Історія КНР», «Моральне виховання і закон», «Політологія», «Спорт і
здоров’я», «Міжнародна педагогіка», «Письмове мовлення», «Іноземна мова»,
«Вища математика», «Інноваційні технології». Всього на вивчення цих
дисциплін відведено 39 кредитів (《 教育基本原理》 教学大纲, 2015).
Однією з головних вимог до одержання кваліфікації є вивчення
загальнонаукових і базових спеціальних дисциплін. У циклі загальнонаукових
спеціальних дисциплін у цьому навчальному плані віднесено такі дисципліни,
як: «Методика навчання», «Філософія навчання», «Суспільна педагогіка»,
«Управління навчальним закладом», «Моральні принципи освіти», «Читання
видатних педагогічних творів», «Культура педагога», «Економіка освіти»,
«Порівняльна педагогіка», «Марксистська педагогіка», «Читання педагогічних
творів

видатних

світових

педагогів»,

«Педагогічна

освіта»,

«Західна

педагогіка», «Педагогіка вищої школи». Загальний бюджет навчального
часу − 37 кредитів.
До базових спеціальних дисциплін належать такі, як: «Загальна
психологія», «Психологія освіти», «Розвиток психології», «Теорія педагогіки»,
«Теорія моральності», «Історія китайської педагогіки», «Історія світової
педагогіки»,

«Методи

педагогічних

досліджень»,

«Сучасні

технології

навчання». Загальна кількість кредитів у цьому блоці складає 26. На
педагогічну практику відведено − 7 кредитів.
Важливо

зазначити, що

до

варіативного

компонента підготовки

майбутніх педагогів включено низку додаткових дисциплін. Такі дисципліни
включаються залежно від змін, що відбуваються у кваліфікаційних вимогах до
педагогічних працівників і можливостей певного навчального закладу.
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Наприклад, для

бакалаврів

освіти

в

Північно-східному педагогічному

університеті інституту педагогіки варіативними дисциплінами є: «Політика
освіти», «Соціальна педагогіка», «Менеджмент освіти», «Сімейна педагогіка»,
«Професійна педагогіка», «Методологія», «Освітній контроль», «Проблемна
педагогіка», «Історія китайської педагогіки», «Історія світової педагогіки»,
«Реформування в управлінні освітою», «Сучасна педагогіка». Бюджет часу на
цей цикл складає 20 кредитів. Спеціальні дисципліни в межах варіативного
компоненту є важливим джерелом набуття необхідних професійних знань.
Внесення змін у варіативну складову навчального плану дає можливість
адаптувати зміст навчання відповідно до змін в економічному житті країни,
оновлювати його за необхідності згідно з вимогами ринку праці до
педагогічного персоналу.
Наприкінці навчання обов’язковим є захист дипломної роботи, на яку
відводиться 4 кредити (《 教育基本原理》 教学大纲, 2015).
У процесі підготовки у педагогічному закладі студенти оволодівають
знаннями з традиційних і сучасних методів та технологій навчання, вчаться
застосовувати ці знання у власній педагогічній діяльності; оволодівають
уміннями іншомовної комунікації. До них також висувається вимоги вміти
читати та перекладати автентичні матеріали іноземних дослідників-педагогів,
достатньою мірою володіти комп’ютерними знаннями; володіти високим
рівнем знань із загальноосвітніх дисциплін (福建师范大学本科学生毕业实习工
作的规定, 2015).
Аналіз навчально-методичної документації педагогічних університетів
дав змогу охарактеризувати типові навчальні програми з навчальних дисциплін.
Вони розробляються для кожної з навчальних дисциплін, зазначених у
типовому навчальному плані, а також для практики. Типова навчальна
програма з навчальної дисципліни є документом, що визначає обов’язковий
компонент підготовки, а також обсяги засвоєння навчального матеріалу
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Доцільно детально розглянути вимоги до укладання навчальних програм
дисциплін у китайських педагогічних вищих навчальних закладах. Навчальна
програма включає в себе плани лекційних занять, практичних занять,
розробляється обов’язково відповідно до навчального плану. За розроблення
кожної програми відповідає кафедра, фахівці якої викладають навчальну
дисципліну. Кожний факультет збирає спеціальну комісію з представником
кожної з кафедр. Вона розглядає і затверджує програми, потім програми
перевіряє директор інституту або декан факультету. Після завершення цієї
процедури програму відправляють до навчального відділу, де готують наказ,
необхідний для того, щоб програму можна було використовувати в освітньому
процесі.
Кафедри або відділи, відповідальні за розроблення програм для
підготовки бакалаврів, повинні спиратися на документ «Стандарт укладення
програм для студентів-бакалаврів». Відкриті заняття, обов’язкові дисципліни,
вибіркові дисципліни, факультативні заняття потребують власних програм.
Після затвердження комісією та оформлення у формі брошури навчальним
відділом програми видають відповідальним викладачам.
Важливо, що китайські педагогічні університети забезпечені сучасними
інформаційними засобами навчання, що сприяє ефективності та відкритості
освітнього процесу. Після затвердження й оформлення кожну програму
відповідальні працівники кафедри або відділу повинні перевести у формат PDF,
завантажити на внутрішній веб-сайт інституту для того, щоб викладачі і
студенти могли ознайомитись з програмами та використовувати їх (福建师范大
学本科学生毕业实习工作的规定, 2015).
Проаналізуємо зміст навчальної програми з дисципліни «Загальна
педагогіка»

(Додаток Л)

для

студентів

освітньо-кваліфікаційного

рівня

бакалавр напряму підготовки «Освіта». Необхідно зазначити, що кожна
дисципліна має свій код (наприклад, «Загальна педагогіка» 0320001013)
(《 教育基本原理》 教学大纲, 2015). У програмі обов’язково вказується, скільки
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кредитів та академічних годин відведено на вивчення певної дисципліни. Так,
на «Загальну педагогіку» відведено 2 кредити – 36 академічних годин.
Зазначимо, що кількість годин на 1 кредит в КНР становить 18 академічних
годин.
У навчальній програмі обов’язково зазначаються цілі і завдання певної
дисципліни. Так, метою курсу «Загальна педагогіка» є отримання базових знань
із загальних питань педагогіки, ознайомлення із системами освіти провідних
країн світу. Завданнями цієї дисципліни є: розуміння значення і функцій
педагогіки, основних педагогічних принципів, усвідомлення впливу вчителя на
учнів, його ролі в процесі навчання, розуміння загального принципу
морального виховання, роботи з учнями.
Мета дисципліни визначається як розуміння теорії педагогічної науки,
принципів розвитку особистості, освітніх цілей, ролі вчителя в освітньому
процесі, принципи розроблення навчальних планів, навчальних програм та їх
функцій.
Навчальна

програма

з

дисципліни

«Загальна

педагогіка»

також

відображає теми змістових модулів і розподіл академічних годин на кожний із
них. Так, на вивчення базових знань з дисципліни «Загальна педагогіка»
відводиться 4 год., змісту педагогіки як науки – 4 год., розвиток освіти і
особистості – 4 год., цілі навчання – 4 год., взаємини вчителя і учня – 4 год.,
моральне виховання – 4 год., теорії та практики освіти – 4 год., роботи класного
керівника – 4 год. Всього – 36 год.
У документі також наведено вимоги до студентів для успішного
оволодіння необхідними знаннями і уміннями з дисципліни. Серед основних
вимог студентів, що вивчають дисципліну «Загальна педагогіка», визначено
відвідування занять, виконання самостійних завдань, розуміння сучасного
стану світової педагогіки. Студенти повинні знати цілі, завдання дисципліни,
сутність основних педагогічних теорій, усвідомити роль педагогічної науки в
житті й розвитку суспільства, знати основні педагогічні принципи.
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У кінці програми надається перелік питань для іспиту та критерії
оцінювання студентів. Оцінка з предмету на 80 % залежить від успішності
складання іспиту, на 20 % − від виконання самостійного завдання.
Отже,

організація

підготовки

бакалаврів

освіти

в

педагогічних

університетах КНР відбувається відповідно до навчальних планів і програм.
Навчальні плани побудовані за блочним принципом, що дає можливість
варіювати зміст блоків відповідно до змін на ринку праці та з урахуванням
світових тенденцій у підготовці педагогічного персоналу. Зміст блоків може
змінюватися університетами в межах варіативного компонента. Важливим
кроком у розвитку педагогічної освіти вважаємо запровадження кредитномодульної системи китайськими педагогічними університетами, що сприяє
гнучкості і варіативності навчальних програм завдяки можливості швидко
змінювати модулі відповідно до потреб навчального закладу. За результатами
систематичної модернізації змісту освіти програми підготовки вчителів в КНР
стали сучасними, такими, що відповідають загальносвітовим вимогам щодо
підготовки педагогічного персоналу.
Особливості організації практичної підготовки бакалаврів освіти в
педагогічних університетах КНР схарактеризовано у наступному підрозділі.
2.4. Педагогічна практика бакалаврів освіти у системі професійної
підготовки
Проходження педагогічної практики є важливою умовою підготовки
майбутніх бакалаврів освіти в китайських педагогічних ВНЗ, вона є
невід’ємною складовою професійного становлення майбутнього педагога.
Навчання теорії є дуже важливим у підготовці майбутніх педагогів, але без
вміння практично застосовувати теоретичні знання не можлива підготовка
педагогічного працівника. Протягом періоду проходження практики студентпрактикант має можливість на власному досвіді відчути важливість професії
вчителя, застосовувати набуті під час навчання знання, навички й уміння в
реальній педагогічній ситуації.
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Педагогічна практика є необхідною ще й із точки зору підтвердження
правильності обраної професії. На думку вчених, мотивація навчати змушує
обирати професію вчителя, підтримує відданість фаху, змушує розвивати
професійні знання (Day, Elliot, Kington, 2005, с. 565). Аналіз диверсифікованих
груп учасників щодо якостей майбутніх педагогів демонструє, що тих, хто
вступив до педагогічних закладів, характеризує низка спільних мотиваційних
поглядів і думок, як: альтруїзм, бажання працювати з учнями та приносити
користь молоді, бажання змін у громаді або суспільстві шляхом педагогічної
діяльності. Іноді на вибір педагогічної професії впливає досвід батьків, власних
учителів, а також і матеріальні заохочення, зокрема такі, як кар’єрна
захищеність, стабільна літня відпустка, гідна заробітна плата тощо. Мотивація
навчатись у педагогічних закладах може змінюватися відповідно до одержаного
професійного досвіду або під час практики (Sinclair, 2008, с. 81). Проводилося
дослідження з метою визначення залежності між мотивацією на етапі вступу до
закладу, під час проходження практики та професійної діяльності. Цікавим
результатом є те, що ті, хто мав сильні альтруїстичні мотиви, частіше
розчаровуються і залишають професію (Miech, Elder, 1996, с. 240). Крім того, за
висновком учених, внутрішня мотивація більш стійка порівняно із зовнішньою
(Martinez-Pons, 2009).
К. Сінкліар здійснив аналіз мотиваційних чинників педагогів, яке
показало, що найбільш поширеними є позитивна самооцінка здібності навчати і
працювати з дітьми та інтелектуальна стимуляція, яку забезпечує навчання.
Крім того, динамічний і реалістичний характер мотивації майбутніх учителів
з’являється протягом першого семестру навчання в педагогічних закладах
(Sinclair, 2008, с. 83).
Дж. Гордон, який аналізував мотивацію студентів азійських меншин,
стверджує, що високі очікування, які покладає суспільство на вчителів
відповідно до традицій культури, впливає на мотивацію більше, ніж в інших
країнах (Gordon, 2000). Однак необхідно зазначити, що зараз спостерігається
зниження престижності статусу вчителя в китайському суспільстві, незважаючи
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на вікові традиції цінування освіти та високої поваги до вчителів (Li, Xie, Wang,
1998)
У педагогічних університетах існує чіткий план проведення практик за
затвердженими

програмами.

Проходження

педагогічної

практики

передбачається на старших курсах, починаючи з шостого семестру, тобто з
третього курсу другого семестру і триває вісім тижнів. Проведений аналіз
дозволив виділити серед інших видів практик особливий тип практики, який
проводиться в педагогічних університетах КНР, − практику класного
керівництва тривалістю два тижні.
Мета практики − підготувати майбутніх учителів до навчання й
виховання дітей згідно зі спеціальністю, вчити студентів педагогічних ВНЗ
використовувати власні вміння, професійні знання й навички на практиці,
виховувати у них самостійність та поглибити розуміння ними важливості
професії вчителя. Аналіз автентичних програм педагогічної практики дозволив
нам виділити такі завдання її організації бакалаврами освіти: студенти мають
усвідомити реальні умови праці вчителя, зрозуміти завдання та вимоги
викладання професійно орієнтованих дисциплін, методи та форми навчання та
виховання учнів, ознайомитись із навчальним матеріалом на певному рівні
освітньої системи. Крім того, серед інших завдань передбачено поглиблення
знань про державні заходи у сфері освіти школярів. Йдеться про нововведення
в процесі навчання для поліпшення якості освіти, що відбувається на сучасному
етапі розвитку освітньої галузі в КНР; дослідження сучасного стану шкільної
освіти, розуміння важливості педагогічної професії та відповідальності вчителя.
Педагогічна практика у бакалаврів освіти в педагогічних університетах
КНР розпочинається на третьому курсі навчання в другому семестрі і
продовжується на четвертому курсі в першому семестрі. Протягом перших двох
тижнів студенти збирають матеріали, необхідні для проведення занять у школі,
а саме: добирають вправи, лекційний матеріал, наочність, що буде корисним
під час роботи з дітьми. На третьому тижні студенти педагогічних
університетів відвідують заняття вчителя-ментора, який буде керівником
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практики. З четвертого до сьомого тижня проводяться заняття зі школярами: 2
тижні студенти практикуються в класному керівництві, а на останньому тижні
майбутні вчителі

оформляють

звіт

із практики, який

складається

з

характеристики кожного студента, групової характеристики, характеристики
ВНЗ та оцінки з практики (教育科学学院教育实习基地, 2014).
Важливо охарактеризувати складові практики. До основних складових
педагогічної практики студентів педагогічних університетів китайські педаг оги
вважають за доцільне включити навчальну практику, практику роботи класним
керівником, проведення педагогічного дослідження. Навчальна практика триває
6 тижнів: студент-практикант навчається викладати дисципліни згідно зі своєю
спеціальністю. Зазначимо, що кожний практикант повинен має низку
обов’язків, повинен добре проявити себе як учитель, забезпечити високу якість
навчання (Додаток Д).
Необхідно зауважити, що студент-практикант повинен детально знати
навчальні стандарти та зміст програми, у процесі підготовки до проведення
занять обов’язково опиратися на зміст навчального предмета, обирати лише ті
засоби навчання, які мають науковий і виховний характер, розуміти цілі,
ключові ідеї та труднощі у вивченні навчального матеріалу, вміти чітко
розподіляти час, складати письмовий план уроків. План уроку повинен мати
такі компоненти, як: тема уроку, зміст, цілі уроку, методи навчання, описані
ключові моменти та можливі проблеми у викладанні та сприйнятті матеріалу,
необхідне для процесу навчальне обладнання, розподіл часу на кожну складову
уроку, домашнє завдання на наступне заняття. Чорновий варіант плану повинен
перевірити керівник практики, і тільки після його ознайомлення, критики та
внесених виправлень готовий план уроку треба віддати на перевірку вчителю,
який викладає навчальний предмет. Цей учитель повинен поставити оцінку і
завірити підписом. Лише після процедури затвердження практикант має право
проводити урок згідно з цим планом. Іншою важливою вимогою є необхідність
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відповідально організувати заняття на практиці згідно із затвердженим планом (
师范生教育实习总结, 2013).
Відзначимо, що досвідчені китайські педагоги вважають евристичний
метод і принцип «міцних знань» важливими методами для майбутніх учителів,
які вони повинні апробувати під час практики. Евристичний метод − це спосіб
поетапного засвоєння досвіду творчої діяльності, її окремих елементів. На їхню
думку, це відбувається лише в процесі розв'язання конкретної проблеми. На
кожному етапі застосовується одне або кілька складних умінь логічного
мислення, які утворюють сутність проблемного викладу заняття. Учні
оволодівають

уміннями

з

використанням

різноманітного

дидактичного

матеріалу шляхом виконання репродуктивних завдань за зразком.
На переконання китайських дослідників, не менш важливим є принцип
«міцних знань», який передбачає організацію запам'ятовування навчального
матеріалу у поєднанні з вивченим раніше. Такий підхід сформований під
впливом сучасної когнітивної психології, згідно з якою навчання − це
інтерактивний процес, у якому задіяні нові і попередньо здобуті знань. «Старі»
знання та техніки зберігаються в системі пам’яті і є важливим внутрішнім
чинником для генерації навчальної видів активності. Важливо, що необхідно
запам'ятовувати не все підряд, а насамперед вихідні положення, ключові ідеї.
Закріплення вивченого матеріалу доцільно здійснювати на основі повторного
осмислення вивченого через урізноманітнення навчальних ситуацій, які
вимагають використання вже сформованих знань у процесі їх застосування на
практиці (Jia, 2010, с. 198).
За вимогами китайських практиків хід уроку повинен бути розробленим
так, щоб учні міцно засвоїли ті знання, вміння, навички, які їм передає вчитель
на занятті. За допомогою евристичного методу практикант спонукає учнів до
запам’ятовування навчального матеріалу. Опитуючи школярів, майбутній
педагог стимулює їхню розумову діяльність, учень думає над відповіддю, у
нього формуються необхідні для вирішення проблеми знання, уміння й
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навички, які в подальшому набувають міцності і системності. Оцінка сприяє
бажанню покращити або утримати хороший результат.
Результати експерименту, що проводився дослідниками в педагогічних
університетах, показав, що майбутні учителі використовували філософію
навчання (те, як вони застосовували інструкції), акцентували увагу на груповій
роботі. Активне навчання, на їхню думку, мало особливий вплив на студентів
(використання ігор, пісень для вивчення слів, картинок, мови тіла тощо) (Tanase,
Leavitt, 2011, с. 187).
Цікаво,

якщо

студенти

в

умовах

централізованого

курікулуму

педагогічних університетів навчалися на основі традиційних підходів, то вони
використовували ці підходи і в практичній діяльності. Зокрема теорію
спостереження Д. Лорті (Lortie D.), яка розкриває особливості стилю навчання,
з яким майбутній учитель знайомиться ще під час теоретичного навчання
(Tanase, Leavitt, 2011, с. 193). Тому важливо під час навчання студентів у
педагогічних університетах використовувати інноваційні методи навчання з
метою їх подальшого використання майбутніми вчителями в педагогічній
практиці.
У ході практики студент повинен старанно переймати досвід учителяментора, а після проведення практикантом занять з учнями ментор обов’язково
повинен дати оцінити урок та обговорити зі студентом усі недоліки. Також
важливо, що практикант має брати активну участь у позакласній діяльності,
перевіряти роботи учнів, оцінювати школярів і в інших видах навчальної та
виховної діяльності.
Доцільно зазначити, що на уроках практикант повинен спілкуватись лише
на Путунхуа (普通话) («Загальна мова» − це державний стандарт мови Китаю,
мова сучасної китайської суспільно-політичної, наукової та художньої
літератури). Крім того, практикантам рекомендується звертати увагу на міміку
та поведінку. Студент повинен використовувати інноваційні форми навчання,
бути спокійним, упевненим, уникати різких рухів, охайно писати на дошці,
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бути прикладом для наслідування. Кожний практикант має оформляти конспект
відвіданих уроків, здійснювати аналіз уроку. Після проходження практики це
буде доказом старанної роботи практиканта.
Іншим важливим компонентом педагогічної практики, притаманним
китайським педагогічним університетам, є практика класного керівництва.
Майбутній учитель має можливість на власному досвіді відчути, в чому полягає
сутність роботи класного керівники, які функції він виконує, які труднощі
виникають. Кожний студент педагогічного закладу протягом двох тижнів,
починаючи

з третього

курсу, повинен

проходити

практику класного

керівництва, впродовж якої він виховує в собі необхідні навички й уміння,
вчиться співпраці зі школярами, бути для них не просто джерелом знань, а й
розуміти їх, допомагати їм, організовувати позашкільну діяльність.
До практиканта висувають ряд завдань під час проходження практики
класного

керівництва.

Практиканти

документацію (складати

повинні

вчитись

вести

необхідну

план роботи класного керівника), виконувати

повсякденну роботу класного керівника (організовувати позакласні заходи,
проводити збори, контролювати поведінку учнів, спілкуватись з сім’ями учнів).
Згідно з вимогами ідеологічного виховання в Китаї практиканти повинні
виховувати

моральні

якості

учнів,

культуру

поведінки

і

здоров’я,

організовувати спортивно-оздоровчі заходи, проводити бесіди про моральність,
у жодному разі не допускати фізичних покарань, а навчати тільки словом і
працею. Практикант повинен бути прикладом для учнів. Важливо, що
застосовується індивідуальний підхід до кожного учня. Студент-практикант
повинен проводити роботу з кожним учнем, з’ясовувати та аналізувати
ситуацію в сім’ї, у школі, враховувати особливості розумової діяльності,
здібності, обставини зі здоров’ям, специфіку поведінки. Його основне
завдання – навчати, виховувати та допомагати кожній дитині (安徽师范大学教
育实习大纲, 2013).
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Студент, який проходить практику класного керівника, має за короткий
термін (2 тижні) оволодіти методами роботи з класом, ознайомитися з планами
роботи класного керівника, з вимогами та метою його роботи. Практикант має
познайомитись з кожним учнем класу, вміти оцінювати атмосферу в класі,
виявити здібності кожної дитини. Згідно з планом роботи класного керівника
кожний майбутній учитель під час практики класного керівництва розробляє
власний план роботи з класом, затверджує його у керівника практики.
Важливим завданням є вирішення проблемних питань, які виникають у процесі
практики. Студент може запитати класного керівника про усе, що є
незрозумілим та отримати відповіді. Практикант занотовує всі види роботи
класного керівника, які реалізовувалися під час практики.
Після завершення практики студент повинен підготувати звіт. До звіту
включають такі блоки інформації, як: відомості про школу, де проходила
практика, аналіз політики держави з розвитку школи, дослідження досвіду
видатних педагогів, дослідження освітніх реформ щодо удосконалення
загальної освітньої та навчальних програм, методів розвитку високоморальної
особистості в умовах ідеологічного виховання, засобів формування в учнів
необхідних знань, умінь, навичок.
Аналіз навчально-методичних джерел дозволив виявити, що в китайських
педагогічних закладах звіт з практики включає власне педагогічне дослідження
кожного практиканта, яке розробляється практикантом за умови узгодження з
адміністрацією школи, де проходила практика. Ця наукова робота проводиться
з конкретної тематики, містить теоретичний аналіз джерел з педагогіки.
Оцінювання роботи здійснює керівник практики в школі, в якій вона проходила
(安徽师范大学教育实习大纲, 2013).
Здійснене

вивчення

матеріалів

дозволило

визначити

особливості

організації педагогічної практики в педагогічних університетах КНР. Важливим
є те, що педагогічний заклад укладає договір з директором школи про
проведення

практики.

З

числа

педагогічних

працівників

призначають
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відповідальну особу за проведення педагогічної практики або групу людей –
керівників практики, кожен з яких відповідає за проходження практики певної
групи студентів. Кожний університет обирає власних керівників, найчастіше з
числа

директорів

шкіл,

учених

секретарів,

працівників

університету,

викладачів. Керівник практики координує роботу практиканта, проводить
консультації з усіх незрозумілих питань.
За організацію педагогічної практики несе відповідальність навчальний
відділ кожного педагогічного університету. Фахівці навчального відділу
розробляють програми практики, вирішують проблеми, що постають у процесі
практики, координують роботу керівників практики.
Варто наголосити, що студентів-практикантів розподіляють на групи, до
10 осіб у кожній; 1-2 особи призначають старшими в групі. Старший групи
допомагає керівнику забезпечити взаємозв’язок зі студентами, які входять до
складу групи, він є відповідальним за забезпечення співпраці між кожним
практикантом і керівником практики; має допомагати керівнику оцінювати
підготовку до проведення занять у школі кожного студента-практиканта;
супроводжує кожного практиканта у виконанні завдання практики; розробляє
звіт про проходження практики з групою студентів, оцінює, наскільки студенти
групи впорались із поставленими задачами.
Необхідно зауважити, що китайська система педагогічної освіти надає
можливість

педагогічним

університетам

обирати

форму

контролю

за

практикантами. Контроль за проходженням практики визначений у 4
відповідних

документах,

включених

до

«Форми

керівника

групи

(уповноваженої особи)». У м. Уху провінції Аньхой студенти педагогічного
університету проходять практику згідно з цією формою. Кожна група
практикантів має свого керівника, керівник слідкує за проходженням практики
кожного студента групи. Сутність документа «Форма уповноваженої особи»
полягає в тому, що призначається уповноважена особа, яка слідкує за
проходженням практики майбутніми педагогами, допомагає їм, дає інструкції.
У

документі

«Форма

помічника

уповноваженої

особи»

йдеться

про
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відповідальність працівників школи, де проходить практика за проходження
практикантами стажування: причому, працівники школи, ментор і практикант
працюють спільно, без чіткого керівництва з боку відповідального вчителя.
Згідно з документом «Форма самостійного регулювання» студент самостійно
домовляється

зі

школою,

де

буде

проходити

практика.

Керівництво

педагогічного закладу, де він навчається, обов’язково призначає йому
керівника, який буде перевіряти підготовлені ним матеріли, допомагати йому у
вирішенні складних питань. Після закінчення практики керівник повинен дати
студенту характеристику, в жодному разі не відмовляти йому в допомозі.
Вважаємо за доцільне окреслити, яку роль відіграє керівник у процесі
проходження практики. Це повинен бути досвідчений педагогічний працівник,
який має високий рівень знань, високоморальна людина, яка дуже сумлінно
ставиться до своїх професійних обов’язків. Він має бути ідеологічно вихованою
людиною, яка має досвід роботи педагогом не менш, ніж 3 роки. Всі ці чинники
є дуже важливими, адже керівник практики може вплинути на формування у
практикантів позитивного ставлення до професії вчителя. Якщо керівник
практики захворів чи має обставини, через які не може продовжувати
здійснювати керівництво практикою, університет має право змінити керівника,
але його зміна не повинна вплинути на якість практики (安徽师范大学教育实习
大纲, 2013).
У проаналізованих нормативних документах зазначається, що для того,
щоб проходження практики було ефективним, важливо також ретельно обирати
школу, де буде проходити практика. Необхідно звертати увагу на те, щоб
значним був досвід роботи школи, її напрями були чітко зрозумілі, рівень
підготовки учнів − високим. Школа має бути прикладом для інших шкіл, міста,
району, провінції. Це може бути гімназія, спеціалізована середня школа,
професійна школа та інші провідні заклади освіти.
За результатами вивчення джерел з проблеми дослідницького пошуку
можемо констатувати: школа відіграє важливу роль в організації практики
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майбутніх педагогів. За проходження практики відповідають директор школи,
відповідальний учитель або ментор, завуч з навчальної роботи. Ментор або
класний керівник знайомить практиканта з рівнем навчання учнів у школі,
допомагає йому підвищити рівень знань з предмету, педагогіки та психології.
Тому ментор повинен бути ідеологічно вихованою високоморальною людиною,
мати високий рівень знань з дисципліни і бути відповідальною людиною.
Під

час

практики

кожний

студент-практикант

згідно

з

планом

спеціальності повинен брати участь у науково-дослідній роботі школи. Його
завдання на цей період − підвищити рівень знань про політику держави у сфері
розвитку загальної освіти, здійснювати пошуки методів вирішення проблем, що
постають у процесі проходження практики.
Вважаємо за необхідне звернути увагу на особливості оцінювання
практикантів у педагогічних університетах КНР. У кожному педагогічному
закладі розробляються критерії оцінювання навчальної практики та практики
роботи класним керівником на основі критеріїв оцінювання, розроблених
Міністерством освіти КНР. Оцінка практиканта з педагогічної практики – це
сумарна оцінка за навчальну практику та практику класного керівництва.
Керівники дуже уважно ставляться до критеріїв оцінювання, адже оцінка має
бути об’єктивною. Як правило, оцінку «відмінно» отримують приблизно 30 %
практикантів.
Загальна

оцінка

за

навчальну практику залежить від

чотирьох

компонентів: підготовка до практичної діяльності, навчання учнів, позакласне
виховання, результати практики. Оцінювання здійснюється за традиційною
п’ятибальною шкалою.
Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент-практикант ознайомився з
усіма навчальними програмами, стандартами, необхідними у викладанні
навчального предмета, сумлінно готувався до занять, кваліфіковано підготував
всі навчальні матеріали, використовував у роботі з учнями різноманітні методи
навчання, розробив чіткий, якісний план уроку; вміло застосовував на практиці
теоретичні знання з психології й педагогіки, спілкувався на основі етичних
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норм, розмовляв з учнями тільки на загальноприйнятому стандарті мови
Путунхуа, здійснював експериментальну роботу, перевіряв і коректно оцінював
роботи учнів, уважно ставився до організації позакласних заходів; виправляв
недоліки, які виникали у процесі проходження практики та на які вказував
керівник.
Оцінка «добре» ставиться, якщо практикант сумлінно готувався до
практики, розробив чіткий план уроків, допомагав учителю в його діяльності;
осмислив мету і ключові моменти уроку, вміло застосовував на практиці
теоретичні знання з психології й педагогіки, досягнув мети уроку. Але оцінка
знижується за недостатньо сумлінну перевірку роботи учнів, організацію
позакласних заходів.
Згідно з критеріями оцінка «задовільно» ставиться, якщо практикант
уважно ставився до підготовки матеріалів практики, але недостатньо допомагав
учителю-ментору; розробив порівняно непоганий план уроку, але з певними
недоліками; зрозумів цілі навчання, але не вистачило науковості та моральності
у навчанні учнів; мета заняття була досягнута, але з деякими недоліками. На
негативну оцінку впливає, якщо практикант перевіряв і виправляв роботи учнів
не дуже уважно, недостатньо добре організував позакласні заходи, майже не
прислухався до керівника, не виправив багато помилок.
Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент формально, неуважно
готувався до практики; виявив несумлінне ставлення до роботи вчителя; у
практиканта виникали проблеми з навчальним матеріалом. Якщо майбутній
педагог допомагав учителю, але не досягнув мети навчання учнів, виявив
низький рівень володіння Путунхуа, не розумів учнів і показав низький
результат навчання, практика не зараховується. Також негативна оцінка
ставиться за відсутності позакласних заходів, ігнорування зауважень керівника
і неуважне ставлення до помилок у роботах учнів (教育技术学专业教育实习教
学大纲, 2013).
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Приклад розподілу балів за кожне завдання навчальної практики згідно з
критеріями педагогічного університету провінції Аньхой представлено в
додатках (Додаток Д-1).
Таким чином, можемо відзначити, що в китайських педагогічних закладах
під час оцінювання практикантів багато уваги приділяється рівню володіння
Путунхуа, якості підготовки матеріалів до уроку, використання різноманітних
методів навчання, здатності до науково-дослідної роботи, розумінню цілей
навчання та володінню необхідними компетенціями на високому рівні.
Отже,

проаналізувавши

сучасні

програми

практики

провідних

педагогічних університетів КНР, можемо дійти висновку, що педагогічна
практика є ефективною складовою підготовки майбутніх учителів, адже саме
під час практики студенти мають можливість застосовувати власні компетенції,
набуті під час навчання, в реальних умовах усвідомити особливості праці
вчителя, переконатися у правильності вибору професії, усвідомити завдання та
вимоги до викладання дисциплін, поглибити знання з педагогіки й психології.
Педагогічна практика студентів університетів складається з навчальної
практики, практики роботи класним керівником, проведення педагогічного
дослідження. Проаналізовано особливий для китайських педагогічних закладах
тип практики − практику класного керівництва та схарактеризована її мета
(допомога

в

розумінні

функцій

класного

керівника,

рівень

його

відповідальності). Виявлено, що під час проходження практики студентпрактикант

повинен

використовувати

особистісно-орієнтований

підхід,

проводити індивідуальну роботу з кожним учнем, з’ясовувати та аналізувати
ситуацію в сім’ї кожного учня, ураховувати особливості розумової діяльності,
здібності, стан здоров’я, специфіку поведінки. Така організація практики
ефективно впливає на становлення педагога.
Висновки до 2 розділу
У системі педагогічної освіти КНР ключове значення мають мета,
завдання та її структура. Після детального аналізу цих компонентів ми
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визначили, що структура сучасної педагогічної освіти Китаю відповід ає
світовим стандартам. Провідні педагогічні університети спрямовані на
моральний, інтелектуальний

і фізичний

розвиток

майбутніх

учителів.

Педагогічні заклади освіти співпрацюють з іншими навчальними закладами
країни

та

зарубіжжя,

що

сприяє

міжнародному

обміну

досвідом.

Різноманітність спеціальностей, які пропонують педагогічні заклади, рівень
науково-дослідної роботи викладачів і студентів, обов’язкове залучення
студентів до наукового пошуку сприяють підготовці висококваліфікованих
фахівців та упровадженню інновацій в освіті. Необхідно зазначити, що
китайські дослідники вважають, що особливу роль у підготовці педагогічного
фахівця відіграє патріотичне виховання та розвиток позитивної самосвідомості.
Не менш важливим є високий рівень моральних якостей майбутнього вчителя,
його професійних компетентностей. У студентів китайських педагогічних
навчальних закладів формують уявлення про унікальність їхньої професії,
заохочують до постійного професійного вдосконалення. Ці чинники сприяють
ефективному розвитку системи підготовки вчителя в педагогічних закладах
КНР.
З’ясовано, що на сучасному етапі розвитку та модернізації педагогічної
освіти КНР багато уваги приділяється особистісно-орієнтованому навчанню.
Аналіз змісту підготовки вчителя у педагогічних університетах показав, що
різноманітність

професійно-орієнтованих

дисциплін,

що

вивчаються

майбутніми педагогами, швидкий доступ до додаткової інформації з кожної
теми окремої дисципліни, а також обов’язкова вимога до студентів
педагогічних закладів КНР щодо вивчення іноземної мови, для отримання
можливості аналізу сучасних іноземних наукових праць з педагогіки й
психології сприяють підготовці висококваліфікованих і конкурентоспроможних
педагогів.
Вивчені матеріали дослідження свідчать про те, що в педагогічних
університетах Китаю використовують як традиційні, так і інноваційні форми
навчання студентів. Основною традиційною формою є лекція, яка обов’язково
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супроводжується використанням мультимедійних засобів. Китайські методисти
розробили ряд рекомендацій щодо удосконалення майстерності проведення
лекції, що дозволяє зробити процес підготовки майбутніх учителів більш
ефективним. Не менше уваги приділяється також і семінарам − поширеної в
Китаї традиційній формі навчання. З’ясовано, що інноваційні методи навчання
останнім часом у Китаї набувають більшої популярності. Нами визначені також
особливості

застосування

педагогічних

закладах

інноваційної
–

форми

інтерактивному

навчання

в

китайських

дистанційному

навчанню;

проаналізовано його переваги та недоліки, визначено, що на відміну від
традиційної форми дистанційного навчання, інтерактивне є більш ефективним,
адже між викладачем і студентом є емоційний зв’язок, що позитивно впливає
на мотивацію останнього.
Високий рівень технічного оснащення китайських університетів дозволяє
широко використовувати ці методи. Мультимедійні технології допомагають
посилити інформаційну насиченість освітнього процесу в закладах педагогічної
освіти. Китайські

науковці наголошують на важливості

використання

інформаційних технологій, особливо мережі Інтернет, що значно спрощує
студентам педагогічних закладів пошук навчальних матеріалів і дозволяє їм
своєчасно ознайомлюватися з інноваціями в педагогіці й психології.
На основі аналізу автентичних навчальних планів і програм підготовки
майбутніх учителів у педагогічних університетах Китаю нами встановлено, що
процес

підготовки

майбутнього

вчителя

проходить

планомірно

та

систематично. Виявлено, що стан програмно-методичного забезпечення
китайських педагогічних університетів знаходиться на цілком належному рівні.
Програми підготовки вчителів у КНР − сучасні, вони систематично
оновлюються та відповідають загальносвітовим вимогам. Дисципліни, що
вивчаються студентами, дійсно сприяють ефективній підготовці майбутніх
учителів, що позитивно впливає на культурний та економічний розвиток КНР.
Здійснений аналіз особливостей підвищення кваліфікації вчителів в КНР
показав, що на сучасному етапі китайські науковці досягли значних результатів
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в удосконаленні традиційних та пошуку інноваційних форм і методів
підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Для сучасної китайської
педагогічної освіти дуже актуальним є спрощення проходження стажування.
Китайські

дослідники

приділяють

багато

уваги

способам

підвищення

кваліфікації за допомогою Інтернету. Тому можна з упевненістю стверджувати,
що уряд Китаю сприяє постійному удосконаленню системи неперервної освіти,
що значно підвищує рівень мобільності та конкурентоспроможності китайських
учителів як на батьківщині, так і у світі.
Аналіз сучасних програм практики провідних педагогічних університетів
КНР засвідчив, що педагогічна практика є ефективною складовою в підготовці
майбутніх учителів, адже саме під час практики студенти мають можливість
застосовувати власні компетенції, набуті під час навчання, в реальних умовах.
Необхідно зазначити, що практика з класного керівництва, яка не проводиться в
українських педагогічних вищих навчальних закладах, також відіграє важливу
роль у становленні майбутнього педагога, допомагає студентам зрозуміти
функції класного керівника, рівень його відповідальності, необхідність
здійснення індивідуального підходу до кожного учня. Можливість виконувати
функції класного керівника ще під час навчання в університеті робить
педагогічну

практику

ще

більш

ефективною

формою

становлення

професіонала. Перевагою є і тривалість практики. Студенти мають близько
двох місяців на удосконалення власних компетенцій в умовах реальної
педагогічної ситуації.
Зміст дослідження висвітлено у працях дисертанта (Шевченко К.В., 2014b;
Шевченко К.В., 2015a; Шевченко К.В., 2015b; Шевченко К.В., 2016b;
Шевченко К.В.,

2016c;

Шевченко К.В., 2017c).

Шевченко К.В.,

2016g;

Шевченко К.В.,

2017a;
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РОЗДІЛ ІІІ
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ІДЕЙ
КИТАЙСЬКОГО ДОСВІДУ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У розділі обґрунтовано критерії порівняльного аналізу; виявлено
особливості професійної підготовки бакалаврів в вищих педагогічних закладах
України та КНР, викладено перспективи подальшого розвитку і модернізації
педагогічної освіти України в умовах нового концептуального підходу до ролі
вчителя із творчим використанням конструктивних ідей китайського досвіду.
3.1. Особливості підготовки майбутніх бакалаврів освіти в вищих
педагогічних закладах Китаю й України
Кожна країна світу зацікавлена в якісній підготовці висококваліфікованих
педагогів, адже вчитель відіграє важливу роль у вихованні і становленні
особистості. Від

кваліфікації

фахівців, їхньої конкурентоспроможності,

мобільності, професійного розвитку безпосередньо залежить ефективний
розвиток економічної, політичної та соціально-політичної галузей держави. В
умовах переходу до суспільства знань сучасний ринок праці вимагає від
випускника вищого навчального закладу не лише ґрунтовних теоретичних
знань, а й здатності самостійно застосовувати їх у нестандартних, постійно
змінюваних життєвих ситуаціях. Саме тому керівництво держави приділяє
багато

уваги

удосконаленню

системи

підготовки

висококваліфікованих

учителів, без яких неможливий якісний освітній процес. Так, в Україні згідно з
указом президента України № 344/2013 ключовим завданням освіти в XXI
столітті був визначений розвиток у молоді мислення, орієнтованого на
майбутнє.
Доцільно охарактеризувати ключові проблеми, які постають на шляху
розвитку сучасної української освіти та перешкоджають її входженню у
європейський простір. До них належать: недостатню відповідність освітніх
послуг вимогам суспільства, запитам особистості, потребам ринку праці;
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обмеженість доступу до якісної освіти окремих категорій населення (діти, які
проживають у сільській місцевості, діти з особливими потребами, обдарована
учнівська молодь, діти мігрантів); відсутність цілісної системи виховання,
фізичного, морального та духовного розвитку, соціалізації дітей і молоді;
зниження

суспільної

моралі,

духовності,

культури

поведінки

частини

учнівської та студентської молоді, невідпрацьованість ефективної системи
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів; відсутність
цілісної системи соціально-економічних стимулів у педагогічних і науковопедагогічних працівників; невисокий рівень їхньої заробітної плати; низький
рівень

фінансово-економічного,

методичного

та

інформаційного

матеріально-технічного,
забезпечення

навчальних

навчальнозакладів

(Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст., 2002).
На тлі наявних проблем в освітній галузі України виникає необхідність
використання конструктивного досвіду зарубіжних країн. Останнім часом
система педагогічної освіти Китаю дуже швидко та ефективно розвивається,
про що свідчить стрімке поліпшення стану економіки країни, високий рейтинг
педагогічних університетів КНР серед вищих навчальних закладах світу. Тому
ми вважаємо за необхідне на основі аналізу особливостей підготовки
бакалаврів освіти в педагогічних університетах Китаю та бакалаврів дошкільної
і початкової освіти в вищих педагогічних закладах України обґрунтувати
науково-методичні рекомендації щодо можливості впровадження позитивних
досягнень китайського досвіду в систему педагогічної освіти України. Для
цього нам необхідне знайти спільне та відмінне в системах педагогічної освіти
України та Китаю за такими критеріями, як: нормативно-правовий (законодавчі
акти, що регламентують підготовку бакалаврів освіти); соціальний (соціальні
гарантії, фінансове забезпечення педагогічних працівників, престижність
педагогічної професії); цільовий (мета підготовки майбутніх бакалаврів освіти),
організаційний (система управління ВПНЗ, навчально-методичне забезпечення
освітнього процесу); змістовий (зміст підготовки бакалаврів педагогічних
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спеціальностей);

технологічний

(форми,

методи,

технології,

що

використовуються для підготовки).
По-перше, ми вважаємо за доцільне розглянути нормативно-правові
засади організації та врегулювання розвитку педагогічної освіти в Україні.
Основні напрями державної політики у сфері вищої педагогічної освіти
визначені Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти
України у ХХІ ст., Законами України «Про освіту» (1991) та «Про вищу освіту»
(2004), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2016), Наказ Президента
України від 4 липня 2005 року № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Наказ «Про
затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
(2010), «Концепція розвитку освіти в ХХІ ст.» та іншими указами Президента
України та постановами Кабінету Міністрів України. Тенденції розвитку вищої
освіти України визначені стратегією її приєднання до Болонського процесу, яке
відбулося з підписанням відповідного акту 19 травня 2005 року в м. Берген
(Норвегія).
Зазначимо, що основною метою Болонського процесу є створення зони
Європейської вищої освіти. Тому запровадження Болонських принципів – крок
до євроінтеграції України і засіб полегшення доступу громадян до якісної
освіти. Необхідно додати, що основними принциповими позиціями створення
зони Європейської вищої освіти є: упровадження двоциклового навчання та
освітніх і кваліфікаційних ступенів (після завершення першого циклу навчання
присвоюється академічний ступінь бакалавра, а після другого – магістра).
Відповідно до
зменшується

частка

умов

Болонської

прямого

декларації

інформування

у процесі

студента

і

навчання

розширюється

застосування інтерактивних форм роботи під керівництвом викладача.
Самостійна робота студента стає основним джерелом набуття професійних
компетенцій, сприяє формуванню конкурентоспроможного фахівця.
Необхідно звернути увагу, що Закон України «Про вищу освіту»
встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування

169

системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних
органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах автономії
вищих навчальних закладів, поєднання освіти з наукою та виробництвом з
метою

підготовки

конкурентоспроможного

високотехнологічного та інноваційного

людського

капіталу

розвитку країни,

для

самореалізації

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави в
кваліфікованих фахівцях (Закон України «Про вищу освіту», 2004). Важливо,
що педагогічними працівниками спільно з роботодавцями було створено
Національну рамку кваліфікацій, яка планувалася бути запровадженою до кінця
2014 року, як «мірило національного людського капіталу, орієнтир для
розроблення якісно нових галузевих стандартів». Її розробниками планувалося,
що така «своєрідна кваліфікаційна конституція» дозволить роботодавцям і
представникам секторів економіки бути реальними замовниками у фаховій
підготовці майбутніх працівників.
Згідно з «Законом» здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти
передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньопрофесійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для
присудження відповідного ступеня вищої освіти: молодший бакалавр;
бакалавр; магістр; доктор філософії; доктор наук.
На етапі становлення національної освітньої системи України було
здійснено перехід від одноступеневої до багатоступеневої системи вищої
освіти. Це стало наслідком компромісу між запозиченням тогочасних
європейських схем організації вищої школи та потребою запровадження
варіативності форм набуття освіти у змінених умовах. Першому циклу вищої
освіти відповідає ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра з
тривалістю підготовки чотири роки на основі повної загальної середньої освіти
(Закон України «Про вищу освіту», 2014).
Згідно з нормативно-правовими документами України бакалавр − це
освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної
середньої

освіти

здобув

поглиблену

загальнокультурну

підготовку,
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фундаментальні

та

професійно-орієнтовані

знання

й

уміння

щодо

узагальненого об'єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання,
передбачені для відповідних посад у певній галузі народного господарства.
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує одночасне
здобуття базової вищої освіти за напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра
на базі повної загальної середньої освіти. Зазначена програма підготовки
бакалавра складається із загальних фундаментальних, гуманітарних і соціальноекономічних

дисциплін,

спеціальних

дисциплін

відповідного

напряму

підготовки, а також з різних видів практичної підготовки (Положення про
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), 1998).
Подібним є в Китаї Закон «Про вищу освіту КНР», що передбачає
присудження таких ступенів вищої освіти, як бакалавр, магістр і доктор.
Присудження кожного з цих ступенів у Китаї можливо в разі успішного
оволодіння базовими знаннями й уміннями зі спеціальності та виконання
науково-дослідної роботи (中华人民共和国教育法路律集, 1999, с. 180).
Освітній процес у вищих педагогічних навчальних закладах України, як і
в інших вищих навчальних закладах, вибудовується відповідно до вимог
державних

нормативно-правових

документів,

зокрема

Положення

про

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.
Низка законодавчих актів в Україні регулює процес реформаційних змін
у сфері педагогічної освіти. Так, у Наказі 12.05.2016 р. № 506, зареєстрованому
в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 798/28928 «Про
затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня
освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і
розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних
спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів, зазначено, що
відповідно до пункту 10 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу
освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266
«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
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здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», наказу Міністерства освіти і
науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, та з
метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку фахівців
галузі знань 01 «Освіта» затверджено перелік предметних спеціалізацій
спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими
здійснюється формування та розміщення державного замовлення (Наказ
Президента України Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій
спеціальності 014 «Середня освіта» в системі підготовки педагогічних кадрів
(2016).
На сучасному етапі підготовка бакалаврів здійснюється за напрямами
підготовки, які класифіковано за ознаками спорідненого змісту вищої освіти та
професійної підготовки. Назви та зміст напрямів підготовки мають бути
адекватними назвам розділів Класифікатора видів економічної діяльності. В
Україні підготовка фахівців у галузі освіти і педагогіки відбувається у 74
закладах вищої освіти (20 з них – педагогічні університети) за спеціальностями:
дошкільна освіта, початкова освіта, технологічна освіта, професійна освіта (за
профілем), корекційна освіта, соціальна педагогіка (Довідник ВНЗ, 2016).
Необхідно відзначити, що одним із найважливіших документів, який
регулює розвиток освіти в Україні, є Указ президента України № 344/2013 «Про
Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». У
цьому документі окреслено проблеми, що постають на сучасному етапі
розвитку педагогічної освіти. Серед інших зазначено, що нинішній рівень
освіти в Україні не дає їй змоги повною мірою виконувати функцію ключового
ресурсу соціально-економічного розвитку держави і підвищення добробуту
громадян. На жаль, все ще залишається низькою престижність освіти і науки в
українському суспільстві.
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На відміну від України, в китайському суспільстві престижність освіти та
науки знаходиться на високому рівні. Учитель у КНР – поважна професія. Ден
Сяопін (у китайському суспільстві його вважають великим реформатором і
видатним діячем в галузі політики та освіти) ще в 1975 році наголосив на
необхідності поважного ставлення до професії педагога. Саме він започаткував
традицію святкувати в країні День вчителя 10 вересня кожного року (Дєн
Сяопин, 1997, с. 132). Ця традиція зафіксована у Законі КНР «Про вчителя».
Престиж педагогічної професії є результатом багатовікових культурних
традицій, які беруть свій початок з часу Конфуція, і нині підтримується шляхом
забезпечення високого рівня соціальних гарантій і матеріального забезпечення.
Учителі Китаї мають обов’язкове медичне страхування, право на оплачувану
відпустку, гідну пенсію. Китайський уряд постійно розробляє заходи для
заохочення педагогічних працівників і студентів педагогічних закладів за
успіхи у навчанні та професійній діяльності ( 中 华人民共和国教育法路律集,
1999, с. 146).
На жаль, в Україні залишається незадовільним стан фінансового та
матеріально-технічного забезпечення системи освіти, низьким – рівень оплати
праці працівників освіти і науки Однак необхідно зазначити, останнім часом
Міністерство освіти і науки України на чолі з Л. Гриневич робить багато в
цьому напрямі. Згідно з Указом «Про Національну стратегію розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року» умовами покращення стану педагогічної освіти
є забезпечення учасникам навчально-виховного процесу соціальних гарантій,
визначених законодавством; стимулювання високоякісної педагогічної праці на
підставі об'єктивної її оцінки згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик;
поліпшення житлових умов педагогічних працівників; створення умов для
повноцінного відновлення працездатності педагогічних працівників (Наказ
Президента

України

«Про

невідкладні

заходи

функціонування та розвитку освіти в Україні», 2005).

щодо

забезпечення
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На нашу думку, державна політика має спрямовуватися на забезпечення
умов,

необхідних

педагогічних

і

для

підвищення

науково-педагогічних

престижу

та

соціального

статусу

працівників,

створювати

систему

професійного відбору молоді до вищих педагогічних навчальних закладів.
Зараз

формування

контингенту

студентів

педагогічних

спеціальностей

здійснюватиметься на основі визначення об'єктивної прогнозованої потреби
дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів у
педагогічних кадрах на регіональному та державному рівнях; педагогічної
професійної орієнтації учнівської молоді з метою забезпечення її особистісної
готовності до педагогічної діяльності, урізноманітнення форм довузівської
підготовки. Необхідним вважаємо запровадження іспиту на професійну
придатність, який би не дозволяв «випадковим людям» потрапляти до
педагогічних навчальних закладів. На наше переконання, разом з іншими
заходами це значно підвищило б престижність професії педагога.
Іншим важливим документом, що регулює розвиток освітньої галузі, є
Указ Президента України № 347/2002 від 17.04.02 року «Про Національну
доктрину

розвитку

освіти».

Згідно

з

цим

документом

передумовою

утвердження розвинутого громадянського суспільства є підготовка освічених,
моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, здатних до
співпраці, міжкультурної взаємодії, які мають глибоке почуття відповідальності
за долю країни, її соціально-економічне процвітання.
Освіта має активно сприяти формуванню нової ціннісної системи
суспільства − відкритої, варіативної, духовно та культурно наповненої,
толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і патріота,
консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, зменшення
соціальної нерівності (Указ Президента України «Про Національну доктрину
розвитку освіти», 2002).
Вважаємо за потрібне відзначити, що наприкінці 2015 року в Україні
вперше затверджено документ, який координує патріотичне виховання
української молоді, а саме – Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року
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№ 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016–2020 роки». Метою Стратегiї є визначення пріоритетів та
основних напрямiв нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi,
розвитку вiдповiдних iнститутiв держави i суспiльства, забезпечення змiстового
наповнення нацiонально-патрiотичного виховання на основi формування
нацiонально-культурної iдентичностi, нацiонально-патрiотичного свiтогляду,
збереження та розвитку духовно-моральних цiнностей Українського народу.
Основними складовими нацiонально-патрiотичного виховання мають стати
громадянсько-патрiотичне,

вiйськово-патрiотичне

та

духовно-моральне

виховання.
Досвiд державної полiтики за роки незалежностi України засвiдчив, що
нацiонально-патрiотичному вихованню

дiтей

і

молодi

не

придiлялося

достатньої уваги. Підтвердженням цього стали події 2014 року на Сході
України, де в містах проводились так звані «референдуми» щодо приєднання до
Росії, що стали можливі завдяки проросійській позиції багатьох учителів
середніх шкіл, які активно брали участь в їх організації. Отже, особливо
важливим є патріотичне виховання майбутніх учителів тому, що від їхнього
світогляду

залежить

світогляд

громадян

країни.

У

КНР

патріотичне

виховання − невід’ємна частина підготовки молоді на усіх етапах, від
дошкільної освіти до післядипломної.
На нашу думку, важливо додати, що Закон України «Про вищу освіту»
2014 року забезпечує науковим і педагогічним працівникам навчального
закладу право на: академічну свободу, що реалізується в інтересах особи,
суспільства та людства загалом; академічну мобільність для провадження
професійної діяльності; захист професійної честі та гідності. Педагогічні
працівники уповноважені брати участь у керуванні вищим навчальним
закладом, зокрема обирати та бути обраним до вищого органу громадського
самоврядування, вченої ради вищого навчального закладу чи його структурного
підрозділу. Вони мають можливість обирати методи та засоби навчання, що
забезпечують високу якість освітнього процесу.
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Створення відповідних умов праці повинно гарантуватися вчителю. Він
також має право на підвищення свого професійного рівня. Нормативні акти
навчального

закладу,

умови

індивідуального

трудового

договору

та

колективного договору гарантують учителю організацію відпочинку та побуту.
За українським законодавством педагогічний працівник може безоплатно
користуватися

бібліотечними,

інформаційними

ресурсами,

послугами

навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів навчального
закладу.

Учителю

обов’язково

гарантується

право

на

захист

права

інтелектуальної власності; підвищення кваліфікації та стажування не рідше
одного разу на п’ять років. В установленому законодавством порядку педагог
може претендувати на одержання житла, в тому числі службового; отримувати
пільгові довгострокові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання
житла. Він може брати участь в об’єднаннях громадян та отримувати соціальне
й пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку (Закон
України «Про вищу освіту», 2014).
Якщо порівняти права науково-педагогічних, наукових і педагогічних
працівників навчальних закладів у КНР, то вчитель має право здійснювати
навчання й виховання учнів згідно з останніми реформами та проводити
експерименти

в

навчанні,

займатися

науково-дослідною

роботою,

приєднуватися до наукових спілок і висловлювати свої думки щодо
удосконалення освітнього процесу, заохочувати учнів до науково-дослідної
роботи, виконувати роль наукового керівника, отримувати премії, гранти та
отримувати зарплатню під час зимових і літніх канікул, він має право обіймати
адміністративні посади, вести додаткові курси та організовувати навчання груп
за інтересами.
Заслуговує на увагу аналіз системи управління вищими навчальними
закладами КНР та України. Проведене дослідження дозволило виявити, що
Міністерство освіти Китаю надає вищим педагогічним закладам більше
автономії.

Університети

отримують

можливість

самостійно

розробляти

нормативні документи, які спрямовані на розвиток цих навчальних закладів,
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покращення освітнього процесу, пошук інноваційних методів і форм навчання
майбутніх учителів, що впливає на розвиток педагогічної освіти країни.
Важливо, що українські педагогічні університети не мають прав а без дозволу
керуючих органів розробляти нормативно-правові акти, а представники вищих
педагогічних навчальних закладів України повинні звертатися з ініціативою до
органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або
розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також
брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення.
Позитивним є досвід Китаю щодо фінансування педагогічних закладів.
Зараз вищі педагогічні заклади отримали право отримувати грошову допомогу
підприємств, спонсорів і благодійних фондів, що сприяє зростанню рівня
матеріального забезпечення педагогічних університетів. У разі здійснення
науково-дослідних проектів педагогічних закладів КНР отримують гранти та
грошові нагороди, які в подальшому витрачаються на наукові пошуки та
покращення стану матеріального забезпечення навчальних закладів. В Україні
фінансування педагогічних навчальних закладів здійснюється здебільшого
державою та місцевими органами управління освітою, яке не завжди буває
достатнім.
До позитивних особливостей китайської системи педагогічної освіти
можна віднести також те, що в кожному університеті країни працює декілька
загальноосвітніх шкіл і дитячих садків. Таким чином, університет має
майданчик для практичної реалізації набутих студентами знань, умінь і
навичок. Це сприяє більшій практичній спрямованості, ефективності та
систематичності в підготовці бакалаврів освіти, тому, що підготовка
майбутнього вчителя в КНР здебільшого починається вже в школі.
Важливим критерієм для зіставлення особливостей організації підготовки
бакалаврів освіти в двох країнах є визначення мети навчання майбутніх
учителів. У Китаї вона передбачає підготовку педагогів, добре розвинених у
моральному, професійному, фізичному та естетичному аспектах, які ґрунтовно
володіють теоретичними знаннями та практичними уміннями з професійних
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дисциплін, психології і педагогіки. Багато уваги приділяється патріотичному
вихованню майбутніх учителів і вчителів, які вже працюють (北京师范大学,;安
徽 师 范 大 学 ; 四 川 师 范 大 学 ; 东 北 师 范 大 学 , 2016). Проаналізувавши
нормативно-правові документи, що стосуються підготовки вчителя в Україні,
з’ясовано, що метою навчання майбутніх учителів в Україні є формування
суб’єктності майбутнього педагога, розвиток його культури, ерудиції,
професійних компетенцій.
На нашу думку, важливо також виявити подібне й відмінне у змісті
підготовки вчителя. Нами проаналізовано зміст дисциплін, що є обов’язковими
для вивчення майбутніми педагогами Китаю та України. Аналіз навчальнометодичних

матеріалів

засвідчив,

що

деякі

дисципліни

психолого-

педагогічного спрямування відповідно до навчальних планів китайських та
українських педагогічних закладів відрізняються, також існує низка дисциплін,
які в Україні не вивчаються, а в Китаї є обов’язковими. Такими предметами є
теорія марксизму та найпоширеніші освітянські теорії світу, основи морального
виховання, освітня статистика, тощо. Дисциплінами, що вивчаються в
педагогічних закладах обох країн, є іноземна мова (зазвичай англійська) і ряд
предметів психолого-педагогічного спрямування, що є обов’язковим і для
вивчення студентами педагогічних закладів КНР, і студентами України.
Навчальні плани підготовки бакалаврів дошкільної та початкової освіти в
Україні надалі зберігають традиційну структуру поділу на гуманітарну,
природничо-математичну

та

загальноекономічну

(фундаментальну),

професійну та практичну підготовку (навчальний план Мукачівського
державного

університету

підготовки

бакалаврів

(галузь

знань

0101

«Педагогічна освіта» / спеціальність 6.010102 «Початкова освіта»); навчальний
план підготовки бакалаврів Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича (спеціальність 6.012 «Дошкільна освіта»); навчальний план
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка (з галузі знань 01 освіта / педагогіка за спеціальністю 012 Дошкільна
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освіта; навчальний план Київського університету імені Бориса Грінченка
спеціальності 012 Дошкільна освіта. Обсяг вивчення гуманітарних дисциплін
спочатку поступово збільшувався, досягнувши 25 % загального часу підготовки
бакалаврів, а в 2009 році його було скорочено до 10-15 % часу на користь
дисциплін професійної та практичної підготовки.
Щоб розглянути особливості педагогічної підготовки бакалаврів, на нашу
думку, необхідно визначити сутність поняття «зміст педагогічної освіти».
Зміст освіти − це зумовлені цілями та потребами суспільства вимоги до
системи знань, умінь і навичок, світогляду, громадських і професійних якостей
майбутнього фахівця, що формуються у процесі навчання з урахуванням
перспектив розвитку науки, техніки, технологій і культури. Зміст освіти
знаходить своє відображення в освітньо-кваліфікаційних характеристиках та
інших актах органів управління освітою і змінюється відповідно до рівня
розвитку науки, культури, виробництва, суспільства. Освітньо-кваліфікаційні
характеристики

фахівців

з

вищою

освітою

відповідних

освітньо-

кваліфікаційних рівнів − це державні документи, які визначають цілі освіти у
вигляді системи виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь,
необхідних для вирішення цих задач. Зміст навчання − це науково
обґрунтований методичний і дидактичний навчальний матеріал, засвоєння
якого

забезпечує

здобуття

освіти

і

кваліфікації

згідно

з

освітньо-

кваліфікаційним рівнем. Зміст навчання визначається освітньо-професійними
програмами підготовки кваліфікованих робітників і фахівців з вищою освітою
певних

освітньо-кваліфікаційних

підготовки,

програмами

рівнів,

навчальних

структурно-логічною

дисциплін,

іншими

схемою

нормативними

документами, навчальною і навчально-методичною літературою (Положення
про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту).
Зміст педагогічної освіти з відповідних спеціальностей для різних
освітньо-кваліфікаційних рівнів визначається галузевими стандартами вищої
педагогічної освіти та стандартом вищої освіти вищою навчального закладу і,
враховуючи

її

особливості,

передбачає

фундаментальну,

психолого-
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педагогічну, методичну, інформаційно-технологічну, практичну і соціальногуманітарну підготовку (Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти
України та її інтеграції в європейський освітній простір (проект), 2004, с. 302).
Нами з’ясовано, що планування й організація освітнього процесу у вищих
педагогічних навчальних закладах і України, і Китаю здійснюються передусім
на основі чинного навчального плану. По-перше, в навчальному плані для
кожної спеціальності визначено графік освітнього процесу, яким передбачено
бюджет академічних годин на тиждень. Ураховано такі аспекти навчальної
діяльності, як теоретичне навчання, екзаменаційна сесія, практика, державні
екзамени, дипломні роботи, канікули. По-друге, в навчальному плані до кожної
дисципліни визначено кількість годин, що виділяється на лекції, лабораторнопрактичні та семінарські заняття, а також терміни виконання курсових робіт,
складання заліків та іспитів.
Згідно з документом «Роз’яснення та рекомендації щодо реалізації наказу
Міністерства освіти і науки від 26 січня 2015 року № 47 «Про особливості
формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» та окремих норм
Закону України «Про вищу освіту» у 2015/2016 та 2016/2017 навчальних роках
навчальні плани для вказаних категорій здобувачів вищої освіти формуються
відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних
програм Галузевих стандартів вищої освіти або погоджених в установленому
порядку

освітньо-кваліфікаційних

характеристик

і

освітньо-професійних

програм як складових ліцензійної (акредитаційної) справи (Закон України «Про
вищу освіту», 2014).
Схарактеризуємо складові навчального плану китайських педагогічних
університетів. Їх складають навчальні цілі; форми навчання; тривалість
навчання; освітньо-кваліфікаційний рівень; кредитні вимоги; розподіл кредитів
і академічних годин на кожну дисципліну. У навчальному плані вказується на
таких аспектах: розподіл дисциплін на обов’язкові і вибіркові, семестр і курс,
на якому вивчається кожна дисципліна, назва предмету розподіл академічних
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годин і кредитів на кожну дисципліну, відомості про педагогічну практику;
зазначається, які дисципліни: загальноосвітні, профільні та вибіркові.
План підготовки педагогів в Україні містить відомості про галузь знань,
спеціальність (напрям підготовки) і спеціалізацію (за наявністю), освітній або
освітньо-науковий рівень, кваліфікацію, нормативний термін навчання, графік
освітнього процесу,

розділи

теоретичної, практичної підготовки, блок

обов’язкових навчальних дисциплін (навчальні курси, практики з зазначеними
кредитами ЄКТС і навчальними годинами), дані про кількість і форми
семестрового контролю, атестації в екзаменаційній комісії, загальний бюджет
навчального часу за весь нормативний термін навчання та його поділ на
аудиторний навчальний час і час, відведений на самостійну навчальну роботу, а
також поділ бюджету аудиторного навчального часу за окремими формами
занять з кожної навчальної дисципліни та за весь термін навчання.
З метою визначення особливостей педагогічної підготовки студентів
освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» нами здійснено аналіз навчальних
планів для студентів стаціонарних відділень напряму підготовки 6.010102
«Початкова освіта» Мукачівського державного університету, спеціальності
6.012 «Дошкільна освіта» Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича, Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка спеціальності 012 Дошкільна освіта; Київського
університету імені Бориса Грінченка спеціальності 012 Дошкільна освіта.
Навчальні та робочі навчальні плани підготовки фахівців за цими
напрямами

підготовки

складено

за

типовою

формою,

затвердженою

Міністерством освіти і науки України відповідно до чинної освітньопрофесійної програми і включають комплекс нормативних навчальних
дисциплін, навчальних дисциплін за вибором закладом освіти і студентом.
Нормативна частина змісту навчання – це обов'язковий для засвоєння зміст
навчання,

сформований

відповідно

до

вимог

освітньо-кваліфікаційної

характеристики як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу і рівня засвоєння, а
також форм державної атестації. Вибіркова частина змісту навчання – це
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рекомендований для засвоєння зміст навчання, сформований як змістовні
модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для
задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у
кваліфікованих робітниках і фахівцях певної спеціалізації, досягнень н аукових
шкіл і навчальних закладів. Навчальні заклади самостійно визначають перелік і
зміст вибіркових навчальних дисциплін освітньо-професійних програм, а також
розробляють

структурно-логічну

схему

навчання,

робочі

програми

нормативних навчальних дисциплін.
Нормативний термін навчання − це встановлений освітньо-професійною
програмою термін викладання нормативної і вибіркової частин змісту освітньопрофесійної програми для очної форми навчання. Термін викладання
нормативної і вибіркової частин змісту освітньо-професійної програми для
заочної та інших форм навчання визначається навчальним закладом і може
перевищувати нормативний термін навчання не більше ніж на 20 %. Термін
підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» за всіма напрямами підготовки за денною
формою навчання складає 4 роки. Максимальний навчальний час загальної
підготовки бакалаврів становить 3600 годин (120 кредитів).
Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра в Україні передбачає
такі цикли підготовки та розподіл змісту підготовки: цикл гуманітарної та
соціально-економічної підготовки – 390 академічні години (13 кредитів); цикл
фундаментальної (математичної) та природничо-наукової підготовки – 360
академічних годин (12 кредит); цикл професійної та практичної підготовки –
2130 академічних годин (71 кредит), практичної підготовки – 180 академічні
години (6 кредитів); цикл самостійного вибору навчального закладу – 480
академічних годин (16 кредитів).
Серед педагогічних дисциплін для освітньо-кваліфікаційного рівня
«Бакалавр»

у

навчальних

планах

пропонуються:

історія

(дошкільної)

педагогіки, дидактика, організація й управління в початковій освіті, дидактика,
теорія виховання, основи педагогічних досліджень, педагогічні технології в
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початковій, середній школі, основи інклюзивної освіти, основи педагогічної
майстерності тощо.
Методична

підготовка

бакалаврів

передбачає

вивчення

методик

викладання навчальних предметів і методик проведення позашкільної і
позакласної роботи. Вона забезпечується також у процесі вивчення психологопедагогічних дисциплін, проходження навчальних, виробничих (педагогічних)
практик і шляхом методичної спрямованості викладання фундаментальних
навчальних дисциплін. Методична підготовка є наскрізною і здійснюється
протягом усього періоду навчання з урахуванням особливостей спеціальностей,
спеціалізацій.
Практична підготовка у межах бакалаврату є органічною складовою
частиною професійного становлення майбутнього педагога. Мета практичної
підготовки: поглиблення теоретичних знань на основі практичного навчання;
формування у майбутніх педагогів умінь і навичок практичної діяльності в
навчально-виховних

закладах;

формування

та

розвиток

професійно-

педагогічних умінь і навичок; оволодіння сучасними методами і формами
педагогічної діяльності, новими прогресивними технологіями навчання;
формування творчого дослідницького підходу до педагогічної діяльності.
Практична підготовка студентів передбачає проходження навчальних і
педагогічних практик. У навчальних планах Мукачівського державного
університету визначено такі види практик: педагогічна практика (психологопедагогічна) – 4, 5 семестр (4 тижні); педагогічна практика – 8 семестр (4
тижні) (Додаток П). Отже, загальна тривалість навчальних і педагогічних
практик для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» становить 8
тижнів. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
передбачені навчальна практика «Спостереження у навчальному закладі» –
90 год. (3 кредити), навчальна практика «Пробні заняття у дошкільному
навчальному закладі» – 90 год. (3 кредити). Виробнича практика «Педагогічна
неперервна практика у дошкільному навчальному закладів» – 120 год. (4
кредити) (Додаток М). У Глухівському педагогічному університету для
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майбутніх учителів англійської мови та фізичного виховання передбачені такі
види практик: ознайомлювальна (3 тижні), виробнича (16 тижнів, 6 кредитів,
180 годин), методична у навчальному закладі (6 тижнів), виробнича практика зі
спеціалізації «Фізичне виховання» / «Іноземна мова» (6 тижнів). У Київському
університеті імені Бориса Грінченка пропонуються навчальна (психологопедагогічна практика), навчальна (пропедевтична) – 6 кредитів, навчальна
(освітнє партнерство) – 9 кредитів, виробнича (навчально-методична) практика
– 15 кредитів. Для спеціальності 013 Початкова освіта у цьому університеті
передбачено наступні види практик: навчальна (психолого-педагогічна) – 3
кредити, навчальна (пропедевтична, освітнє партнерство) – 9 кредитів (Додаток
Н).
Основні проблеми

в

організації практики

студентів

українських

педагогічних університетів були описані О. Браславською. До них дослідниця
відносить:
– низький рівень зв’язку закладів вищої освіти із загальноосвітніми
школами, що унеможливлює урахування в підготовці майбутнього вчителя
реалій сучасної школи;
– нераціональне співвідношення теоретичного і практичного компонентів
у процесі розвитку професійної компетентності;
– потреба в удосконаленні державної атестації та введення до її програми
елементів звітності за проходження державної практики випускниками вищих
навчальних закладах України;
– створення єдиного підходу до організації і проведення педагогічної
практики майбутніми вчителями (узгодження програм, термінів і тривалості
проведення практик, вимог до змісту та форм звітності);
– відсутність різноманітних форм перевірки якості проходження
студентами практики, умінь вирішення ними проблемних ситуацій і завдань,
що характерні для їхньої майбутньої професійної діяльності;
– неспроможність школи організувати на належному рівні практичну
підготовку студентів;
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– незацікавленість учителів у продуктивній роботі зі студентамипрактикантами;
– теоретичні знання з фахових дисциплін не завжди відповідають
потребам у їх застосуванні на практиці;
– зміст, форми і методи звітності педагогічної практики не є досконалими
відповідно до потреб сучасної освіти, її технологізації, інформатизації та
комп’ютеризації;
– деякі студенти проходять практику в школах під керівництвом учителів,
які не мають належної професійної освіти або самі ще навчаються;
– більшість завдань під час практики передбачають спостереження,
аналіз, а не безпосередню участь у житті школи, проведення уроків і
позакласних заходів;
– лише незначна кількість студентів під час проходження практики
залучається до наукової і дослідницької діяльності в школі;
– до програм педагогічної практики студентів майже не включено
елементи самоосвіти, самоаналізу, розвитку особистісних якостей вчителя та
рефлексії набутого досвіду;
– відсутнє належне техніко-технологічне забезпечення педагогічних
практик майбутніх учителів (Браславська, 2014, с. 54).
Спільним в організації практики китайських та українських педагогічних
закладів є обов’язкове написання звіту за результатами проходження практики
та його захист. Але варто зазначити, що звіт китайських студентів відрізняється
від звіту їхніх українських колег наявністю таких компонентів, як: аналіз
політики держави з розвитку школи, дослідження праць видатних педагогів,
аналіз освітніх реформ, методів розвитку високоморальної особистості в
умовах ідеологічного виховання, засобів формування в учнів необхідних знань,
умінь, навичок. Обов’язком студента-практиканта українського педагогічного
університету є в триденний термін після завершення педагогічної практики
надати її керівникам таку документацію:
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1) робочий зошит студента-практиканта зі звітом, оцінками-відгуками
учителів-предметників, класних керівників, методистів;
2) два–чотири розгорнуті конспекти уроків з предмета викладання;
3) план-конспект одного з виховних заходів;
4) поширену психолого-педагогічну характеристику на учня (клас);
5) конспект позакласного заходу зі спеціальності;
6) звіт про виконання індивідуального завдання (Педагогічна практика
студентів:

навчальний

посібник

для

студентів

фізико-математичних

спеціальностей педагогічних вузів, 2010, с. 12).
У Китаї педагогічна практика проходить, починаючи зі старших курсів, з
шостого семестру, тобто з третього курсу другого семестру і триває вісім
тижнів. Передбачено проведення практики класного керівництва, яка триває
два тижні (Huang Weiwei, 2016). Детально педагогічна практика студентів
китайських педагогічних закладів описана нами у підрозділі 2.4. дисертаційної
роботи.
Порівнюючи підходи до організації педагогічної практики Китаю й
України, з’ясовано, що в Україні студенти педагогічних навчальних закладів не
проходять практику з класного керівництва, яка позитивно впливає на розвиток
у майбутнього вчителя організаторських навичок і створювала б можливість
усвідомити ступінь відповідальності керівника класу. Необхідно додати, що в
китайських педагогічних університетах термін педагогічної практики більш
тривалий, ніж в українських.
Проаналізовані
дозволили

нам

нормативні,

виявити,

що

навчальні,

нормативній

документальні
документації

матеріали

педагогічних

університетів Китаю більш детально описано форми контролю навчання
практикантів.
З’ясовано, що дисципліни, передбачені навчальним планом підготовки
бакалаврів за напрямами підготовки, забезпечені робочими програмами, які
визначають їх інформаційний обсяг, рівень вимог до сформованості вмінь і
знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних і дидактичних
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матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності
навчання.
Вважаємо

за

доцільне

також

розглянути

навчально-методичне

забезпечення освітнього процесу педагогічних навчальних закладів КНР та
України. Цей аспект є дуже важливим, адже без належного науковометодичного супроводу підготовки фахівців не можливо сформувати у
студентів компетентності, що потрібні для виконання їхніх майбутніх
професійних функцій.
Навчально-методичне

забезпечення

підготовки

фахівців

освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки «Початкова освіта»
Мукачівського

державного

університету

включає:

освітньо-професійну

характеристику та освітньо-професійну програму, зокрема варіативні складові,
навчальний і робочий навчальний плани, розроблену рейтингову систему
оцінювання для кожного модуля, навчально-методичні комплекси з навчальних
дисциплін. Освітній процес цих закладів організовано згідно з чинними
законодавством і нормативними вимогами Міністерства освіти і науки України.
Усі навчальні та робочі навчальні програми з дисциплін адаптовано до вимог
Болонського процесу. Вони передбачають модульну систему контролю знань
студентів (навчальні плани Мукачівського державного університету підготовки
бакалаврів (галузь знань 0101 «Педагогічна освіта» / спеціальність 6.010102
«Початкова освіта»); Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича
національного

/

спеціальність
педагогічного

6.012

«Дошкільна

університету

імені

освіта»);

Глухівського

Олександра

Довженка

спеціальності 012 Дошкільна освіта, Київського університету імені Бориса
Грінченка спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта).
Підготовка

вчителя

здійснюється

за

розробленими

викладачами

навчальними і робочими навчальними програмами з дисциплін, що входять до
навчальних планів підготовки фахівців напряму підготовки «Початкова освіта»
і «Дошкільна освіта». Навчальні та робочі навчальні програми розроблені
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відповідно до тимчасових освітньо-професійної програми та освітньокваліфікаційної характеристики та їх варіативних складових.
Навчально-методичні комплекси з дисциплін містять навчальні та робочі
навчальні програми, стислий зміст лекцій, плани практичних занять і методичні
рекомендації для їх проведення, перелік питань до модульних контрольних
робіт, тестові та ситуаційні завдання, задачі, завдання та методичні
рекомендації для виконання домашніх контрольних робіт, завдання для
комплексної контрольної роботи, завдання для контролю самостійної роботи та
методичні

рекомендації

для

самостійної

роботи

студентів,

методичні

рекомендації до виконання курсових і дипломних робі, питання для підготовки
до

семестрового

контролю,

рекомендовану

літературу.

Усі

матеріали

відповідають нормативним вимогам.
Варто зазначити, що певною мірою реалізується принцип неперервності
професійної підготовки. У навчальні плани підготовки бакалаврів включено
дисципліни

різних

фундаментальної

циклів

та

−

гуманітарної

природничо-наукової,

та

соціально-економічної,

професійної

та

практичної

підготовки, які безпосередньо пов'язані з використанням комп'ютерних
інформаційних технологій і комп'ютерної техніки під час підготовки до
лекційних, практичних занять і самостійної роботи студентів.
Вимоги і зміст підготовки фахівців за освітнім рівнем «Бакалавр» за
напрямом підготовки «Початкова освіта» і «Дошкільна освіта» упродовж
повного

терміну

їх

навчання

в

педагогічних

університетах

України

визначаються відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України
(ГСВОУ 6.130102-2014), тимчасовою варіативною освітньо-кваліфікаційною
характеристикою

(ОКХ)

освітнього

ступеня

«Бакалавр»,

тимчасовою

варіативною освітньо-професійною програмою (ОПГІ) освітнього ступеня
«Бакалавр» за спеціальністю; навчальним планом; програмами навчальних
дисциплін.
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У Китаї існує спеціальний стандарт для педагогічних вищих педагогічних
закладів для складання нормативних документів. Розроблення, зміни й
оновлення навчальних планів повинні здійснюватися відповідно до стандартів.
Спільною особливістю у підготовці вчителів у Китаї і Україні є те, що
навчальні програми з кожної навчальної дисципліни розробляються згідно з
навчальним планом, з урахуванням цілей і завдань вивчення кожної
дисципліни. У кінці кожного курсу необхідно вирішити всі завдання, досягнути
мети вивчення дисципліни, що покладається на викладача. Програми дисциплін
розробляють викладачі, але в Китаї їх затверджує навчальний відділ інституту,
а в Україні − вчена рада факультету, що є колегіальним органом факультету
вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації.
Необхідно зауважити, що навчальний план і в Китаї, і в Україні оновлюється
кожні 4 роки.
У ході дослідження нами було визначено вимоги до укладання програм
навчальних дисциплін китайських педагогічних університетів. Навчальна
програма включає плани лекційних занять, практичних занять, розробляється
обов’язково відповідно до навчального плану. За розробку кожної програми
відповідає кафедра, фахівці якої викладають певну навчальну дисципліну.
Кожний факультет створює спеціальну комісію, до складу якої обов’язково
повинні входити представники кожної з кафедр. Комісія розглядає і затверджує
програми, які перевіряє директор інституту. Після завершення цієї процедури
програму відправляють до навчального відділу, де готують наказ, необхідний
для того, щоб програму можна було використовувати в процесі навчання (天津
师范大学副、辅修管理办法, 2013).
В

Україні

навчальні

і

робочі

навчальні

програми

дисциплін

розробляються відповідними кафедрами університету. Відповідальність за їх
розроблення покладається на завідувачів кафедр. Програма відображає
конкретний зміст навчальної дисципліни на основі тематики навчальних занять,
послідовність та організаційні форми її вивчення, обсяг часу, відведений на
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різні види навчальної аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи, форми
та засоби поточного і підсумкового контролів, засоби діагностики, н аочності
тощо.
У робочій програмі українських вищих педагогічних закладів також
викладено рекомендації щодо використання методичного інформаційного
забезпечення та інформаційного ресурсу. У робочій програмі дисципліни
науково-педагогічний працівник чітко визначає вимоги до обсягу знань для
кожного модульного контролю, форми і методи діагностування та оцінювання
знань тощо. Документ обговорюється до затвердження вченою радою та
деканом факультету фахівцями з певної спеціальності.
Навчальна діяльність у вищих навчальних закладах передбачає аудиторну
роботу з опанування програмного матеріалу (лекції, семінари, практичні
заняття тощо), індивідуальну роботу (консультації, виконання індивідуальних
навчально-дослідних завдань (НДЗ), індивідуальні заняття, що проводяться під
керівництвом викладача тощо) та самостійну роботу (засвоєння студентом
навчального матеріалу у вільний від обов'язкових навчальних занять час без
участі викладача). Навчальна діяльність охоплює підготовку до семінарських,
практичних, лабораторних занять; написання рефератів, есе, творчих робіт із
конкретних проблем курсу; складання письмових звітів або усних доповідей;
опрацювання окремих тем, питань програми курсу, додаткової літератури;
роботу в інформаційних мережах тощо.
Важливо, що для ефективного виконання творчої та самостійної роботи
студентів у навчальному закладі має бути забезпечено матеріальну та
інформаційно-технічну базу: навчальні лабораторії, комп'ютерні класи з
можливістю роботи в Інтернеті, бібліотека з читальними залами, навчальнометодичні кабінети інститутів, факультетів, кафедр тощо. Навчальні ресурси
закладу

вміщують

також

електронні

навчально-методичні

комплекси

навчальних дисциплін (електронні курси): студент може отримати повний
пакет необхідних матеріалів для опанування певної дисципліни. Електронні
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курси розміщують на інтернет-сторінці у віртуальній бібліотеці навчального
закладу або відповідної кафедри.
Зазначимо, що в умовах розвитку інформаційних технологій і в Китаї, і в
Україні використовуються як інноваційні, так і традиційні форми організації
освітнього процесу в педагогічних закладах освіти. Основними видами
навчальних занять у вищих навчальних закладах України є: лекції, практичні,
семінарські, лабораторні заняття, спецкурси, спецсемінари, факультативи,
педагогічна практика, консультації, колоквіуми, контрольні, курсові і дипломні
роботи.
До основних форм навчання в китайських педагогічних закладах
належать: лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття, навчальні
конференції,

консультації,

екскурсії,

експедиції,

навчальна

педагогічна

практика, курсові і дипломні роботи, проекти; самостійна робота студентів. На
нашу думку, найбільш ефективними є інноваційні форми підготовки в
китайських педагогічних університетах, зокрема такі, як онлайн-консультації,
диспути, дискурси, відеолекції, презентації.
Особливе місце в навчально-методичному забезпеченні займають засоби
навчання. Останнім часом разом із традиційними набули поширення
мультимедійні засоби навчання та різноманітні електронні моделі. Китай –
високорозвинена в технічному аспекті країна, де впроваджуються різноманітні
електронні моделі навчання та навчальне телебачення (у 1986 році було
створено Китайське телебачення просвіти). Для вчителів шкіл кожного дня
проводяться лекції протягом тринадцяти годин через міжнародні супутники
зв’язку. Педагогічні заклади освіти добре обладнані технічними засобами.
Лекції майже завжди супроводжуються навчальними відеофільмами та
презентаціями, що покращує сприйняття та засвоєння навчального матеріалу. В
українських вищих педагогічних закладів останнім часом спостерігається
покращення технічного забезпечення. Держава намагається забезпечувати
педагогічні заклади освіти новітніми технічними засобами, але рівень
оснащення все ще знаходиться не на належному рівні.
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У Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007–2015 роки» зазначено, що основним завданням
розвитку інформаційного суспільства в Україні є на засадах широкого
використання сучасних ІКТ забезпечення для кожної людини можливостей
створювати інформацію і знання, користуватися та обмінюватися ними,
виробляти товари та надавати послуги, повною мірою реалізовуючи свій
потенціал, підвищуючи якість свого життя і сприяючи сталому розвитку країни
на основі цілей і принципів, проголошених Організацією Об'єднаних Націй у
Декларації принципів і Плані дій, напрацьованих на Всесвітніх зустрічах на
вищому рівні з питань інформаційного суспільства (Женева, грудень 2003 року;
Туніс, листопад 2005 року), та визначених у Постанові Верховної Ради України
від 1 грудня 2005 року «Про Рекомендації парламентських слухань з питань
розвитку інформаційного суспільства в Україні».
Важливо зазначити, що упродовж останніх семи років в Україні успішно
впроваджуються освітня програма Intel «Навчання для майбутнього». Програма
актуальна також для працюючих і майбутніх учителів. Починаючи з 2008 року,
Міністерство освіти і науки України реалізує науково-методичний проект з
реалізації концепції інноваційної моделі електронного навчання в середовищі
«1 студент – 1 комп’ютер», для проведення якого Intel безкоштовно надала
2000 нетбуків для школярів з програмним забезпеченням Microsoft.
Завдяки спільним ініціативам Міністерства освіти і науки України,
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти України, Національної
академії педагогічних наук України, обласних інститутів післядипломної
педагогічної освіти, обласних управлінь освіти і науки обласних державних
адміністрацій і корпорації Intel щодо навчання працюючих і майбутніх учителів
відбувається ефективне впровадження інформаційних технологій і новітніх
педагогічних технологій в освітній процес з метою підготовки студентів до
життя і роботи в умовах економіки знань.
Таким чином, здійснений порівняльний аналіз дозволяє нам виділити такі
подібні особливості підготовки майбутніх вчителів в Китаї та Україні:
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організація освітнього процесу відповідно до навчальних планів; принципи
оцінювання досягнень студентів педагогічних закладів; специфіка підготовки −
використання традиційних форм організації освітнього процесу (лекції,
семінари тощо).
До відмінних особливостей відносимо: зміст теоретичної підготовки,
зміст та організація практичної підготовки, використання інноваційних форм і
методів навчання, наявність системи цензу педагога (Китай), нормативноправове забезпечення, соціальні гарантії, що спрямовуються на підвищення
престижності професії вчителя і гідних умовах його життя.
Основні результати проведеного порівняльно-педагогічного аналізу
підготовки вчителів у КНР та Україні узагальнено у таблиці 3.1.1.
Табл. 3.1.1.
Узагальнена характеристика особливостей
у підготовці бакалаврів освіти у Китаї й бакалаврів дошкільної та початкової
освіти в Україні
Критерії

КНР

Україна
Подібне

Організаційний

1. Запровадження двоступеневої системи освіти: бакалавр,
магістр.
2. Організація освітнього процесу відповідно до навчальних
планів і програм
3. Принципи оцінювання студентів педагогічних закладів
4. Обов’язковий звіт з педагогічної практики

Технологічний

Використання традиційних форм організації навчального
процесу
Відмінне

Організаційний

1. Система фінансування Фінансування

здійснюється
більш гнучка, ніж в Україні, Міністерством освіти і науки України,
дозволяється залучати до місцевими адміністративними органами
фінансування
сторонні освіти
організації,
підприємства,
спонсорів
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Нормативноправовий

Технологічний

Змістовий

Соціальний

2. ВПНЗ мають більшу
автономії,
отримують
можливість
розробляти
законопроекти,
які
спрямовані на розвиток
навчальних
закладів,
покращення
навчального
процесу, здійснювати пошук
інноваційних методів і форм
навчання
майбутніх
учителів
4. Функціонування системи
цензу педагога. Кожний
педагогічний
працівник
після закінчення
ВПНЗ
складає
іспити
на
відповідність
вимогам
кваліфікації,
отримує
сертифікат на дозвіл роботи
педагогом. Суворі вимоги
до зовнішнього вигляду
вчителів,
до
їхнього
патріотичного виховання
Урегулювання
діяльності
педагогічних університетів
нормативно-правовими
актами
як
на
рівні
Міністерства освіти, так і на
рівні ВНЗ
Використання інноваційних
методів і форм навчання,
високий рівень технічного
оснащення ВПНЗ, широке
застосування
ІКТ
в
освітньому процесі
Розподіл
педагогічної
практики на компоненти,
наявність
педагогічної
практики
класного
керівництва, більш тривалий
термін
педагогічної
практики

Китайські
педагоги
одержують
достатні
соціальні
гарантії
та
фінансове забезпечення, що
гарантує їм гідні умови

Мають право звертатися з ініціативою до
органів управління вищою освітою про
внесення змін до чинних або розроблення
нових нормативно-правових актів у галузі
вищої освіти, а також брати участь у
роботі
над
проектами
щодо
їх
удосконалення

-

Невідповідність нормативно-правового
забезпечення вимогам сучасної освіти

Недостатнє використання в освітньому
процесі інноваційних форм і методів,
недостатній рівень технічного оснащення
та
впровадження
інформаційних
технологій в освітній процес
Невідповідність змісту фундаментальної,
психолого-педагогічної,
науковометодичної, інформаційної, практичної та
соціально-гуманітарної
підготовки
педагогічних і науково-педагогічних
працівників вимогам інформаційного
суспільства та змінам, що відбуваються в
соціально-економічній,
духовній
і
гуманітарній
сферах.
Відсутність
практики
класного
керівництва,
недостатня
тривалість
практичної
підготовки
Українські педагоги не завжди мають
достатні соціальні гарантії та рівень
життя. Це впливає на престижність
професії в цілому

194

життя та праці і підвищує
престижність педагогічної
професії

Отже,

порівняльно-педагогічний

аналіз

особливостей

підготовки

майбутніх бакалаврів освіти в українських і китайських педагогічних
університетах проводився нами за такими критеріями: нормативно-правовий,
соціальний, цільовий, організаційний, змістовий, технологічний. Аналіз переваг
та

використання

університетів

прогресивних

уможливить

ідей

досвіду

модернізацію

та

китайських

педагогічних

удосконалення

підготовки

бакалаврів педагогічних університетів України.
Обґрунтування

можливостей

використання

конструктивних

ідей

китайського досвіду у вітчизняній системі педагогічної освіти подано у
наступному підрозділі.
3.2. Можливості використання конструктивних ідей китайського
досвіду у вітчизняній системі педагогічної освіти
Вивчення особливостей підготовки бакалаврів освіти в педагогічних
закладах засвідчує, що покращення якості підготовки педагогів можливе лише
за умови всебічного вивчення і використання досвіду зарубіжних країн.
Проблеми підготовки висококваліфікованого вчителя є актуальними для всіх
країн. Сучасний стан розвитку освіти вимагає визнати необхідність якісних
змін і виправлення недоліків сучасної педагогічної освіти в Україні.
Проаналізувавши нормативно-правове забезпечення педагогічної освіти в
Україні, було доведено, що процес реформування вищої освіти України
здійснюється відповідно до вимог Міжнародної стандартної класифікації знань,
Міжнародної стандартної класифікації освіти, Міжнародного стандарту якості
та вимог, критеріїв і стандартів, які узгодили країни-учасниці Болонського
процесу. Наказом Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2009 року
за № 943 з 2009/2010 навчального року у вищих н авчальних закладах країни
запроваджено Європейську кредитно-трансферну систему (ЄКТС).
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Українські стандарти педагогічної освіти знаходяться на стадії оновлення,
розроблення, перегляду, апробації. Прийнято низку державних документів,
зокрема таких, як Закон «Про освіту» (2017), Закон «Про вищу освіту» (2014),
Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті (2002), Державна
програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» (2006),
спрямовані на реформування вищої освіти та наближення її до світових
стандартів.
Необхідно зазначити, що нині в Україні триває етап пошуку шляхів
розбудови національної освіти, переходу до неперервної педагогічної освіти,
розроблення ключових стратегій розвитку та узгодження національної
нормативно-правої бази із стандартами і рекомендаціями Європейського
простору вищої педагогічної освіти.
Важливо також зазначити, що згідно з Указом Президента України «Про
Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» на
сучасному етапі розвитку педагогічної освіти основними завданнями є
забезпечення кваліфікованими педагогічними і науково-педагогічними кадрами
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих
навчальних закладів, науково-методичних установ і закладів післядипломної
педагогічної

освіти.

Іншим

важливим

завдання

є

приведення

змісту

фундаментальної, психолого-педагогічної, науково-методичної, інформаційної,
практичної та соціально-гуманітарної підготовки педагогічних і науковопедагогічних працівників відповідно до вимог інформаційного суспільства та
змін, що відбуваються у соціально-економічній, духовній і гуманітарній сферах
(Наказ Президента України № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», 2005).
В Указі також зазначено, що країні необхідна модернізація освітньої
діяльності вищих педагогічних навчальних закладів, що здійснюють підготовку
педагогічних і науково-педагогічних працівників, на основі

інтеграції

традиційних педагогічних і новітніх інформаційно-комунікаційних технологій
навчання, а також створення нових підручників, навчальних посібників,
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дидактичних

матеріалів.

Важливим

завданням

української

держави

є

оптимізація мережі вищих навчальних закладів і закладів післядипломної
педагогічної освіти та удосконалення їх діяльності.
Аналіз системи підготовки вчителя дозволив виявити, що в Україні
реалізація державної політики в галузі педагогічної освіти останніми роками
сприяла вдосконаленню підготовки педагогів, розвитку системи педагогічної
освіти, вдосконаленню форм і методів професійного становлення вчителів Але
спостерігаються і негативні явища, пов’язані з недоліками у функціонуванні
системи підготовки вчителів. Виходячи із результатів дослідження, можемо
стверджувати, що реформування педагогічної освіти КНР в умовах переходу до
нових соціально-економічних відносин спрямовувалося на збільшення кількості
педагогічних працівників

і поліпшення

задоволення

висококваліфікованих,

попиту

у

якості

їхньої

підготовки

для

конкурентоспроможних,

мобільних фахівцях (Болюбаш, Степко, Шинкарук, Грубіянко, & Бабин, 2004,
с. 31).
Порівняльний аналіз здійснювався з метою виявлення спільного та
відмінного у змісті, формах і методах підготовки майбутніх бакалаврів освіти;
обґрунтування

перспективних

напрямів

використання

досвіду

КНР.

Закцентуємо увагу на позитивних аспектах досвіду КНР щодо вдосконалення
системи підготовки вчителів, вартих запозичення. Модернізація здійснюється
на підставі ретельного вивчення й аналізу міжнародного досвіду за умов
забезпечення науково-методичного супроводу цього процесу з урахуванням
спрямованості державної політики в цій галузі. Новітні заходи для розвитку
педагогічної освіти в КНР були вдало пов’язані і використані відповідно до
сформованих століттями традицій, що забезпечило збереження політичної,
культурної автономії і національної ідентичності в умовах відкритої економіки.
В умовах глобалізації питання громадянської єдності та патріотичного
виховання молоді набули особливого значення.
Проаналізувавши особливості підготовки бакалаврів у педагогічних
університетах України і КНР, було визначено спільні та відмінні особливості.
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Одержані в ході дослідження результати дають можливість розробити і
обґрунтувати рекомендації щодо використання прогресивних ідей китайського
досвіду.
У таблиці 3.2.1. систематизовано основні напрямі проведення освітніх
реформ в КНР, упровадження яких, на нашу думку, сприятиме модернізації
вітчизняної системи підготовки висококваліфікованих учителів.
Таблиця 3.2.1
Рекомендації щодо використання конструктивних ідей китайського досвіду у
підготовці бакалаврів освіти
Напрям
Автономія в
управлінні
системою
педагогічної
освіти

Проведені
реформи

Переваги та очікувані результати

Надання
Створюватимуться умови для підвищення самостійності
самостійності
педагогічних університетів у вирішенні навчальної,
педагогічним
організаційної, виховної, фінансово-економічної та
навчальним закладам господарської діяльності, що сприятиме розвитку
у вирішенні питань кожного з цих університетів, адже необхідно
навчальної,
враховувати соціальні та економічні умови регіону, що
організаційної,
неодмінно позитивно вплине на розвиток педагогічної
виховної, фінансово-освіти
економічної
та
господарської
діяльності

Залучення спонсорів Оновлення
матеріально-технічного
забезпечення
Фінансувандо
фінансування педагогічних навчальних закладів за рахунок надходжень
ня
ВПНЗ
матеріальної допомоги від промислових організацій,
благодійних організацій та фондів, від батьків і студент
Навчальновиховний
процес

Запровадження
Розширяться можливості педагогічних працівників щодо
новітніх
форм
і оновлення програм, форм, методів навчання у ВПНЗ.
методів
організації Створюватимуться сприятливі умови для підготовки
навчання майбутніх майбутніх конкурентоспроможних висококваліфікованих
учителів
у педагогів, здатних до якісної професійної діяльності в
педагогічних
умовах сучасного суспільства
закладах навчання
Законодавче Розробити
Сприятиме упорядкуванню компонентів у системі
забезпечення нормативно-правові підготовки майбутніх учителів, дозволить виправити
акти,
які деякі недоліки сучасної педагогічної освіти, покращити
відповідатимуть
рівень обізнаності студентів педагогічних закладів і
світовим стандартам і працюючих вчителів про інновації в освіті; дозволить
регулюватимуть всісистематизувати освітній процес
аспекти підготовки
вчителя
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ОсвітньоОстаточний перехід Перехід системи педагогічної освіти до освітніх рівнів
кваліфікацій до загальновизнаної у «бакалавр», «магістр», «доктор наук» дозволяє
ні рівні
світі системи
підпорядкувати систему освіти України до світових
стандартів, підвищить академічну мобільність

Педагогічна Зміни в термінах Збільшення терміну проходження педагогічної практики
практика
проходження
сприятиме більш ефективній підготовці майбутніх
педагогічної
учителів, адже під час проходження практики студент
практики, введення має можливість застосувати набуті компетенції на
інноваційного
практиці; збільшення терміну сприятиме кращій
компоненту
адаптації студентів-практикантів
до
педагогічної
практики – практики діяльності. Практика класного керівництва позитивно
класного керівництва впливає на розвиток у майбутнього вчителя
організаторських навичок і дає практикантам осмислити
рівень відповідальності керівника класу
Система
цензу
педагога

одержання
Сприятиме підвищенню професійного рівня вчителів,
сертифіката
на ефективності освітнього процесу та престижності
здійснення
професії учителя; така система стане своєрідним
педагогічної
бар’єром на шляху тих, хто не має достатньо здібностей
діяльності лише за для виконання функцій учителя
умови
наявності
необхідних
компетенцій

Здійснений порівняльно-педагогічний аналіз дозволяє обґрунтувати
положення, запровадження яких на визначених рівнях, на нашу думку,
сприятиме удосконаленню української педагогічної освіти.
На стратегічному рівні :
-

потребує особливої уваги удосконалення законодавчої бази, яка

регулює підготовку педагогічних працівників в Україні, розроблення і
запровадження нових законів «Про педагогічну освіту», «Про вчителя»;
-

вимагає

удосконалення

нормативно-правового

забезпечення

підвищення кваліфікації вчителів;
-

є необхідність удосконалення системи фінансування педагогічних

навчальних закладів.
Розроблення нормативно-правових актів, які відповідатимуть світовим
стандартам і регулюватимуть всі аспекти підготовки вчителя, дозволить
удосконалити процес підготовки майбутнього вчителя та зробити його більш

199

ефективним. Увагу необхідно приділити упорядкуванню компонентів у системі
підготовки майбутніх педагогів.
Надання більшої автономності вищим педагогічним закладам передбачає
надання самостійності у вирішенні багатьох організаційних питань. Автономія
педагогічних

закладів

сприятиме

можливості

самостійно

розробляти

нормативні документи, які будуть спрямовані на їх розвиток, підвищення
ефективності

освітнього

процесу,

а

також

сприятиме

використанню

інноваційних методів і форм навчання майбутніх учителів. Самостійність
педагогічних працівників у розробленні нормативної документації задля
розвитку навчального закладу та системи професійної підготовки сприятиме
підсиленню професійної мотивації викладачів, залученню їх до творчого
пошуку шляхів удосконалення освітнього процесу.
Доцільним є урахування принципу регіоналізації. Саме тому важливо
організовувати діяльність кожного вищого педагогічного навчального закладу
відповідно до особливостей регіону. Підготовка педагогічних кадрів повинна
здійснюватись з урахуванням рівня економічного розвитку регіону, суспільноекономічних вимог, тобто забезпечення підготовки педагогічних працівників на
основі особливостей місцевого попиту. Органам місцевого самоврядування
необхідно розробити та запровадити заходи щодо налагодження зв’язків між
педагогічними університетами та загальноосвітніми закладами задля вирішення
проблеми

недостатності вчителів конкретної спеціалізації та налагодження

їхньої ефективної підготовки. Це забезпечуватиме більшу ефективність
освітнього процесу, адже через нерівномірний розвиток різних регіонів
спостерігаються різні економічні та соціальні умови життя населення, які
необхідно враховувати.
Позитивний вплив матиме надання автономії вищим навчальним
закладам

у реалізації

навчальної, організаційної, виховної, фінансово-

економічної та господарської діяльності. В Україні представники вищих
педагогічних навчальних закладів мають право звертатися з ініціативою до
органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або
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розроблення нових нормативно-правових документів у галузі вищої освіти, а
також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення Однак
порівняно з реаліями Китаю навчальні заклади України мають набагато менше
прав. Надання адміністрації вищих педагогічних закладів повноважень
розробляти нормативно-правові акти, що спрямовуватимуться на розвиток
підготовки вчителя в певному педагогічному університеті згідно з умовами
регіону, де знаходиться заклад, та іншими особливостями дозволить значно
покращити рівень нормативно-правового забезпечення підготовки вчителя,
сприятиме розвитку як певного педагогічного закладу, так і системи
педагогічної освіти в цілому.
Налагодження соціального партнерства – вимога розвитку сучасної
педагогічної освіти. В Україні педагогічні університети не мають тісних
зв’язків зі школами, не співпрацюють з загальноосвітніми навчальними
закладами в організації педагогічної практики майбутніх учителів, що
негативно впливає на розвиток професійних компетентностей студентів
педагогічних закладів. Аналіз китайського прогресивного досвіду дозволив
виявити, що в Китаї установлений тісний зв'язок між навчальними закладами
різних ланок освіти. Це позитивно впливає на ефективність підготовки
педагогічних працівників – майбутні вчителі мають можливість усвідомити
сутність професії вчителя та необхідність подальшого професійного розвитку.
Таке соціальне партнерство між закладами освіти є однією з основних форм
розвитку системи вищої педагогічної освіти. Варто наголосити, що це значно
поліпшить баланс між теоретичним навчанням і практичною підготовкою, між
загальноосвітнім

циклом

і
Ці

циклом

педагогічних

закладах.

чинники

професійних

компетентностей

спеціальної

підготовки

сприятимуть

майбутнього

у

підвищенню

вчителя,

вищих
рівня

раціональному

використанню сучасної навчальної бази.
Забезпечення належних економічних і соціальних гарантій педагогічним,
науково-педагогічним, бібліотечним та іншим працівникам системи освіти,
підвищення їхнього соціального статусу та престижу педагогічної професії,
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належної оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників,
створення умов для професійного вдосконалення і творчості є необхідним
напрямом реформаційних змін у педагогічній освіті України.
На змістовому рівні.
Запровадження стандартів психологічної та педагогічної підготовки
вчителів. Аналізуючи нормативно-правове забезпечення підготовки вчителя в
Україні,

виявлено відсутність програм

і

стандартів

психологічної та

педагогічної підготовки вчителів. Зміст навчання та педагогічних практик для
майбутніх учителів визначається стандартами вищої освіти, які включають
освітньо-кваліфікаційну характеристику і освітньо-професійну програму, на
основі яких розробляються навчальні плани вищими навчальними закладами.
Збільшення академічних годин на практичну підготовку. Згідно з
концептуальними засадами розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції
в європейський простір тривалість практик для освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра

повинна

становити

не

менше

30

тижнів.

Відповідно

до

запропонованих навчальних планів ця кількість не відповідає вимогам. Таким
чином, одним із завдань модернізації педагогічної освіти є збільшення термінів
навчальних і педагогічних практик, що сприятиме ефективній практичній
підготовці майбутніх учителів, адже студент має можливість застосувати набуті
компетенції, відбувається його адаптація до педагогічної професії.
Запровадження практики класного керівництва. Запровадження такого
виду практики позитивно вплине на розвиток у майбутнього вчителя
організаторських умінь і надасть практикантам можливість усвідомлення рівня
відповідальності керівника класу. Під час практики класного керівництва
студенти набувають навички психолого-педагогічної роботи з класом,
налагодження контакту з окремими учнями та їхніми батьками, вчаться
вирішувати проблеми, що виникають у процесі навчання й виховання молоді.
Виникла потреба у налагодженні міждисциплінарних, міжпредметних зв'язків,
урахування специфіки цільового призначення кожного кваліфікаційного рівня в
змісті педагогічної підготовки фахівців.
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На організаційному рівні:
Переконані, що є необхідність створення сучасної матеріально-технічної
бази для функціонування системи освіти та розроблення ефективного
механізму фінансово-економічного забезпечення освіти шляхом запровадження
багатоканального фінансування. Важливо зазначити, що позитивним чинником
у підвищенні рівня фінансового забезпечення педагогічних закладів освіти є
часткове покладання витрат на промислові організації, благодійні організації та
фонди, батьків і студентів, що поліпшує матеріальне забезпечення педагогічних
навчальних закладів, сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх учителів.
Залучення до фінансування педагогічних навчальних закладів спонсорів,
партнерів допоможе вирішити багато актуальних питань у сучасній освіті.
В Україні фінансові проблеми часто є головними у напрямі упровадження
ідей інноваційного педагогічною досвіду, сучасних технологій. Наявна
навчально-матеріальна база ВПНЗ має оновлюватись, адже використання нових
технологій в освітньому процесі сприятиме якісній підготовці вчителів.
Використання у підготовці вчителя новітніх ІКТ. Одним із провідних
чинників ефективної організації аудиторної і самостійної роботи студентів є
забезпечення розвитку індустрії сучасних засобів навчання (навчальнометодичних, електронних, технічних, інформаційно-комунікаційних тощо);
упровадження

нових

комп'ютерних

технологій,

використання

освітніх

платформ.
Перехід педагогічної школи до ступеневої системи освіти передбачає,
окрім оновлення змісту базової педагогічної освіти, ще й розроблення змісту,
форм і методів педагогічної підготовки висококваліфікованих фахівців. На
нашу думку, важливо, що запровадження новітніх форм і методів організації
навчання майбутніх учителів у педагогічних закладах України сприятиме
підготовці конкурентоспроможних, висококваліфікованих педагогів, здатних до
якісної професійної діяльності, науково-дослідної роботи, всебічно розвинених
відповідно до вимог сучасного суспільства.
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Удосконалення

системи

контролю.

Освітній

процес

не

може

здійснюватися без належного зворотного зв'язку, який реалізується через
контроль за його ходом і результатами. Роль контролю за якістю знань
особливо зростає сьогодні внаслідок зниження дисциплінарного тиску на
студентів, введення індивідуального плану навчання, а головне − підвищення
ролі самостійної роботи студентів.
Організація ефективної науково-дослідної діяльності студентів і
викладачів педагогічних університетів, що спрямована на розвиток вітчизняної
педагогічної науки.

Виникає необхідність

створення науково-дослідних

лабораторій у кожному педагогічному ВНЗ, які на основі вивчення, аналізу та
систематизації досвіду провідних країн

світу займатимуться пошуком

ефективних моделей підготовки вчителя. Доцільно залучати студентів і
викладачів

педагогічних

закладів

до

розроблення

та

обґрунтування

інноваційних методів і форм навчання задля удосконалення освітнього процесу.
Сьогодні в Україні актуальним питанням є удосконалення форм і методів
підвищення кваліфікації, що сприятиме спрощенню процесу проходження
стажування вчителів, розроблення та вживання заходів щодо заохочення
педагогічних працівників до постійного професійного розвитку, активної участі
в пошуках шляхів удосконалення системи педагогічної освіти. Це позитивно
вплине

на

розвиток

неперервної

педагогічної

освіти

України

та

підпорядкування її світовим вимогам. Окрім заохочення керівництвом
педагогічних університетів майбутніх педагогічних працівників до постійного
професійного розвитку, вартим уваги є створення на базі ВНЗ центрів
професійного розвитку педагогів, у роботі яких обов’язково братимуть участь
студенти педагогічних закладів.
Зараз формування контингенту студентів педагогічних спеціальностей
здійснюватиметься на основі визначення об'єктивної прогнозованої потреби
дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів у
педагогічних кадрах на регіональному та державному рівнях; педагогічної
професійної орієнтації учнівської молоді з метою забезпечення її особистісної
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готовності до педагогічної діяльності, урізноманітнення форм довузівської
підготовки. Необхідним вважаємо запровадження іспиту на професійну
придатність, який би не дозволяв «випадковим людям» потрапляти до
педагогічних навчальних закладів. На нашу думку, разом з іншими заходами це
значно підвищило б престижність професії педагога.
Таким чином, КНР має позитивний досвід у запровадженні ефективних
механізмів реформування ВПНЗ. Останнім часом у Китаї розробляється все
більше заходів щодо забезпечення розвитку системи підготовки вчителя, який
відповідає найсучаснішим світовим вимогам до висококваліфікованого,
конкурентоспроможного фахівця. У результаті проведених реформ рівень
професійних компетентностей педагогічних працівників підвищився, що
позитивно позначилося на економічному розвитку суспільства.
Отже, інноваційний розвиток системи підготовки вчителя в Україні має
здійснюватися на основі прогресивного законодавства, пошуку шляхів
поліпшення матеріального стану вищих навчальних педагогічних закладів
України у напрямі надання педагогічним університетам більшої автономії.
Переконані, що творче використання конструктивних ідей досвіду КНР у
підготовці бакалаврів освіти сприятиме модернізації вищої педагогічної освіти
України, дозволить змінити парадигму підготовки сучасного вчителя на
особистісно-орієнтованих засадах, наблизить до світових вимог зміст, форми,
методи і технології професійної підготовки у межах вищого педагогічного
навчального закладу, сприятиме становленню нової генерації педагогів.
Висновки до 3 розділу
У результаті порівняльно-педагогічного аналізу нами було визначено
ключові проблеми, що постають на шляху розвитку сучасної української
педагогічної освіти та перешкоджають її входженню у європейський простір на
засадах рівноправності. Виявлення особливостей у системах педагогічної
освіти України та Китаю потребувало обґрунтування критеріїв порівняння.
Нами були обрані: нормативно-правовий (законодавчі акти, що регламентують

205

підготовку бакалаврів освіти); соціальний (соціальні гарантії, фінансове
забезпечення педагогічних працівників, престижність педагогічної професії);
цільовий (мета підготовки майбутніх бакалаврів освіти), організаційний
(система

управління

університетами,

навчально-методичне

забезпечення

освітнього процесу); змістовий (зміст підготовки бакалаврів педагогічних
спеціальностей);

технологічний

(форми,

методи,

технології,

що

використовуються у процесі підготовки).
Зіставлення особливостей систем підготовки бакалаврів освіти в Китаї та
Україні за нормативно-правовим критерієм показало, що Закон України «Про
вищу освіту» встановлює основні правові, організаційні, фінансові вимоги
функціонування системи вищої освіти, створює умови для активізації співпраці
державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах
автономії вищих навчальних закладів, поєднання освіти з наукою та
виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для
високотехнологічного та інноваційного

розвитку країни,

самореалізації

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у
кваліфікованих педагогах. З’ясовано, що освітній процес у вищих педагогічних
навчальних закладах України, як і у інших вищих навчальних закладах,
відбувається відповідно до вимог державних нормативно-правових документів,
зокрема Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах.
Виявлено, що на відміну від України, де стан фінансового та матеріальнотехнічного забезпечення системи освіти і рівень оплати праці працівників
освіти і науки залишається низьким, у китайському суспільстві престижність
освіти та науки знаходиться на високому рівні. Увагу приділено питанню
морально-ідейного виховання майбутніх педагогів: освіта має активно сприяти
формуванню нової ціннісної системи суспільства – відкритої, варіативної,
духовно

та

культурно

наповненої,

толерантної,

здатної

забезпечити

становлення громадянина і патріота. Досвiд державної полiтики впродовж рокiв
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незалежностi України засвiдчив, що нацiонально-патрiотичному вихованню
дiтей і молодi не придiлялося достатньої уваги.
Виявлено, що Міністерство освіти КНР надає вищим педагогічним
закладам більше автономії: університети отримують можливість самостійно
розробляти нормативні документи, які спрямовані на розвиток цих навчальних
закладів, поліпшення освітнього процесу, пошук інноваційних форм і методів
навчання майбутніх учителів, що впливає на розвиток педагогічної освіти
країни. Схарактеризовані механізми фінансування педагогічних закладів через
грошову допомогу підприємств, спонсорів і благодійних фондів, здійснення
науково-дослідних проектів, що сприяє зростанню рівня матеріального
забезпечення педагогічних університетів і здійснення подальших наукових
досліджень. Важливо, що при кожному університеті країни працює декілька
загальноосвітніх шкіл і дитячих садків, створюючи навчальний комплекс і
практичний майданчик для практичної реалізації набутих студентами знань,
умінь і навичок.
На основі навчальних планів для студентів стаціонарних відділень
напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» Мукачівського державного
університету,
національного

спеціальності
університету

6.012
імені

«Дошкільна
Юрія

освіта»

Федьковича,

Чернівецького
Глухівського

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за
спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» проаналізовано основні дисципліни, що
є обов’язковими для вивчення майбутніми педагогами Китаю та України.
Аналіз навчальних планів засвідчив, що деякі дисципліни психологопедагогічного спрямування відрізняються в навчальних планах китайських та
українських педагогічних закладів, є низка дисциплін, які в Україні не
вивчаються, а в Китаї є обов’язковими. Такими предметами є теорія марксизму
та найпоширеніші освітянські теорії світу, основи морального виховання,
освітня статистика тощо.
Виявлено, що в Україні студенти педагогічних навчальних закладів не
проходять практику класного керівництва, яка позитивно впливає на розвиток у
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майбутнього вчителя організаторських умінь та дає практикантам усвідомити
рівень

відповідальності

керівника

класу.

У

китайських

педагогічних

університетах термін практики триваліший, ніж в українських.
Доведено, що повноцінну і творчу самостійну роботу студентів у
навчальному закладі забезпечує матеріальна та інформаційно-технічна база:
навчальні лабораторії, комп'ютерні класи з можливістю роботи в Інтернеті,
бібліотека з читальними залами, навчально-методичні кабінети інститутів,
факультетів, кафедр тощо. Навчальні ресурси закладу містять також електронні
навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін (електронні курси), за
допомогою яких студент може отримати повний пакет необхідних матеріалів
для опанування певної дисципліни. Електронні курси доступні на Інтернетсторінці у віртуальній бібліотеці навчального закладу або відповідної кафедри.
Виявлено спільне у підготовці майбутнього бакалаврі освіти в Китаї та
бакалавра дошкільної і початкової освіти в Україні: організація освітнього
процесу відповідно до чинних нормативно-правових документів; принципи
оцінювання

досягнень

студентів

педагогічних

закладів;

застосування

традиційних форм організації освітнього процесу (лекції, семінари) тощо. До
відмінних особливостей віднесено: зміст теоретичної підготовки, зміст та
організація практичної підготовки, використання інноваційних форм і методів
навчання, наявність системи цензу педагога (Китай), нормативно-правове
забезпечення, соціальні гарантії, спрямовані на підвищення престижності
професії вчителя та його гідні умови життя.
Виявлено тенденції у підготовці вчителів КНР: модернізація здійснюється
на підставі ретельного вивчення й аналізу міжнародного досвіду за умови
науково-методичного супроводу цього процесу з урахуванням спрямованості
державної політики в цій сфері; новітні заходи щодо розвитку педагогічної
освіти в КНР були вдало пов’язані і використані відповідно до сформованих
століттями традиційних, що забезпечило збереження політичної, культурної
автономії і національної ідентичності в умовах відкритої економіки; особлива
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увага приділена громадянській єдності та патріотичному вихованню молоді в
умовах глобалізації.
Обґрунтовано

науково-методичні

рекомендації

щодо

можливості

використання прогресивних ідей китайського досвіду на стратегічному
(удосконалення законодавчої бази, що регулює підготовку педагогічних
працівників в Україні; системи фінансування педагогічних навчальних закладів;
надання більшої автономності вищим педагогічним закладам; урахування
принципу регіоналізації; надання автономії вищим педагогічних закладам у
здійсненні навчальної, організаційної, виховної, фінансово-економічної та
господарської діяльності; налагодження соціального партнерства; забезпечення
належних

економічних

і

соціальних

гарантій

педагогічним,

науково-

педагогічним, бібліотечним та іншим працівникам системи освіти, підвищення
їхнього

соціального

організаційному

статусу

(створення

та

сучасної

престижу

педагогічної

матеріально-технічної

професії),
бази

для

функціонування системи освіти та розроблення ефективних механізмів
фінансово-економічного

забезпечення

освіти

шляхом

запровадження

багатоканального фінансування, запровадження інноваційних форм і методів
організації навчання, використання в освітньому процесі новітніх ІКТ,
організація ефективної науково-дослідної діяльності студентів і викладачів
педагогічних університетів, запровадження системи цензу педагога та іспиту на
професійну придатність) і змістовому рівнях (запровадження стандартів
психологічної та педагогічної підготовки вчителів; збільшення академічних
годин на практичну підготовку; запровадження практики класного керівництва;
забезпечення міждисциплінарних, міжпредметних зв'язків), що сприятиме
удосконаленню української педагогічної освіти.
Зміст розділу висвітлено в працях дисертанта (K. Shevchenko, 2016a,
Шевченко К.В., 2016d; Шевченко К.В., 2016e; Шевченко К.В., 2016f).
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
На основі узагальнення результатів наукового пошуку обґрунтовано такі
висновки:
1. В умовах інтеграційних процесів цінним джерелом для пошуку та
обґрунтування перспективних шляхів удосконалення професійної підготовки
бакалаврів освіти є об’єктивне вивчення зарубіжного досвіду. Проблема
підготовки бакалаврів освіти у педагогічних університетах КНР становить
значний інтерес для українських педагогів, проте вона не була предметом
порівняльно-педагогічного аналізу.
Теоретичні розвідки з проблеми підготовки бакалаврів освіти в КНР
засвідчили, що зусилля науковців і практиків педагогічної галузі спрямовані на
забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих учителів з
урахуванням суспільних викликів. Реформування педагогічної освіти в КНР
спрямовано на підготовку учителя нової генерації, відбувалося під впливом
конструктивістської

теорії,

концепції

«менеджменту

щастя»,

концепції

мультикультурної освіти. Інтегрування концептуальних положень цих теорій з
національними ідеями щодо особистості учителя, а також врахування
регіональних потреб у вчителях для сільської місцевості, особливо віддалених
районів,

де

здебільшого

проживають

національні

меншини,

сприяло

формуванню якісної, відкритої, демократичної, гнучкої системи підготовки
вчителів та їхнього неперервного професійного розвитку на основі принципів
гуманізації

та

гуманітаризації.

Визначено

практико-орієнтований

та

інтерактивний характер навчання, що уможливлює інноваційний розвиток
педагогічної освіти в КНР.
2. Основними принципами організації професійної підготовки бакалаврів
освіти в КНР є системність, детермінованість, гуманізм, демократизація,
інноваційність, гнучкість, модульність, неперервність, прогностичність.
До особливостей організації підготовки бакалаврів освіти в педагогічних
університетах КНР віднесено: відкритість; широке застосування блочно-
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модульного

навчання;

диверсифікацію

та

індивідуалізацію

навчання;

досягнення релевантності змісту, форм і засобів навчання; комп’ютеризацію
освітнього процесу; раціональну організацію науково-дослідної та практичної
роботи;

створення

відповідних

умов

для

професійного

розвитку

й

самореалізації студентів.
Якість

підготовки

бакалаврів

освіти

забезпечується

гармонійним

поєднанням традиційних (лекція, семінар, бесіда тощо) й інноваційних
(експедиції, екскурсії та ін.) форм і методів навчання (проекти, евристичний
метод, метод «міцних знань» тощо). Сучасні засоби навчання, насамперед ІКТ,
забезпечують подання нової інформації у формі презентацій, застосування
різноманітних електронних моделей навчання та освітнього телебачення тощо,
уможливлюють

надання

інформаційної,

організаційної

та

методичної

підтримки і налагодження взаємодії між суб’єктами освітнього процесу з
використанням потенціалу віртуального середовища.
3. Відбір і структурування змісту навчання бакалаврів освіти у
педагогічних закладах КНР відбувається на основі компетентнісного підходу,
принципів

міждисциплінарності,

предметної

спеціалізації,

модульності,

елективності згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики,
нормативно-правовими документами Міністерства освіти КНР і педагогічних
університетів. Доведено, що вивчення обов’язкових та вибіркових дисциплін,
спрямованих на оволодіння поглибленими знаннями з педагогічних наук,
виконання студентами дипломного проекту, проведення соціологічного та
педагогічного

досліджень,

теоретичного

і

практичного

гуманістичної

спрямованості

забезпечує

оптимальне

компонентів
підготовки

підготовки
майбутніх

співвідношення
з

урахуванням

бакалаврів

освіти,

зорієнтованості на забезпечення їхньої підготовки до дослідницької діяльності.
Збалансоване поєднання в освітньому процесі педагогічного університету
фундаментальної, фахової, науково-дослідної і практичної складових відповідає
майбутнім кар’єрним потребам майбутніх учителів, створює необхідні умови
для їхнього подальшого професійного зростання.
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4. Педагогічна практика посідає чільне місце у підготовці бакалаврів
освіти у педагогічних університетах КНР. До особливостей практичної
підготовки бакалаврів освіти в педагогічних університетах КНР в умовах
системного соціального партнерства зі школами як майданчиками практичної
діяльності віднесено: запровадження практики з класного керівництва, що
дозволяє акцентувати увагу на потребах школи, учнів та батьків; оволодіння
важливими компонентами педагогічної культури (методичною культурою –
уміння вести необхідну документацію, складати план роботи класного
керівника: комунікативною культурою – уміння спілкуватися з сім’ями учнів;
організаційною культурою – здатність контролювати поведінку учнів); набуття
бакалаврами освіти досвіду творчої діяльності (організовувати позакласні,
виховні заходи); поєднання різних форм контролю якості практичної
підготовки (звіт за результатами практики є індивідуальним педагогічним
дослідженням кожного практиканта з конкретної проблеми).
5. Здійснений порівняльно-педагогічний аналіз за обґрунтованими
критеріями

(нормативно-правовим,

соціальним,

цільовим,

змістовим,

технологічним) дозволив виявити подібне та відмінне у підготовці бакалаврів
освіти в Україні та КНР. До подібного відносимо: організацію освітнього
процесу у вищих педагогічних навчальних закладах відповідно до чинних
нормативно-правових документів і стандартів; реалізацію навчального плану як
основного нормативного документа, що розробляється на основі освітньої
програми та структурно-логічної схеми підготовки; визначення обов’язкових та
вибіркових дисциплін; блочно-модульну побудова навчальних програм на
основі компетентнісного підходу; застосування традиційних форм і методів
професійної підготовки майбутніх учителів. Водночас існує низка відмінних
ознак у нормативно-законодавчому, науково-методичному, матеріальному,
інформаційному

забезпеченні

процесу

навчання,

його

практичній

спрямованості, що зумовлюються історичними, культурними, соціальноекономічними особливостями розвитку України та КНР.
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Виявлення конструктивних ідей китайського досвіду уможливило
розроблення науково-методичних рекомендацій щодо модернізації системи
педагогічної освіти в Україні на таких рівнях: стратегічному – удосконалення
нормативно-законодавчої бази, надання більшої автономії педагогічним
закладам, урахування принципу регіоналізації і полікультурності, системний
розвиток соціального партнерства, забезпечення належних економічних і
соціальних гарантій педагогічним працівникам; змістовому – теоретичне
обґрунтування і введення професійних стандартів психологічної та педагогічної
підготовки вчителів, збільшення питомої ваги навчального часу на практичну
підготовку, запровадження практики з класного керівництва; організаційному –
створення сучасної матеріально-технічної бази для функціонування системи
педагогічної

освіти

та

запровадження

механізмів

багатоканального

фінансування, використання в освітньому процесі новітніх ІКТ, творче
використання інноваційних форм і методів організації навчання майбутніх
учителів у педагогічних закладах, організація ефективної науково-дослідної
діяльності студентів і викладачів педагогічних університетів, удосконалення
підходів до формування контингенту студентів педагогічних спеціальностей.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів цієї актуальної
проблеми. До подальших перспектив науково пошуку вважаємо за доцільне
віднести такі напрями, як: теоретичні та методичні засади інноваційної
підготовки викладачів вищих навчальних закладів Китаю, професійного
розвитку педагогічних працівників у КНР, виховання патріотизму і соціальної
відповідальності майбутніх учителів у КНР.
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Додаток Б
Закон КНР про вчителів
中华人民共和国教师法
Глава 1
Загальні положення
Стаття 1. Закон регулює діяльність педагогічних працівників, забезпечує
їх права та захищає їх інтереси, формує концепції підготовки високоморальних
педагогів з розвиненими професійними компетенціями і сприяє подальшому
розвитку освіти соціуму.
Стаття 2. Цей закон поширюється на студентів педагогічних закладів,
вчителів шкіл, різних категорій та педагогічних працівників інших навчальних
закладів.
Стаття 3. Вчителі − це фахівці завдяки яким функціонує освіта, усім
серцем віддані навчанню і вихованню людей, будівники соціалізму, тому що
роблять значний внесок в удосконалення рівня освіченості нації. Вчитель
повинен присвятити себе до навчання людей.
Стаття 4. Уряд КНР на усіх рівнях повинен запроваджувати методи
підвищення рівня ідеологічної та політичної освіти і професійного розвитку
вчителів, покращувати їх житлові та робочі умови, захищати їх права і інтереси
й підвищувати їх статус у суспільстві.
Вчитель повинен шануватись у суспільстві.
Стаття 5. Адміністративні департаменти освіти, або Міністерство освіти
повинне бути відповідальним за роботу вчителів всієї країни.
Школи та інші навчальні заклади повинні координувати роботу всіх
учителів, які працюють там згідно з законодавчими актами країни.
Стаття 6. Кожного вересня 10 числа у країні відзначають День Вчителя.
Глава 2
Права і обов’язки
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Стаття 7. Вчитель має наступні права:
- Проводити навчальну та освітянську діяльність і застосовувати реформи
та експерименти у навчальній діяльності;
- Проводити науково-дослідну роботу, проявити себе як активний член
освітянського суспільства;
- Керувати начально-пізнавальною роботою учнів та студентів, оцінювати
їх досягнення;
- Отримувати заробітню плату, преміальні і мати зимові й літні тарифні
відпустки;
- Висловлювати власні думки, щодо покращення навчального процесу,
управління навчальним закладом, працювати в адміністративних органах освіти,
приймати участь у масових заходах педагогічних працівників;
- Підвищувати кваліфікацію.
Стаття 8. Обов’язки вчителів.
-

Працювати

згідно

з

Конституцією,

законодавчими

актами

та

професійною етикою, бути взірцем для наслідування.
- Застосовувати освітню політику Держави, спостерігати за змінами у
правилах та законах, здійснювати навчання згідно з планами, виконувати
навчальні завдання.
- Здійснювати навчання згідно з провідними принципами навчання, які
прописані Конституцією; виховувати патріотизм, почуття національної єдності;
розвивати ідеологічно виховану, високоморальну, висококультурну особистість;
вміти організувати студентів до суспільно активної роботи.
- Любити та поважати всіх студентів, поважати їх права та свободи,
виховувати їх.
- Зупиняти діяльність, яка шкодить студентами, запобігати дії, які
порушують права студентів. Виховувати політичну та ідеологічну свідомість
студентів, їхні професійні компетенції.
- Підвищувати рівень своїх професійних компетенцій у навчанні й
вихованні.
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Стаття 9. Гарантами виконання професійних обов’язків вчителів є,
китайський уряд, уряди різних рівнів, департаменти освіти, відповідальні
відділи на місцях, школи та інші заклади освіти, які мають обов’язки:
- Забезпечувати вчителів необхідним сучасним обладнанням для
створення сприятливих умов для навчально-пізнавальної діяльності студентів.
-

Забезпечувати

вчителів

необхідними

сучасними

підручниками,

навчальними матеріалами для створення сприятливих умов для навчальнопізнавальної діяльності студентів.
- Заохочувати вчителів до професійного розвитку.
- Нагороджувати вчителів за сумлінну роботу, зупиняти дії, які
порушують права студентів та задають їм шкоди.
Глава 3.
Кваліфікація та зайнятість.
Стаття 10. Держава повинна встановлювати систему кваліфікацій
вчителів.
Усі громадяни КНР, які дотримуються законів КНР, зацікавлені у
навчанні людей, мають ідеологічно розвинений і високоморальний характер,
мають письмове підтвердження необхідного освітнього рівня, передбачені цим
законом, склали кваліфікаційні екзамени на посаду народного вчителя, мають
здібності до виховання та викладання, після процедури оцінювання отримують
кваліфікацію «вчитель».
Стаття 11. Для отримання кваліфікації вчитель, необхідно мати такі
досягнення:
- Для того, щоб отримати кваліфікацію «вихователь дитячого садка»,
необхідно закінчити педагогічний заклад освіти, який підготовлює вихователів,
або вищий педагогічний заклад.
- Для того, щоб отримати кваліфікацію «вчитель молодших класів»,
необхідно закінчити педагогічний заклад, який готує вчителів початкової
школи або вищий педагогічний заклад.
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- Для того, щоб отримати кваліфікацію «вчитель середнього ступеню
середньої школи», «вчитель-предметник», або «вчитель професійних закладів
освіти», необхідно закінчити професійний вищий заклад освіти, педагогічний
заклад 2-х або 3-х річний або вищий педагогічний заклад.
- Для того, щоб отримати кваліфікацію «вчитель старшого ступеню
середньої школи», вчитель-предметник необхідно закінчити, педагогічний
навчальний заклад 4-х річний або вищий педагогічний заклад, або інший вищий
навчальний заклад 4-х річний. Сертифікат вчителя старшої ступені середньої
школи видає адміністративний відділ, за підписом Міністра освіти.
- Для того, щоб отримати кваліфікацію «викладач вищого навчального
закладу» необхідно закінчити магістратуру або докторантуру.
- Для того, щоб отримати кваліфікацію «викладач дорослих» необхідно
закінчити магістратуру або докторантуру, скласти іспити на відповідну
категорію.
Стаття 12. Адміністративний відділ освіти, підпорядкований міністерству
повинен розробити методи присвоєння кваліфікацій вчителям,які до виходу
цього законопроекту вже працювали вчителями у навчальних закладах, але не
мають відповідних сертифікатів.
Стаття 13. Кваліфікація «вчитель молодших класів» та «вихователь
дитячого садка» підтверджується адміністративним відділом, підпорядкованим
органам місцевого самоврядування. Кваліфікація «вчитель середньої школи»
повинна бути підтверджена компетентним відділом підпорядкованим органам
місцевого самоврядування, керівництву провінції, або на рівні уряду КНР.
Кваліфікація «викладач ВНЗ» повинна бути підтверджена адміністративним
відділом підпорядкованим Міністерству освіти.
Якщо громадянин, який представив письмово задекларований необхідний
рівень досягнень,

що

прописаний

цим законом,

або

успішно

склав

кваліфікаційні іспити, вимагає підтвердження кваліфікації, адміністративний
відділ повинен присудити кваліфікацію згідно з цим законом.
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Якщо мова йде про вчителя, який склав іспити на відповідну кваліфікацію,
але не має досвіду роботи, йому встановлюють випробовий термін.
Стаття 14. Особа, яка була позбавлена волі, або відбувала покарання за
скоєний злочин не може бути присуджено кваліфікацію педагога, а особи, які
скоїли злочин після отримання кваліфікації, втрачають її.
Стаття 15. Випускники педагогічних закладів різних рівнів мають право
працювати у навчальних закладах та інших освітніх установах, згідно з цим
законом.
Держава повинна заохочувати випускників до роботи у навчальних
закладах та закладах освіти.
Стаття 16. Держава повинна встановити назви посад для вчителів.
Правила назви посад та прийому на посаду визначаються Міністерством освіти.
Стаття 17. Школи та інші навчальні заклади повинні поступово ввести
систему прийому вчителів на роботу. Навчальний заклад і вчитель повинні
заключити угоду, в якій прописуються права та обов’язки обох сторін.
Шляхи прийому вчителів повинні бути сформульовані адміністративним
відділом Міністерства освіти.
Глава 4.
Навчання і виховання.
Стаття 18. Різні установи уряду КНР та відділи освіти повинні
покращувати стан та рівень педагогічних навчальних закладів, розробляти
методи заохочення для вступу у педагогічні заклади талановитої молоді.
Педагогічні навчальні заклади різних рівнів повинні сумлінно ставитись до
завдань підготовки майбутніх учителів початкової та середньої школи.
Студенти педагогічних закладів мають право на отримання стипендії.
Стаття 19. Департаменти освіти різних рівнів повинні сумлінно вести
справи шкіл та інших навчальних закладів, повинні розробляти різноманітні
заходи для поглиблення знань студентів, запроваджувати у педагогічних
закладах

різноманітні

форми

підготовки майбутніх вчителів.

ідеологічної,

політичної

та

професійної
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Стаття 20. Державні органи, підприємства, інститути та інші соціальні
організації повинні сприяти високому рівню підготовки вчителів, шляхом
допомоги студентам з проходженням навчальної практики та з виконанням
наукових робіт.
Стаття 21. Різні рівні уряду КНР повинні розробляти новітні методи
підготовки,

навчання

і

виховання

висококваліфікованих

вчителів

для

віддалених районів, селищ, та національних меньшинств.
Глава 5.
Оцінювання
Стаття 22. Школи та інші заклади освіти повинні оцінювати політичну
освіченість вчителів, ідеологічний рівень, професійну кваліфікацію, ставлення
до роботи, та їх подачу матеріалу.
Адміністративні відділи освіти повинні спостерігати та керувати за
оцінюванням вчителів.
Стаття 23. Оцінювання повинне бути об’єктивним, справедливим,
повинні бути вислухані думки учнів та колег, щодо особистості вчителя та
рівня його професійних компетенцій.
Стаття 24. На основі результатів оцінювання вчитель отримує або
преміальні або покарання.
Глава 6.
Матеріальні привілеї
Стаття 25. Зарплатня педагога повинна бути не нижче або вище середньої
зарплати

державного

службовця,

притому

поступово

підвищуватися.

Збільшення зарплати з підвищенням посади, норми впорядкування в певний
термін,

відповідне

збільшення

загальної

суми

дотацій.

Ці

правила

формулюються Міністерством освіти КНР.
Стаття 26. Вчителі молодших і середніх шкіл повинні отримувати
грошову допомогу, розмір її визначається адміністративним відділом освіти,
який підпорядковується Міністерству.
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Стаття 27. Органи місцевого самоврядування різних рівнів повинні
видавати субсидії вчителям, які виїзджають працювати у віддалені райони,
райони проживання національних меншин. Також введені субсидії, що є
заохоченням держави: субсидії за стажем, за посадою класного керівника та за
особливою категорією педагога.
Стаття 28. Органи місцевого самоврядування різних рівнів і департаменти
освіти повинні допомогти вчителю придбати або орендувати житло. Житлове
питання вчителів початкових і середніх шкіл було включено до державного
плану капітального будівництва. Проблема житла педагогів повинна бути
вирішена державою.
Стаття 29. Вчитель повинен отримувати медичну страховку, таку саму, як
державний службовець. Має право проходити регулярне медичне обстеження,
право на відпустку та вихідні дні. Вчитель має право отримати медичну
допомогу за місцем проживання.
Стаття 30. Після виходу на пенсію педагогічний працівник повинен
отримувати грошову допомогу, встановлену урядом КНР.
Органи місцевого самоврядування різних рівнів або уряд країни може
підвищувати рівень пенсії для вчителів, які мають великий педагогічний стаж.
Стаття 31. Китайський уряд повинен розробити методи підвищення
матеріальних виплат педагогічним працівникам, для того, щоб вчителі
отримували достатню зарплатню за тяжку працю.
Стаття 32. Матеріальні виплати вчителям можуть виплачувати спонсори.
Глава 7.
Нагороди
Стаття 33. Вчителі, які досягли відмінних результатів у професійній
діяльності, у науково-дослідній роботі, розробили плани власних освітніх
реформ, сприяли розвитку педагогіки, соціуму, розробили робочі навчальні
програми мають бути нагороджені навчальним закладом, де працюють.
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Вчителі які зробили значний внесок у розвиток педагогіки повинні бути
нагороджені Міністерством освіти, органами місцевого самоврядування та
іншими органами освіти.
Педагоги, які зробили найважливіші внески повинні отримати почесні
титули згідно з нормативно-правовими актами країни.
Стаття 34. Держава повинна заохочувати та підтримувати соціальні
організації та особистостей, які займаються науково-дослідною роботою
грошовими виплатами згідно з нормативно-правовими актами КНР.
Глава 8.
Відповідальність
Стаття 35. Будь-яка особа, яка образить або зашкодить вчителю отримає
адміністративне покарання або штраф в залежності від обставин, особа, яка
нашкодить вчителю повинна відшкодувати моральну шкоду, в залежності від
ступеня пошкоджень, якщо обставини вказують на те, що відбувся злочин, то
особа, яка нашкодила буде нести покарання згідно з законами КНР.
Стаття 36. Учень, батьки якого незадоволені вчителем, повинні написати
офіційну скаргу, адміністрація розгляне її, потім у присутності інших батьків та
учнів проводитимуть обговорення, якщо обставини серйозні, правопорушники
відповідатимуть у відповідності до адміністративних законів.
Якщо буде з’ясовано, що правопорушення дуже серйозне, справу
перекваліфікують у кримінальну і правопорушник буде відповідати згідно з 146
статтею кримінального кодексу КНР.
Стаття 37. Вчитель, пов'язаний з таким правопорушенням буде нести
адміністративну відповідальність, або його буде звільнено з роботи:
- Навмисно не намагається досягти мети навчання і не сумлінно виконує
роботу.
- Застосовує тілесні покарання і не бажає виправлятися після зауважень.
- Не правильно поводиться з учнями, подає поганий приклад, ображає
учнів.
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Вчитель який підозрюється хоча б в одному з цих порушень, особливо
пункти 2 і 3 буде нести кримінальну відповідальність згідно з кримінальним
кодексом КНР.
Стаття 38. Органи місцевого самоврядування повинні карати кожного,
хто обмежує права педагога, певний період часу не виплачує заробітню плату,
та інші предписані законом виплати. Ці особи повинні бути покарані
адміністративно, якщо обставини дуже серйозні, правопорушник буде нести
кримінальну відповідальність.
Стаття 39. Вчитель, права якого були обмежені, або, якщо він
незадоволений сплатами, які здійснює школа або інший заклад освіти, може
подати скаргу в адміністративний орган освіти, цей орган повинен розібратись
з ситуацією протягом 30 діб.
Якщо адміністративний орган не розібрався з проблемою педагог має
право подати скаргу до найвищої інстанції.
Глава 9.
Додаткові положення
Стаття 40. Значення наступних фраз, які використовувались у даному
законі.
1. «Школи різноманітних рівнів та категорій» посилання на школи, як:
дитячі садки, початкова освіта, середня освіта, професійні навчальні заклади,
вища школа, спеціальна освіта та освіта дорослих.
2. «Інші заклади освіти» мається на увазі будинки культури, кружки,
секції, і різноманітні заклади, які пропонують позакласне навчання та
виховання.
3 «Вчителі початкової та середньої школи» маються на увазі вихователі
дитячих садків, професійних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, та
інші.
Стаття 41 Даний закон може використовуватись вчителями різних
категорій, викладачами, асистентами вчителя, педагогічними працівниками.
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Вимоги до вчителів військових навчальних закладів сформульовані
Центральною Військовою Комісією на основі даного закону.
Стаття 42 Правила прийому на роботу іноземних вчителів повинні бути
сформульовані адміністративним департаментом Міністерства освіти КНР.
Стаття 43 Даний закон набув чинності 1 січня 1994 року.
Додаток

розроблено

华人民共和国教育法路律集, 1999.

автором

на

основі

джерела:

中
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Додаток В
Узагальнена інформація щодо основних характеристик ключових
педагогічних університетів КНР (розроблено автором)
Таблиця В.1.
Назва ВНЗ

Кількість

Рік засну-

Місце розташу-

Кількість

Кількість

вання

вання

студентів

виклада-чів

1902

М. Пекін

16000

700

30

24567

3500

54

30176

4000

87

30000

3800

66

спеціальностей

Пекінський
педагогічний
університет
Північно-східний

М. Чанчунь

педагогічний

(провінція

1946

університет

Цзилінь)

Хуадунський
(Східний
китайський)

М. Шанхай

1951

педагогічний
університет
Хуачжунський
педагогічний

1924

університет

М. Ухань
(провінція Хубей)

Південно-західний
педагогічний

1985

М. Чунцін

40000

2921

105

1945

М. Сіань

20000

1100

58

університет
Шансійський
педагогічний
університет

Порівняння ключових педагогічних університетів за показниками
діяльності
Таблиця В.2.
Назва ВНЗ

Пекінський

Підго-товка

Підготов

Відділен-

Наукова

Міжна-

Центри

магіс-трів

ка інозем-

ня освіти

діяльність

родні зв’язки

профе-

них

дорослих

+

сійного

студен-

розвитку

тів

викладачів

+

+

Наукові

Понад
в

30

педагогіч-ний

інновації

країн, та 300

університет

галузі

університеті

гуманітар-

в

+

255
них

та

соціологічних наук
Північно-

+

+

+

Понад

+

30

східний

країн, та 289

педагогіч-ний

університеті

університет

в

Хуадунсь-кий

Науково-

Понад

6

(Східний

технічні

країн,

200

китайський)

інновації

педагогіч-ний

галузі

університет

соціології

Хуачжунсь-кий

+

+

+

+

+

+

в

+

+

університеті
в
Понад

+

педагогіч-ний

7

+

30

+

40

+

країн

університет
Південно-

+

+

Наукові

+

західний

інновації

педагогіч-ний

гуманітар-

університет

них науках

Шансійсь-кий

+

+

+

Понад
в

країн

Понад

+

педагогіч-ний

універси-

університет

тетів Китаю
та світу

Додаток

розроблено

автором

документів з педагогічної практики

на

основі

вивчення

нормативних
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Додаток Д
Програма педагогічної практики
安徽师范大学教育实习大纲
(Педагогічний університет Аньхой)
Педагогічна

практика

проходить

починаючи

зі

старших

курсів,

розпочинається з 6 семестру, тобто з 3 курсу 2 семестр і триває біля 8 тижнів, в
КНР є педагогічна практика класного керівництва, яка триває 2 тижні.
Мета практики підготувати майбутніх вчителів до навчання та виховання
дітей

згідно

зі

спеціалізацією,

навчити

студентів

педагогічних

ВНЗ

використовувати власні вміння, професійні знання та навички на практиці,
виховувати у майбутніх вчителів самостійність, поглибити знання про
професію вчителя.
Задачі педагогічної практики:
-

Під

час

проходження

практики

студенти-педагоги

мають

усвідомити дійсні умови праці вчителя, зрозуміти задачі та вимоги викладання
професійно-орієнтованих дисциплін, правила навчання та виховання учнів,
методи та форми, ознайомитись з навчальним матеріалом;
-

Під час проходження педагогічної практики класного керівництва

студенти повинні зрозуміти реальні умови роботи класного керівника,
усвідомити його роль у навчанні і вихованні дітей, зрозуміти його задачі та
вимоги до нього;
-

Поглибити знання про державні заходи в галузі освіти, дослідити

сучасний стан шкільної освіти, сучасні напрями розвитку освіти, зрозуміти
важливість педагогічної професії та відповідальність вчителя.
Педагогічна практика у педагогічних ВНЗ розпочинається на 3 курсі у
другому семестрі, і продовжується на 4 курсі у першому семестрі, перші два
тижні студенти збирають матеріали необхідні для проведення занять в школі, а
саме підбирають вправи, лекційний матеріал, наочний матеріал, який стане у
пригоді під час роботи з дітьми; на третьому тижні студенти педагогічних
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закладів відвідують заняття вчителя, який буде керівником практики; з
четвертого по сьомий тиждень – практика проведення занять зі школярами,
включно 2 тижні практикуються у класному керівництві, на останньому тижні
майбутні вчителі виконують звіт з практики, який складається з характеристики
кожного студента, групової характеристики, характеристики інституту, оцінка з
практики.
Практика магістрантів триває 6 тижнів, перші два тижня студенти
магістратури готують матеріали та відвідують заняття вчителів, протягом
останніх трьох тижнів проводять заняття та практикуються у класному
керівництві, готують звіт з практики.
Зміст.
До змісту педагогічної практики студентів педагогічних закладів
включають: навчальну практику, практику роботи класним керівником,
педагогічне дослідження.
Навчальна практика – найголовніша у педагогічній практиці. Кожний
практикант повинен виконувати ряд обов’язків, добре проявити себе як вчитель,
забезпечити високу якість навчання.
Студент-практикант повинен:
-

Детально розібрати навчальні стандарти та програми, у підготовці

до проведення занять обов’язково спиратися на зміст навчального предмету,
обирати тільки засоби навчання, які мають науковий та ідейний характер, добре
розуміти цілі, ключові ідеї та труднощі навчального матеріалу, вміти чітко
розподіляти час, складати письмовий план уроків;
-

У плані уроку повинні бути: тема уроку, зміст, цілі уроку, методи

навчання, описані ключові моменти та труднощі,навчальне обладнання,
розподіл часу на кожну частину уроку, домашнє завдання на наступне заняття.
Рукопис плану повинен прочитати керівник практики, тільки після його
ознайомлення, критики та виправлення помилок готовий план уроку треба
віддати на перевірку вчителю, який викладає даний навчальний предмет, він
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повинен поставити оцінку та розписатися у кінці, тільки після цього можливо
проводити урок згідно з цим планом;
-

Необхідно відповідально організувати заняття, згідно з планом.

Треба звертати увагу на евристичний метод і на принцип міцних знань. Хід
уроку повинен бути розробленим так, щоб учні міцно засвоїли ті знання, вміння,
навички, які їм передає вчитель на занятті. За допомогою евристичного методу,
практикант підштовхує учнів до запам’ятовування навчального матеріалу.
Опитуючи школярів майбутній педагог стимулює їх розумову діяльність,
учень думає над відповіддю, у нього формуються необхідні для вирішення
проблеми знання, уміння та навички, які у подальшому стають міцними
знаннями. А оцінка сприятиме бажанню покращити або утримати хороший
результат.
-

Під час практики студент повинен старанно переймати досвід

вчителя, після проведення практикантом занять з учнями, вчитель обов’язково
повинен дати свою оцінку уроку та обговорити зі студентом усі недоліки.
Практикант має активно приймати участь у позакласовій діяльності, перевіряти
роботи учнів, оцінювати школярів і в інших видах навчальної та виховної
діяльності.
-

На уроках треба на Путунхуа доступними словами пояснювати.

Необхідно звертати увагу на міміку та поведінку. Практикант повинен бути
спокійним, впевненим, уникати різких рухів, охайно писати на дошці,
використовувати

інноваційні

форми

навчання,

бути

прикладом

для

наслідування.
-

Кожний практикант повинен записувати конспект відвіданих уроків,

зробити аналіз уроку, після проходження практики, це буде доказом старанної
роботи практиканта.
Оцінювання практиканта включає в себе:
1.

Чи коректно поставлено мети заняття, чи досягнуто її, наскільки

досягнуто мети?
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2.

Чи були помилки у змісті уроку? Чи систематично та послідовно

викладався матеріал?
3.

Чи був новий матеріал пов'язаний з пройденим?

4.

Чи чітко був організований урок? Наскільки правильні методи

обрані?
5.

Чи добре було розподілено час заняття? Чи правильною, доступною

було мовлення практиканта?
6.

Чи був майбутній викладач достатньо активний на занятті? Чи

багато труднощів зустрів під час проведення уроків?
-

Під час практики студент повинен приймати участь у дослідницькій

роботі закладу, у якому проходить практика;
-

Практикант повинен уважно ставитися до кожного учня,знати, які

проблеми він має у навчанні та в сім'ї, щиро допомагати школярам, які мають
труднощі. Старанно підвищувати особистий рівень знань.
Практика класного керівництва
Завдання практики класного керівництва:
-

Практиканти

складають

план

роботи

класного

керівника,

виконують повсякденну роботу класного керівника, організовують позакласні
заходи,

проводять зібрання, контролюють поведінку учнів, спілкуються з

сім’ями учнів;
-

Згідно з вимогами ідеологічного виховання, виховувати моральні

якості учнів, культуру поведінки і здоров’я, організовувати спортивнооздоровчі заходи, проводити бесіди про моральність, ні в якому разі не
допускати фізичних покарань, навчати тільки словом і працею, виступати
прикладом для учнів;
-

Проводити роботу з кожним учнем, з’ясовувати ситуацію в сім’ї

кожного учня, ситуацію у школі, особливості розумової діяльності, здібності,
обставини зі здоров’ям, особливості поведінки. Навчати, виховувати та
допомагати кожній дитині.
Етапи роботи практиканта на практиці класного керівництва:
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1. Навчання методам роботи з класом, ознайомлення з планами роботи
класного керівника, з вимогами та метою його роботи.
2. Знайомство з кожним учнем класу, оцінювання обстановки в класі,
навичок кожної дитини.
3. Згідно з планом роботи класного керівника, розробка власного плану
роботи з класом, затвердження плану з керівником практики.
4. Вирішення питань, які виникають у процесі практики. Студент може
спитати класного керівника про усі не зрозумілі речі і отримати відповіді.
5. Конспектування. Необхідно записувати всі види роботи класного
керівника, які проходили під час практики.
6. Оцінювання результатів проходження практики і звіт. Класний
керівник виставляє оцінки практикантам і пише характеристику. Студентпрактикант має написати звіт проходження практики.
Педагогічне дослідження
До педагогічного дослідження треба включити: відомості про школу, де
проходила практика, політика держави з розвитку школи, дослідження досвіду
видатних педагогів, дослідження освітніх реформ в галузі загальної освітніх і
навчальних програм, методів розвитку високоморальної особи в умовах
ідеологічного виховання, засобів формування в учнів необхідних знань, умінь,
навичок.
Педагогічне

дослідження

розробляється

практикантом

за

умовах

узгодження адміністрації школи, де проходила практика. Ця наукова робота
пишеться на конкретну тематику, містить теоретичний аналіз джерел з
педагогічної літератури. Оцінюють роботу в школі де проходила практика і
керівник практики.
Додаток підготовлено автором на основі документа 安徽师范大学教育实习
大纲, 2013

261

Додаток ДПриклад розподілу балів за кожне завдання навчальної практики,
згідно з критеріями педагогічного університету провінції Аньхой.

Вид роботи

Зміст оцінювання

Розподіл балів
Незадовіль
но
Задовільно

1. Підготовка до занять (розгляд сучасних

Добре

відмінно
Незадовіль
но

задовільно

Підготовка

10

8

6

4

10

8

6

4

10

8

6

4

10

8

6

4

10

8

6

4

10

8

6

4

10

8

6

4

10

8

6

4

до практики навчальних програм, написання плану уроку,
розуміння учнів, рівень знань)
2. Використання професійних навичок на
практиці, знання навчального матеріалу
3. Знання основних понять з викладає мого
матеріалу, вміння виділяти ключові факти
Навчання
учнів

4. Методика навчання ( вибір
методів,практичне застосування, практичне
використання евристичного методу та
принципу послідовності)
5. Основи навчання ( рівень володіння
путунхуа, власні здібності, здатність швидко
пристосовуватися до умов роботи

Організація

6. Керівництво позакласною роботою учнів

позакласни

( організація позакласних заходів і практичної

х заходів

діяльності учнів)

Результати

7. Результати практики (професійні знання і

практики

навички практиканта, ставлення до перевірки
домашньої роботи, та інше.)
8. Навчання і виховання людини ( розуміння
усіх навчальних матеріалів, тенденцій
розвитку сучасної педагогіки)
Загальна оцінка

Примітки
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Додаток Д-2
Критерії оцінювання практики класного керівництва
Вид роботи

Зміст оцінювання

Розподіл балів

класного

сім'ї , відповідальне ставлення до

керівника

роботи, активність

План роботи
Навики
роботи

Необхідність,

здійсненність,

цілісність, науковість, новаторство
Повсякденна

робота,

10

8

6

4

15

12

9

6

50

40

30

20

25

20

15

10

Фактичні
бали

здібностей кожного, обставини в

незадовіль

роботи

но
Задовільн

Любов до учнів, розуміння рівня

о
добре

Відмінно

Ставлення до

Примітки

зібрання,

колективні заходи, індивідуальне
навчання, відвідування батьків

Результати

Виконання

плану,

досягнення,

практики

взаємодія практиканта і учнів

Загальна оцінка

Додаток

розроблено

автором

документів з педагогічної практики

на

основі

вивчення

нормативних
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Додаток Е
Навчальний план підготовки бакалаврів освіти Північно-східного
педагогічного університету спеціальність «Педагогіка»
Види дисциплін

Загальноосвітні

Обов’язкові

дисципліни

Політологічні

Кредити
13

Спортивні

4

Педагогічні

2

Комунікативні
Методика та
інноваційні
технології

Вибіркові
Професійні

Письмове мовлення

2

Перша іноземна мова

12

Педагогіка вищої школи

4

Інноваційні технології

2

Гуманітарні, соціологічні, природничі, мистецькі

10

Базові

28

Основні

37

Вибіркові

20

Обов’язкові
Вибіркові
Дисциліни спеціальності

12

Дипломна робота

4

Загальна кількість кредитів

150

Загальноосвітні дисципліни
Види
дисциплін

Назва

Креди-ти

«Теорія марксизму»

3

Академіч-ні
години
3

4

4

«Історія КНР»

2

2

«Моральне виховання і закон»

3

1

«Політологія»

1

1

«Спорт і здоров’я»

4

1-4

«Міжнародна педагогіка»,

2

1-2

«Письмове мовлення»

2

1

«Іноземна мова»

12

1-4

«Вища математика»

4

1

«Інноваційні технології

2

«Погляди Мао Цзедуна і
китайський особливий соціалізм»

Обов’язкові

Вибіркові

Гуманітарні, соціологічні,
природничі, мистецькі

1-8

Примітки

39
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Професійні дисципліни
Види

Назва

Кредити

дисциплін
Базові

Основні

Академічні

Примітки

години
«Загальна психологія»

3

1

«Психологія освіти»

2

2

«Розвиток психології»

2

3

«Теорія педагогіки»

4

2

«Теорія моральності»

3

2

«Історія китайської педагогіки»

3

3

«Історія світової педагогіки»

3

3

«Методи педагогічних досліджень»

3

3

«Сучасні технології навчання»

2

3

«Педагогічна статистика»

3

3

«Методика навчання»

3

4

«Філософія навчання»

3

4

«Суспільна педагогіка»

2

4

«Управління навчальним закладом»

2

4

«Моральні принципи освіти»

4

4

«Читання

2

5

«Культура педагога»

2

5

«Економіка освіти»

2

5

«Порівняльна педагогіка»

3

5

«Марксистська педагогіка»

2

5

творів 2

5

«Педагогіка вищої школи»

2

6

«Західна педагогіка»

2

6

Педагогічна практика

6

7

«Політика освіти»

2

6

«Соціальна педагогіка»

2

6

«Менеджмент освіти»

2

6

«Сімейна педагогіка»

2

6

«Професійна педагогіка»

2

4

«Методологія»

2

4

видатних

педагогічних

28

37

творів»

«Читання

педагогічних

видатних світових педагогів»

Вибіркові

20

265

«Освітній контроль»

2

5

«Проблемна педагогіка»

2

5

«Історія китайської педагогіки»

2

6

«Історія світової педагогіки»

2

6

«Реформування

2

6

2

4

в

управлінні

освітою»
«Сучасна педагогіка»

Додаток підготовлено автором на основі документу: 东北师范大学师范专
业学生培养方案, 2014.
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Додаток Ж
Навчальний план підготовки бакалавра освіти педагогічного університету
Аньхой (2013)
Цілі підговки
Підготувати бакалаврів освіти, здатних ефективно виконувати навчальну
роботу, сформувати грунтовні базові знання у майбутніх фахівців, здійснити
теоретичну підготовку, та розвивати у студентів педагогічного університету
здатності застосовувати теоретичні знання на практиці, навчити майбутніх
бакалаврів освіти виконувати науково-дослідну роботу.
Вимоги до підготовки
1. Сформувати у студентів педагогічних закладів гарні ідейнополітичні

якості,

підготувати

фахівців,

які

володітимуть

професійною етикою, психічним здоров'ям.
2. Майбутні фахівці педагоги мають бути ознайомлені з історією
партії і освітньою політикою країни.
3. Засвоїти основи теорії і базові знання навчальних дисциплін,
розуміти, сучасний стан і тенденції розвитку освіти.
4. Засвоїти основні методи дослідження в галузі освіти, здійснювати
науково-дослідну роботу..
5. Буди ознайомленими з особливостями навчання і дослідження в
освітніх установах.
6. Мати навички роботи з комп'ютером володіти іноземною мовою.
Підготовка і випускні кредити
Професійна підггтовка бакалавра освіти відбувається протягом 4 років.
Всього кредитів 163 + 6
По закінченню 4 років підготовки студентам присуджують ступінь
бакалавра освіти.
Навчальний план підготовки бакалаврів освіти
Розподіл часу на підготовку бакалаврів спеціальності «педагогіка»
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1 рік

2 рік

3 рік

4 рік
Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

Навчальна підготовка

15

16

17

15

17

14

5

9

110

Іспит

2

2

2

2

2

2

2

2

16

3

12

Загалом

149
Педагогічна практика

2

17

Дипломна робота

6

Літня практика
Військова підготовка

（2

（2

（2

）

）

）

6
（6）

2

2

Тиждень праці

11＋
（6）

1

Інші заходи

2

2

2

2

8

Зимові та літні канікули

12

12

12

12

48

48

Взагалі

52

52

52

52

208

208

Розподіл часу на блоки дисциплін
Предмет

Академ. час

кредити

проценти（%）

Базові дисциплани

840

43

25.4

Загальноосвітні дисципліни

136

8

4.7

Професійні дисципліни

1377

81

47.9

Вибіркові дисципліни

204

12

7.2

Практика

26 тижнів

19

11.2

6

3.6

163＋6

100

Культурно-масові заходи
Всього

2557
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Розподіл часу на блоки дисциплін у кожному семестрі
Семестр

1

2

3

4

5

6

Базові дисциплани

13

13

11

9

2

2

На
вибір
факульт
ету

На
вибір
факуль
тету

На
вибір
факуль
тету

На
вибір
факуль
тету

14

13

12

10

На
вибір
факуль
тету

На
вибір
факуль
тету

На
вибір
факуль
тету

На
вибір
факуль
тету

На
вибір
факуль
тету

3 тижні

12
тижнів

6 тижнів

12＋На
вибір
факуль
тету

На
вибір
факуль
тету

На
вибір
факуль
тету

Загальноосвітні
дисципліни

Професійні

15

15

7

8

На
вибір
факуль
тету

дисципліни

Вибіркові
дисципліни

Практика

2 тижні

1тижден
ь

28＋На
вибір
факуль
тету

28＋
На
вибір
факуль
тету

2 тижні

Культурно-масові
заходи

Всього

25＋На
вибір
факульт
ету

22＋На
вибір
факуль
тету

14＋На
вибір
факуль
тету

Базові дисципліни
Розподіл часу

Навчальні семестри та тижні

інші
Назва дисципліни

Академ. Години

номер

кр
Пракед
ит Лек- тичні
и ції заняття

Ідеалогічне та
моральне виховання

51

3

45

6

Теорії марксизму

51

3

45

6

Сучасна іторія КНР

51

3

45

6

Підсумк
овий
контрол
ь

Самостійна
робота

1

2

15
ти
жн
ів

17
ти
жн
ів

3

4

5

6

7

8

17 9 Іс17 17 17 17
Запи
ти ти ти ти ти ти
лік
т
жн жн жн жн жні жн
ів ів ів ів в ів
√

3

√

3
3

√
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Теорії Мао Дзедуна

85

5

51

Політологія

36

2

36

Світова політика та
економіка

(34)

(2) (30)

34
2

2

(4)

Англійська мова (I)／
(II)

68

4

52

16

Англійська мова (II)／
(III)

68

4

52

16

Англійська мова (III)／
(IV)

68

4

52

16

Англійська мова (IV)／
(V)

34

2

34

√

3
2

2

2

√

2

√

(2)
√

4

√

4

√

4

√

2

Англійське усне
мовлення（за
вибором）

(34)

(2) (24) (10)

Англійське письмове
мовлення（за
вибором）

(34)

(2) (26)

Англійське поглиблине
читання（за вибором）

(34)

(2) (34)

(2) (2) (2) (2) (2)
√

(2) (2) (2) (2) (2)
√

(8)

(2) (2) (2) (2) (2)

√

2+
（2
）

Основи володіння
комп’ютером

48

2

24

24

Основи комп’ютерного
програмування

68

3

34

34

Фізична культура

144

4

16

128

(264)

(2)

Китайська мова

34

2

34

√

Військова підготовка

17

1

17

√

Психологія фізичного
здоров’я

17

1

17

√

840

43 554

Клуби за інтересами

Всього

(264)

286

√

2+
（2
）
2

2

√

2

2

(4) (4) (4) (4)

13+ 13+
（2 （2 11
） ）

9

2

2

Загальноосвітні дисципліни
Тип
ном
дисципл
ер
іни

Назва
дисципліни
кред

Розподіл часу

Навчальні семестри та тижні

А

一 二

інші

1

2

3

4

5

Підсумковий
контроль
6 7

8
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ити

2
3

4

Гуманіт
арні
Природ
На вибір
ничі факультету
Мистец
ькі
Планування
професійної
кар’єри
Професійне
спрямування
студента
надбане у
процесі
Загальні
навчальної
діяльності
Вроджене
професійне
спрямування
студента
Всього

9
Самостійна робота

1

ка
Пр
д.
ч а ле акт
с кці чні
зан
ї
ятт
я

15
ти
ж
ні
в

17
ти
ж
ні
в

17
ти
ж
ні
в

17
ти
ж
ні
в

17
ти
ж
ні
в

17
17 т
ти
и
ж
тижн ж
ні
ів н
в
і
в

5

85 85

1

17 17

√

1

17 17

√

1

17 17

√

8

13 13
6
6

Професійні дисципліни
Розподіл часу

Базові
професі
йні
дисцип
ліни

Інші
Назва дисципліни

Академ. Години

Тип
дисцип
ліни

Підсумков
ий
контроль

Навчальні семестри та тижні

1

кре
Пра Само
15
д ит
ктич стйн
ти
и лекц ні а
ії
жн
заня робо
ів
ття та

2
17
ти
жн
ів

3

4

5

6

7

8

17 11 ісп
17 17
залік
17 17
ит
ти ти
тиж тиж ти ти
жн жн
нів нів жн жн
ів ів
ів ів

Теорія логіки

51

3

48

3

3

√

Анатомія

34

2

30

4

2

√

Психологія

68

4

60

8

4

√

Вступ до філософії

51

3

45

6

3

√

Вступ до соціології

51

3

45

6

3

√

Вступ до
менеджменту

51

3

45

6

3

√
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Вступ до
правознавства

51

3

45

6

Вступ до
педагогіки

68

4

60

8

Історія іноземної
педагогіки

68

4

64

4

Базова теорія
морального
виховання

51

3

45

6

3

Історія китайської
освіти

85

5

80

5

3

Курсова робота

34

2

30

Теорія навчання

34

2

Філосовія освіти

51

Методи навчання

√

4

√

4

√

2

√

4

2

√

30

4

2

√

3

48

3

51

3

46

5

799

47

721

79

13 13

Розвиток
психології

51

3

47

4

2

Психологія освіти

51

3

47

4

Соціологія освіти

51

3

45

6

Освітня статистика

51

3

47

4

Менеджмент
освіти

51

3

45

6

Економіка освіти

34

2

28

6

2

√

Оцінювання в
освіті

51

3

47

4

3

√

Порівняльна
педагогіка

51

3

47

4

Управління в
освіті

34

2

28

6

2

√

Аудиторне
навчання

34

2

30

4

2

√

Ознайомлення з
творами видатних
педагогів

34

2

28

6

2

√

Всього

493

29

439

54

Всього

Спеціа
льні
професі
йні
дисцип
ліни

√

3

Дисципл
іни
підготов
ки
вчителя

Сучасні освітні
технології

34

2

34

√

3
3
9

6

3

√

3
√
√

2

√

3
√

3

√

3

√

3

2

5

5
2

9

6
√
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Принципи
навчання

17

1

17

Каліграфія

17

1

17

1

Загальна мова
Путонхуа

17

1

17

1

Всього

85

5

85

2

Всього

√

1
√
√

2

1

1377 81

Культура у школі

34

2

28

6

√

2

ВсьгоДисципліни за вибором факультету

Реформи загальної
34
освіти

2

Розвиток освіти та
34
планування

2

28

6

Дослідження у
вищий освіті

34

2

28

6

2

√

Освітні ресурси
особистості, їх
розвиток

34

2

28

6

2

√

Основи
підготовки
вчителя

34

2

28

6

2

√

Інновації освітньої
34
науки

2

28

6

2

√

Освіта дорослих

34

2

30

4

2

√

Освітня
антропологія

34

2

28

6

2

√

Освітня
комунікація

34

2

28

6

2

√

Всього

204

12

Всього

34

2

√

2

√

1581

Практика
Розподіл часу

Назва практики

Академ. Години

Номер

інші
кр
ед
ит
и

Підсумковий
контроль

Навчальні семестри та тижні
1

2

3

15
ти
жн
ів

17
ти
жн
ів

17
ти
жн
ів

4

5

6

7

8

17 17
Іс17
11
17т
пи
ти
ти
ти ти иж
т
жн
жн
жн жн нів
ів
ів
ів ів

Залікі

273

Військова
підготовка

Педагогічна
практика

2
тиж
ня

2

2
ти
жн
я
2
ти
жн
я

17ти
10
жнів

6
Дипломна робота тиж
нів

12
ти
жн
ів
6
ти
жн
ів

6

1
Трудова практика тиж 1
день

1т
иж
де
нь

26
тиж 19
нів

1
2
ти
ти
жд
жн
ен
я
ь

Всього

3
ти
жн
я

2
ти
жн
я

3
ти
жн
я

12 6
ти ти
жн жн
ів ів

Додаток підготовлено автором на основі документу: 教育科学学院教育
学专业人才培养方案, 2013.
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Додаток З
План підготовки бакалаврів освіти зі спеціальності «Початкова освіта»
Пекінського педагогічного університету
(2016)
Цілі підговки
Підготувати майбутніх вчителів початкової школи, які люблять професію,
всебічно розвинутих, висококваліфікованих, що мають всебічні знання та
розвивати у студентів педагогічного університету здатності застосовувати
теоретичні знання у навчанні молодших школярів, навчити майбутніх
бакалаврів освіти виконувати науково-дослідну роботу.
Вимоги до підготовки
Розуміти сучаснийстан розвитку КНР, розвитку провінції Аньхой, мати
знання з природничих та гуманітарних наук, володіти суч асними формами та
методами навчання молодших школярів.
Розуміти психологічні особливості школірів молодшої школи та вміти
налагоджувати з ними контакт, слідкувати за охороною здоров’я дітей,
володіти основами навчання і виховання учнів молодшої школи.
Вміти розробляти навчальні плани робот из учнями, створювати
ефективні навчальні умови, що будуть дарувати учням щастя. Майбутні вчителі
початкових класів повинні навчитисясправедливо оцінювати учнів, а також
повинні виконувати науково-дослідну роботу задля покращення стану сучасної
початкової освіти країни.
Майбутні бакалаври освіти, що отримують кваліфікацію «вчитель
початкової

школи»

повинні

високоморальними,

відповідальними,

високоідеологічними особистостями, які поважно ставляться до своєї професії
та до учнів.
Підготовка і випускні кредити
Професійна підггтовка бакалавра освіти відбувається протягом 4 років.
Всього кредитів 158
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По закінченню 4 років підготовки студентам присуджують ступінь
бакалавра освіти.
Навчальний план підготовки бакалаврів освіти
Розподіл часу на підготовку бакалаврів спеціальності «педагогіка»
Навч
ачал
навч
ьний
навч
рікНа
навч
вчач
навч
пунк
альн
тижд
типу
ий
еньт
Навчальна підготовка
нкти
рік
ижде
нь

1 рік

рікрі
к

2 рік

3 рік

4 рік
Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

15

17

17

17

17

17

17

0

117

2

2

2

2

2

2

2

1

15

Педагогічна практика

10

10

Дипломна робота

8

8

Сем.
семС
ем.с
ем

Іспит

Загалом

150

Літня практика

(2)

Військова підготовка

(2)

(2)

(6)

2

2

Тиждень праці

10（+6)

1

Педагогічна практика

1

Педагогічне дослідження

1

1

1

1

1

1

1

Інші заходи

2

2

2

2

8

Зимові та літні канікули

12

12

12

12

48

48

Взагалі

52

52

52

52

208

208

Розподіл кредитів на блоки дисциплін
Назва блоку

Тип

дисциплін

дисциплін

Загальноосвіт
ні
Профейні

Обов’язкові

1

2

3

4

5.5

6.5

3.5

5.5

1

1

1

1

14

19

13

17

Вибіркові
Обов’язкові

16

5

6

7

8

Всього

21
4
15

12

106

педагогічні
дисципліни

Вибіркові

Дисципліни

Обов’язкові

професійної
підготовки

2

3

1
10

Вибіркові
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вчителя
Культурно-

2

1

25.5

22.5

18

21

18

162

масові заходи
Всього

23.5

22.5

18

16

12

План підготовки бакалавра освіти спеціальності «Початкова освіта»
Тип дис-ципліни

Загально
освітні
(Обо
в’язкові)

Ідейно
політи
чні

Компю
терні

Загальноосвітн
і (Вибіркові)

Профейні
педагогічні
дисципліни

Професійні
дисципліни

Назва дисципліни

Акад. час
Прак-тика

семестр

Кредити

1

3

42

9

2

3

34

17

Сучасна історія КНР

3

3

34

17

Теорії Мао Дзедуна

4

5

51

34

Політологія

1-4

2

32

Основи володіння
комп’ютером

1

2

24

24

2

3

34

34

2

1

17

3

1

17

4

1

17

5

1

17

4

3

27

24

6

1

2

32

Каліграфія

1

1

4

30

Загальна мова Путонхуа

1

1

4

30

Загальна психологія

2

3

42

9

Вступ до педагогіки

3

3

51

Розвиток психології освіти

3

4

68

Історія китайської педагогіки

4

4

68

Теорія навчання

5

3

51

Сучасна китайська мова

1

3

51

Сучасна китайська література

2

2

34

Давня китайськалітература

3

2

34

Зарубіжна література

4

2

34

Вища математика

1

4

68

Ідеологічне та моральне
виховання
Принципи марксизму

Основи комп’ютерного
програмування
Всесвітня історія та
література
Наука та інновації
Естетичний досвід і
гуманістичні досягнення
Виховання громадянина та
соціальна відповідальність
Використання сучасних
освітніх технологій
Педагогічна майстерність
вчителя

лекції
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Фонетика англійської мови

1

3

51

1

3

51

2

3

51

Музика

2

2

34

Музика 2

3

2

34

Музика 3

4

2

34

Музика 4

5

2

34

Фізична культура

3

3

51

Мистецтво 1

2

2

17

34

Мистецтво 2

3

1

4

30

Мистецтво 3

4

1

4

30

Мистецтво 4

5

1

4

30

Культура і наука Анхой

7

3

51

Керівництво класом

6

2

34

Освітня політика та професійна
етика вчителя

6

2

34

Китайські
тасвітовіосвітніреформи

7

2

34

Класична декламація

1

2

34

Інноваційні технології та
ресурси навчання

3

2

24

Англійська та американська
література

4

2

34

Музичні навички 1

2

1

4

30

Музичні навички 2

3

1

4

30

Музичні навички 3

4

1

4

30

Музичні навички 3

5

1

4

30

Фізична культура 1

1

1

4

30

Фізична культура 2

2

1

4

30

Письмове та усне мовлення
англійської мови ( початковий
рівень)
Письмове та усне мовлення
англійської мови ( високий
рівень)

Професійноорієнтовані
дисципліни

10
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Фізична культура 3

3

1

4

30

Фізична культура 4

4

1

4

30

Китайська мова для молодшої
школи

5

3

51

Математика для молодшої
школи

6

3

51

Англійська мова для молодшої
школи

6

3

51

Моральне виховання школярів

7

3

51

Музика длямолодшої школи

5

2

34

Мистецтво для молодшої школи

5

2

34

6

2

34

7

2

34

7

2

34

Військова підготовка

1

2

17

Трудова практика

1-2

1

Педагогічна практика

2-5

Професійна педагогічна
практика

8

Педагогічне дослідження

3-7

Дипломна робота

8

Фізична культура для молодшої
школи
Природничі науки для молодшої
школи
Психологічне здоров’я молодших
школярів

Практична
підготовка

34

Не менше 4 тижнів
10

Не менше 10 тижнів
Не менше 4 тижнів

8

Додаток підготовлено автором на основі джерела 北京师范大学(2016)。
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Додаток И
Програма підготовки бакалаврів освіти «Історія китайської педагогіки»
Пекінського педагогічного університету
Шифр дисципліни16A11050
Кредити：3.0
Тип дисципліни： Професійної підготовки
Академ час： 52

Лекції：44

Практичні：8

Рекомендована література：Сун Пхейчін，«Історія китайської педагогіки»
Видавництво східно китайського педагогічного університету， 2009
рік。

Мета та завдання дисципліни
Мета:

Ознайомити

студентів

з

особливостями

розвиткукитайької

педагогічної науки, навчити їх розуміти взаємозв'язок між освітою і
особистістю, освітнім і соціальним розвитком в китайській історії, ознайомити
студентів з етапами розвитку політики в галузі китайського освіти.
Завдання: допомогти студентам засвоїти основні знання з історії
китайської педагогіки, ознайомити їх з основними теоріями видатних
дослідників та історичних діячів в галузі освіти. Студенти повинні навчитися
самостійно мислити і робити свої власні висновки. Під час навчання студенти
повинні підвищити якість їх індивідуального психологічного здоров’я і
моральнs якості, викладачі повинні у студентів розвивати любов до
педагогічної професії, заохочувати їх до професійного мислення, культивувати
їх добре ставлення до навчання молоді.
Основні вимоги курсу
1. Навчити студентів запам'ятовувати основні особливостірозвитку
китайської педагогіки, зрозуміти особливості та закономірності її розвитку,
оволодіти основними методами наукового дослідження у педагогіці, розвивати
здібності студентів застосовувати теорію і історію освіти для аналізу
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практичних проблем в галузі освіти і навчання, розвивати у студентів здібності
до наукового пошуку.
2. Навчання повинно бути в формі лекцій, дискусій, семінарів, наукових
досліджень в галузі педагогіки, можливе використання і інших форм і методів,
навчання

повинно

бути

організовуване

систематично,

теорія

повинна

зміцнюватись на практиці.
3. Оцінювання включає в себе підсумковий іспит, чотири групові роботи
з аналізу теоретичної літератури. Студенти повинні братии активн у участь в
обговоренні результатів такої роботи на занятті.
1 глава – Вступ до дисципліни
Мета цієї глави –надати студентам відомості про основні поняття
дисципліни її мету та завдання
Форма організації: лекція, яка складається з 4 пунктів
1.

Поняття «Історіяпедагогіки»

2.

Значення дисципліни для підготовки майбутніх вчителів

3.

3. Зміст дисципліни

4.

4. Методи досліджень в історії китайської педагогіки.

2 глава – Освіта у давньому Китаї (Період Західної Джоу)
Мета цієї глави –надати студентам відомості про виникнення і
розвитокпершої китайської школи
Форма організації: дві лекції, кожна складається з 3 пунктів
Лекція 1. Зародження китайської школи
1.

Виникнення освіти

2.

Стародавня школа

3.

Освіта періоду Західної Джоу

Лекція 2. Особливості освіти Західної Джоу
1.

Суспільство Західної Джоу

2.

Система освіти Західної Джоу

3.

Шість видів умінь, яким навчались у педіод Західної Джоу.
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3 глава – Освіта періоду Воюючих царств
Мета цієї глави –надати студентам відомості про розвиток освіти під час
періоду Воюючих царств, про історію перших філософських течій у Китаї та їз
впливу на розвиток Китайської освіти
Форма організації: лекції, читання та аналіз філософських трактатів
Лекція 1. Суспільство і освіта
1.

Зміни у суспільстві і розвиток виробничих відносин

2.

Занепад науки та виникнення соціальних слоїв населення

3.

Розвиток приватної школи

4.

Створення академії Цзися

Лекція 2. Погляди Конфуція на освіту
1.

Роль освіти

2.

Мета освіти

3.

Об'єкт освіти

4.

Зміст освіти

5.

Принципи навчання

6.

Моральне виховання

7.

Роль вчителя в освіті

Лекція 3. Погляди Мо Ті на освіту
1.

Роль освіти

2.

Мета освіти

3.

Зміст освіти

4.

Методи навчання

Лекція 4. Погляди прихильників даосизму на освіту
Лекція 5. Погляди легістів на освіту
Лекція 6. Погляди Мен Ке та Ксана Кхуана на освіту.
Лекція 7. Основні ідеї стародавнього трактату «Освіта»
4 глава – Освіта династій Цинь і Хань
Мета цієї глави –надати студентам відомості про розвиток освіти
династій Цинь і Хань
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Форма організації: лекції, семінар, диспут.
Лекція 1. Освітня політика династії Цинь і Хань
1.

Освітня політика Цинь

2.

Освітня політика Хань

Лекція 2. Система освіти династії Хань
1.

Система шкільної освіти

2.

, Імперський коледж династії Хань

Лекція 3. Погляди Дон Чоншу на освіту
1.

Життя і філософія історичного діяча

2.

3 ключових поняття його філософії

3.

Роль освіти

4.

Зміст освіти

5.

Принципи та методи навчання.

5 глава – Освіта Вей, Цзинь, Північних і Південних династій
Мета цієї глави –надати студентам відомості про розвиток освіти 220 -580
років
Форма організації: лекції, читання та аналіз трактатів.
Лекція 1. Система освіти Вей, Цзинь, Північних і Південних династій
1.

Розвиток шкільної освіти Вей, Цзинь.

2.

Розвиток шкільної освіти Північних і Південних династій.

3.

Система освіти Північних і Південних династій.

Лекція 2. Вплив буддизму на освіту
1.

Характеристика буддизму

2.

Система поглядів Цзи Кана на освіту

Лекція 3. Погляди Фу Цяна на освіту
Лекція 4. Погляди Ян Чжитуя на освіту.
1.

Розвиток сімейної освіти

2.

Трактат « Домашні інструкції пана Яня»

6 глава – Освіта династій Суй і Тан
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Мета цієї глави –надати студентам відомості про розвиток освіти
династій Суй і Тан.
Форма організації: лекції, семінари.
Лекція 1. Освітня політика династій Суй і Тан.
1.

Вдкриття шкіл, навчання в яких відбувається за давніми канонами

конфуціанців
2.

Об’єднання даоських та буддиських теорій в освіті.

3.

Введення Імператорських іспитів на посаду чиновника.

4.

Приватні школи

Лекція 2. Спадкування і розвиток освіти
1.

Риси, які спадковані у Північних та Південних династій

2.

Система освіти Суй

3.

Система освіти Тан

Лекція 3. Погляди Хан Юя на освіту
1.

Біографія та творчість

2.

Відродження конфуціанства

3.

Особистість і освіта.

4.

Методи розвитку освіти.

5.

Особистість вчителя.

7 глава – Освіта династій Сун і Юань
Мета цієї глави –надати студентам відомості про розвиток освіти
династій Сун і Юань
Форма організації: лекції, семінари.
Лекція 1. Освітня політика династій Сун, система освіти.
1.

Освітня політика династії Сун.

2.

Система освіти династії Сун.

Лекція 2. Освіта епохи Юань.
1.

Освітня політика Юань.

2.

Ситстема освіти Юань.

Лекція 3. Погляди Чжу Сі на освіту.
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1.

Чжу Сі і наука.

2.

Роль освіти у зміні характеру.

3.

Мета освіти просвіта особистості.

4.

Ідея поетапного викладання.

5.

Методи навчання ЧжуСі.

Лекція 4. Ван Аньши про освіту.
8 глава – Освіта династій Мін і Цин
Мета цієї глави –надати студентам відомості про розвиток освіти
династій Мін і Цин
Форма організації: лекції, семінари, робота з порівняльного аналізу.
Лекція 1. Система освіти Мін і Цин.
1.

Культура і політи в галузі освіти династій Мін і Цин.

2.

Система освіти династії Мін

3.

Система освіти династії Цин.

Лекція 2. Погляди Ван Шоу-жена на освіту.
1.

Життя і творчість.

2.

Вчитися для того щоб знищити неграмотність.

3.

Моральне виховання.

4.

Навчання і виховання дітей.

Лекція 3.Думки про освіту Ван Фу-чжи.
1.

Життя та творчість.

2.

Навчання кожного дня формує особистість.

3.

Думки про освіту.

4.

Етика і теорія моральності.

5.

Про вчителя.

Лекція 4. Погляди Єн Юаня про освіту
1.

Життя та творчість.

2.

Критика традиційної освіти.

3.

Розвиток таланту.

4.

Сутність «справжнєго навчання»
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5.

Методи активного засвоєння знань на практиці.

9 глава – Давня китайська вища школа
Мета цієї глави –надати студентам відомості про виникнення і розвиток
вищої освіти Китаю
Форма організації: лекції, семінари, диспути.
Лекція 1. Виникнення і розвиток вищої школи у Китаї.
1.

Виникнення вищої школи.

2.

Розвиток вищої школи.

3.

Вища школа епохи Юань, Мін, Цин.

Лекція 2.Управління і навчання у вищий школі.
1.

Система управління у вищий школі.

2.

Навчання і науково-дослідна робота у вищий школі.

Лекція 3. Роль вищої школи.
10 глава – Система відбору випускників вищої школи для подальшої
служби у давньому Китаї.
Мета цієї глави –надати студентам відомості про систему та принципи
відбору випускників вищої школи для подальшої служби у давньому Китаї.
Форма організації: лекції, семінари, диспути.
Лекція 1. Система відбору випускників вищої школи для подальшої
служби в епоху Західної Джоу
Лекція 2. Система відбору випускників вищої школи для подальшої
служби в епоху Воюючих царств.
Лекція 3. Система відбору випускників на посади в епоху Хань.
1.

Запровадження системи відбору випускників.

2.

Запровадження оцінювання випускників.

Лекція 4. Система відбору випускників на посади в епохи Вей, Цзинь,
Північних і Південних династій.
1.

Запровадження системи 9 рангів.

2.

Вплив системи 9 рангів на освіту.

Лекція 5.Система імператорських іспитів.
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1.

Створення імператорської системи іспитів.

2.

Розвиток імператорської системи іспитів.

3.

Покращення імператорської системи іспитів.

4.

Кінець імператорської системи іспитів (Цин).

5.

Вплив імператорської системи іспитів на розвиток освіти.

11 глава – Освіта періоду опіумних війн
Мета цієї глави –надати студентам відомості про занепад освіти під час
опіумних війн.
Форма організації: лекції, семінари.
Лекція 1. Занепад китайської освіти і вторгнення на територію Китая
іноземнихкраїн.
1.

Занепад освіти у період закінчення правління династії Цин.

2.

Реформування освіти.

3.

Агресія іноземних країн.

Лекція 2. Тайпінська революція.
12 глава – Стан освіти у кінці XIX століття.
Мета цієї глави –надати студентам відомості про занепад освіти у кінці
XIX століття.
Форма організації: лекції, семінари.
Лекція 1. Вплив іноземної освіти на китайську.
1.

Модернізація школи.

2.

Освіта закордонном.

3.

Освітні реформи.

Лекція 2. Період реформ
1.

Курс на реформування освіти.

2.

«100 днів реформ»

Лекція 3. Створення нової системи освіти.
1. Створення нової системи освіти на початку XX століття.
2. Скасування імперської системи іспитів.
3. Створення нової системи управління освітою.
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4. Мета навчання.
13 глава – Освіта періоду революції –початку існування республіки
Мета цієї глави – надати студентам відомості про освіту 1905-1920 років.
Форма організації: лекції, семінари, диспути.
Лекція 1.Буржуазна реформа.
Лекція 2. Реформа Нанкінського тимчасового уряду.
1.

Піблікація освітньої реформи.

2.

Встановлення нових напрямів розвитку освіти.

3.

Опублікован «План розвитку освіти до 1950 року».

Лекція 3. Ідеї Кай Юаньпея.
1.

Життя та творчість

2.

Напрями реформування освіти.

3.

Ідея незалежної освіти.

4.

Університетська освіта.

5.

Розвиток особистості в природних умовах.

14 глава – Рух нової культури
Мета цієї глави – надати студентам відомості про освіту 1922-1949 років.
Форма організації: лекції, семінари.
Лекція 1.Рух нової культури
1.

Рух за збереження традиційної освіти

2.

Боротьба протии феодалізму в освіті.

3.

Реформи в освіті.

Лекція 2. Освіта у 1920-х роках.
1.

Народна освта.

2.

Технічна освіта.

3.

Професійна освіта.

Лекція 3.Реформи 1922 року.
1.

Соціальні причини реформи.

2. Процес реформування.
3. Зміст реформ.
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4. Оновлення навчальних стандартів.
5. Особливості і значення реформ.
Лекція 4. Освіта, як основа революції
1.

Політика комуністичної партії в освіті.

2.

Кадрова освіта і освіта масс.

3.

Особливості освіти, як опорної бази революції.

15 глава – Підготовка сучасного педагога.
Мета цієї глави – ознайомитистудентів з сучасними теоріями щодо
ефективної підготовки вчителя..
Форма організації: лекції, семінари, порівняльний аналіз.
Лекція 1. Погляди Ян Сінцзяна на педагогічну науку.
1.

Виникнення і розвиток педагогіки.

2.

Сутність науки педагогіка.

3.

Зв’язок педагогіки, політики та економіки.

4.

Критика помилкових поглядів на педагогіку.

5.

Про статус вчителя та його місію.

6.

Головна ідеологія щасливого життя людини.

Лекція 2. Погляди Тао Син-чжи на освіту.
1.

Життя та педагогічна діяльність.

2.

Навчання упродовж життя.

3.

Теорія дитячого навчання.

4.

Загальна освіта.

5.

Демократична освіта.

Лекція 3. Погляди Чень Е-чина на освіту.
1. Дошкільна освіта.
2. Дитячий садок.
3. Сімейна освіта.
4. Ідея «Активного навчання».
Лекція 4. Погляди Хуан Янпея на освіту.
1.

Місце і мета професійної освіти.
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2.

Принципи професійної освіти.

3.

Норми професійної етики.

Практична робота:
Прочитати трактати «Лун Юй», «Менцзи», «Університет», «Навчання про
середину», обговорити їх у невеличких группах.
Додаток підготовлено автором на основі джерела 北京师范大学(2016)。
《教育基本原理》教学大纲.
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Додаток К
Програма підготовки бакалаврів освіти з дисципліни
«Ідеологічне і політичне навчання»
Акад. Час 51
Кредитів 3
Обов’язкова дисципліна циклу професійної підготовки.
Мета курсу: Дати можливість студентам визнати важливість нових вимог
соціального прогресу і ідейно-політичного виховання.
Завдання: Поняття ідейно-політичного виховання постійно змінюється,
студенти повинні засвоїти основні вимоги до ідейно-політичного рівня педагога
і постійно підвищувати рівень своєї ідейно-політичної свідомості і професійної
етики.
Зміст курсу
Глава 1 – Вступ
Мета навчання
Зрозуміти концепцію ідейно-політичного виховання, навчання і
предметних характеристик. Ознайомитись з важливістю і методіами ідейнополітичної освіти. Зрозуміти взаємозв'язок між формуванням і розвитком
ідейно-політичної свідомості
Розділ 1 Поняття ідейно-політичного навчання і виховання.
1. Ідеологічна і політична концепція освіти: що суспільство або соціальна
група з певними ідеями, політичними поглядами, моральними якостями,
вимагає від своїх членів на плановому, організованому.
2. Поняття ідейно-політичної освіти: студенти вивчають сутність ідейноморальної освіти, її розвиток, і основи ідейно-політичногопідготовки.
3. Взаємозв'язок між освітою і ідейно-політичним вихованням.
Розділ 2. Аналіз ідейно-політичного виховання
Особливі області досліджень і особливого протиріччя ідеологічнополітичної освіти.
1. Особливі напрямки: ідеї людей, політичні погляди, моральне
становлення, їх зміна і розвиток.
2. Протиріччя
Іний об’єкт дослідження ідейно-політичного виховання: закон людської
моралі, а також закономірності формування і розвитку ідейно-морального
виховання.
Розділ 3. Зміст ідейно-політичного виховання
1. Зміст ідейно-політичної підготовки.
2. Формування ідейно-політичних якостей особистості.
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3. Класовість
4. Практичність
5. Всебічність.
Розділ 4. Значення і методи ідейно-політичного виховання.
1. Методи ідейно-політичного виховання.
2. Значення ідейно-політичного виховання.
Складнощі і поради для ефективного засвоєння курсу
1. Правильне розуміння сутності ідейно-політичної освіти.
2. Розуміння взаємозв'язку між ідейно-політичним вихованням і навчанням.
3. Використання мультимедійних навчальнихзасобів сприяє кращому
засвоєнню основних понять ідейно-політичноговиховання.
Питання на обговорення.
1. Сенс ідейно-політичного виховання, ідейно-політичного навчання
2. Відмінність між ідейно-політичним вихованням, ідейно-політичним
навчанням, ідейно-політичною діяльностю.
3. Чому розвиток суспільства потребує вирішення протирічь ідейнополітичного навчання і виховання?
Глава 2 Основні теорії ідейно-політичного виховання.
Мета: Ознайомити студентів з основними поняттями ідейно-політичного
виховання, виховувати в них соціалістичнусвідомість, ознайомити їх з теорією
марксизму.
Розділ 1. Наукова системамарксизму – основа ідейно-політичного
виховання в Китаї.
1.
Постулати марксизму – основа соціалізму.
2.
Ідеї Мао Дзедуна і Ден Сяопіна.
Розділ 2. Основнітеорії ідеологічно-політичного навчння.
1. Принцип суспільного буття і суспільної свідомості, діалектичних
відносин. Існує діалектичний зв'язок між суспільною свідомістю і
соціумом. Роль діалектичного взаємозв'язку між ідейно-політичним
вихованням суспільної свідомості і соціальних умовіснування особисості.
2. Теорія «навіювання». Основні ідеї Леніна про прищеплювання моральних
принципів. ЇЇ роль у ідейно-політичному навчанні. Теорія правильного
поясненя виникнення протиріч між людьми. Ідеї соціалістичної духовної
цивілізації.
Основні поради:
1. Правильне розуміння теоретичних основ ідеологічно-політичної освіти.
2. Правильне розуміння теоретичних аргументів ідеологічної і політичної
освіти.
Питання на обговорення.
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1. Яким чином повне і точне розуміння марксистської наукової
системи є теоретичною основою ідейно-політичної освіти?
2. Теоретичні основи ідеологічного та політичного утворення. Які є
основними?
Глава 3. Успадкування ідейно-політичного навчання.
Мета: Ознайомлення з традиційними моделіми ідейно-політичного
навчання і виховання, розвитком теорій та інноваціями ідейно-політичної
освіти Комуністичної партії КНР.
Розділ 1. Спадкування, розвиток та інновації.
1. Взаємозв'язок між спадкуванням та розвитком.
2. Взаємозв'язок між розвитком та інноваціями.
Розділ 2. Використання досвіду ідейно-політичного навчання классу
експлуататорів.
1. Критика морального виховання традиційного Китаю.
 Особливості морального виховання у традиційному Китаї
 Обмеження морального виховання традиційного Китаю
 Роздуми про традиційну модель морального виховання у Стародавньому
Китаї «Минуле слугує теперішнєму».
2. Особливості ідейно-морального навчання у капіталістичнихкраїнах.
 Особливості морального виховання у капіталістичних країнах
 Обмеження ідейно-морального виховання у капіталістичних країнах.
 Запозичення іноземнихідей у моральному навчанні.
Розділ 3. Створення і розвиток системи ідейно-політичної освіти.
3. Створення системи ідейно-політичного навчання.
4. Внесок Маркса і Енгельса у ровиток системи ідейно-політичної освіти.
5. Ідейно-політична освіта КПК.
Основні поради :
1. Запам’ятати основні теорії ідейно-політичного навчання Стародавнього
Китаю.
2. Правильно зрозуміти обмеження у розвитку системи ідейно-політичної
освіти.
3. Як зрозуміти «Минуле слугує теперешньому», «Запозиченн іноземного»
Питання на обговорення:
1.
Як сформувалась сучаснасистема ідейно-політичної освіти?
2.
Змалювати розвиток ідейно-політичної освіти в Китаї.
Глава 4. Форми ідейно-політичної освіти.
Мета: Засвоїти 6 основних форм ідейно-політичної освіти.
Розділ 1. Мислення і поведінка
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1. Поняття мислення.
2. Типи мислення.
3. Види поведінки.
4. Вплив мислення на поведінку.
Розділ 2. Освічені та особи, які навчаються.
1.
Зміст понять освічені і ті, хто навчається.
2.
Різниця між цими поняттями.
Розділ 3. Інтерналізація і екстерналізація.
1. Основні аспекти інтерналізації.
2. Обмежувальний фактор екстерналізації.
3. Взаємозв’язок інтерналізації та екстерналізації.
Розділ 4. Регулювання та спрямування.
1.
Зміст понять регулювання та спрямування.
2.
Взаємозв’язок регулювання та спрямування.
Розділ 5. Навчання і управління.
1. Зміст понять навчання і управління.
2. Взаємозв’язок навчання і управління.
Основні поради :
1. Зміст
понять
«екстерналізація»,
«інтерналізація»,
«навчання»,
«управління».
2. Взаємозв’язок інтерналізації та екстерналізації
Питання на обговорення:
1. Взаємозв’язок інтерналізації та екстерналізації
2. Форми ідейно-політичної освіти
Глава 5. Процес ідейно-політичного навчання.
Мета: Ознайомлення з основними елементами ідейно-політичного
навчання, з особливостями процесу ідейно-політичного навчання.
Розділ 1. Процес ідейно-політичного навчання.
1.
Структура системи ідейно-політичного навчання.
2.
Процес ідейно-політичного навчання

Процес внутрішніх змін.

Процес зовнішніх обмежень.
3.
Правила формування ідейнро-політичної освіченості.
Розділ 2. Структура і характер процессу ідейно-політичного навчання.
1. Основні елементи процессу.
2. Етапи процессу
 Внутрішній
 Зовнішній
 Зворотнього зв’язку.
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3. Основні аспекти процессу
4. Особливості процессу.
Розділ 3. Противорічя процессу ідейно-політичного навчання.
1. Основні противоріччя.
2. Закономірності процессу ідейно-політичної освіти.
3. Конкретні закони процессу ідейно-політичного навчання.
Основні поради:
1. Зрозуміти сутність процесуідейно-політичного навчання і його
закономірності.
2. Охарактеризувати протиріччя у процесі ідейно-політичної освіти.
Питання на обговорення:
1. Опишіть структуру морального характеру.
2. Опишіть закономірності формування моральності.
3. Основні закономірності процессу ідейно-політичног навчання.
4. Опишіть процесс ідейно-політичного навчання.
Глава 6. Роль ідейно-політичної освіти.
Мета: Правильно зрозуміти роль ідейно-політичної освіти.
Розділ 1. Місце ідейно-політичного навчання.
1.
Важлива роль ідейно-політичного навчання у системі
будівництва суспільства.
2.
Ідейно-політичне навчання – особливість різних соціальних
систем.
3.
Ідейно-політичне навчання – основа духовності нації.
Розділ 2. Роль ідейно-політичного навчання
1.
Роль ідейно-політичного навчання у спрямуванні суспільства.
2.
Гарантуюча роль ідейно-політичного навчання.
3.
Роль ідейно-політичного навчання у освіченості нації.
Розділ 3. Вплив ідейно-політичного навчання на життя суспільства.
1. Вплив наумови життя.
2. Вплив на розвиток економіки.
Основні поради :
1. Правильно зрозуміти роль ідейно-політичної освіти.
Питання на обговорення:
1.
Яким чином ідейно-політичне навчаннявпливає на розвиток
економіки?
2.
Роль і функції ідейно-політичного навчання.
Глава 7. Середовище ідейно-політичного навчання.
Мета: Зрозуміти особливості середовища ідейно-політичного навчання, та
закономірності формування ефективних умов для ідейно-політичного навчання.
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Розділ 1. Особливості середовища ідейно-політичного навчання.
1. Продуктивність
2. Специфічність
3. Динамічність
4. Інвазивність.
Розділ 2. . Роль середовища ідейно-політичного навчання
1.
Стимулююча
2.
Обмежуюча
3.
Роль змін.
Розділ 3. Вплив середовища на ідейно-політичне навчання.
1.
Вплив макроекономічного середовища
2.
Вплив мікроекономічного середовища.
Розділ 4. Оптимізація навчального середовища.
1. Принципи оптимізації.
2. Шляхи оптимізації.
3. Методи оптимізації.
Основні поради :
1.
Правильно зрозуміти роль середовища у ідейно-політичному
навчанні.
2.
Що таке позитивнее навчальне середовище.
Питання на обговорення:
1.
Що таке середовище ідейно-політичного навчання? Яка його
роль?
2.
Як сформувати позитивнее навчальне середовище?.
Глава 8. Об'єкт ідейно-політичного навчання.
Мета: Зрозуміти особливості об'єкту навчання.
Розділ 1. Дійсний об'єкт ідейно-політичного навчання.
1. Особливості об'єкту навчання.
2. Значення об'єкту навчання.
Розділ 2. Головні об'єкти ідейно-політичного навчання.
1.
Молодь.
2.
Керуючі кадри
Основні поради:
1.
Важливість ідейно-політичного навчання молоді.
2.
Важливість ідейно-політичного навчання керуючих кадрів.
Питання на обговорення:
1.
Що таке об'єкт ідейно-політичного навчання?
2.
Чому найважливішими об'єктами є молодь та керуючі кадри?
Розподіл часу
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Глава

1
Глава

2
Глава
3
Глава
4
Глава
5
Глава
6
глава
7
Глава
8
Глава

Лекційний час

Зміст глави
Концепція ідейно-політичного виховання, навчання і
предметних характеристик. Методи ідейнополітичного навчання. Взаємозв'язок між
формуванням і розвитком ідейно-політичної
свідомості
Основні поняття ідейно-політичного виховання,
виховування соціалістичної свідомісті, теорії
марксизму.
Традиційні моделі ідейно-політичного навчання
і виховання, розвиток теорій та інновації ідейнополітичної освіти Комуністичної партії КНР.
6 основних форм ідейно-політичної освіти.
Основні елементи ідейно-політичного навчання,
Особливості процесу ідейно-політичного навчання.

Практика

2

2
2
3

5

2

6

Роль ідейно-політичної освіти
Особливості середовища ідейно-політичного
навчання, та закономірності формування ефективних
умов для ідейно-політичного навчання.
Об'єкт ідейно-політичного навчання. Головні
об'єкти ідейно-політичного навчання.

2
6
5

Форми навчання: лекції, практичні заняття, дискусія.
Форма підсумкового контроль: іспит.
Додаток підготовлено автором на основі джерела 北京师范大学(2014)。《思

想政治教育学原理》课程教学大纲.
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Додаток Л
Програма «Загальна педагогіка»
Акад. Час 51
Теоретична підготовка 47 годин
Кредитів 3
Обов’язкова дисципліна циклу базової підготовки.
Мета курсу: Надати студентам педагогічних закладів освітні навички,
необхідні для здійснення навчальної та викладацької роботи, особливо в
контексті нового етапу реформи навчальних програм базової освіти, майбутні
вчителі повинні оволодіти знаннями та навичками необхідними для роботи у
сучасних навчальних закладах, знати основні освітні концепції.
Завдання: Студенти педагогічних закладів повинні оволодіти базовими
знаннями з педагогіки, основними теоріями навчання і виховання та та
навчитися вирішувати основні проблеми, які постають під час навчання учнів,
знати основні закони, формування у майбутніх педагогів викладацьких навичок.
Розвивати інтелектуальну активність студентів, обгрунтувати дослідницьку
спроможність та вміння досліджувати. Також студенти мають знати наукові
методи навчання.Студенти педагогічних закладів повинні навчитися активно
розвивати методи навчання, в процесі навчання майбутні вчителі повинні
отримували позитивний емоційний досвід, формувати позитивнее ставлення та
навички самостійного вибору ефективних методів навчаня.
Складнощі та пункти, які потребують особливої уваги
Основні положення: основна теорія та основні поняття даного курсу,
взаємозв'язок між навчанням та соціальним розвитком, взаємозв'язок між
навчанням та індивідуальним розвитком, теорія навчального плану та основна
ситуація реформування навчальних програм Китаю, здійснення навчальної
діяльності.
Труднощі: діалектичний взаємозв'язок між навчанням та соціальним
розвитком, діалектичний взаємозв'язок між навчанням та індивідуальним
розвитком, практичним аналізом та раціональним відображенням головного
навчального напряму в Китаї в умовах реформування нових навчальних
програм, а також реформування навчальної практики в Китаї в контексті нової
реформи навчальних програм.
Розподіл академічного часу на аудиторну та самостійну роботу
Глава

Назва розділу

Акад.
час

Форма
навчання

Сам. работа
Творчє
завдання
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1
2
3

Вступ
Розвиток сучасної педагогіки
Освіта і суспільство

4
5

Освіта і розвиток особистості 4
Навчальні цілі
4

3
3
5

6
7

Суб’єкт навчання
Навчальний процес

2
7

8

Принципи та форми
навчання
Здійснення навчальної
діяльності
Клас і робота классного
керівника
Аудиторна робота
Всього

7

9
10
11

7
5
4
51

Лекція
Лекція
Лекціядиспут
Лекція
Лекціядиспут
Лекція
Лекціядиспут
Лекціядиспут
Лекція

√
√
√

Лекціядиспут
Лекція

√

√
√
√
√
√
√

Зміст курсу Глава 1 – Вступ
Мета глави надати студентами знання з особливостей виникнення і
розвитку педагогічної науки, розуміти завдання педагогіки, засвоїти предмет
педагогіки, розуміти важливість освітніх проблем у дослідженні педагогіки та
значення педагогічної науки.
Основна увага приділяється об'єкту та завданням педагогіки, важливості
педагогіки навчання, виникненню та розвитку педагогіки.
Тема 1. Об'єкт та завдання педагогіки
1. Визначення основних освітніх проблем,
2. Ознайомлення з основними педагогічними законами,
3. Керівництво практикою.
Тема 2. Виникнення та розвиток педагогіки
1. Стародавня система освіти
2. Педагогіка – як самостійна наука.
3. Диверсифікація розвитку педагогіки,
4. Розвиток сучасної освіти.
Тема 3. Зміст і основні вимоги дисципліни.
1. Зміст дисципліни
2. Основні вимоги дисципліни
Завдання для обмірковування:
1. Визначити об'єкт і завдання освіти.
2. Розробити схему виникнення і розвитку науки - педагогіка.
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3. Порівняти зміст традиційної та сучасної педагогічної науки.
Глава 2. Розвиток та модернізація освіти
Мета глави Студенти педагогічних закладівповинні ознайомитись з
соціальними особливостями освіти, зрозуміти поняття "освіта" та форми
навчання, зрозуміти взаємозв'язок між педагогами, учнями, освітнім впливом,
навчитися порівнювати стародавню та сучасну освіту.
Основна увага приділяється змісту освіти та взаємозв'язку між
складовими
елементами,
історичним
розвитком
освіти
та
його
характеристиками.
Тема 1. Що таке освіта?
1.
Зміст навчання
2.
Основні елементи навчання
3.
Форми навчання
Тема 2. Історичний розвиток освіти
1. Зародження освіти
2. Стародавня система освівти
3. Сучасна система осіти.
Тема 3. Модернізація освіти
1.
Передумови модернізації освіти.
2.
Зміст модернізації освіти
3.
Модернізована ситстемаосвіти.
Завдання для обмірковування:
1. Охарактеризувати зміст навчання
2. . Які заходи необхідні для покращення стану шкільної освіти?
3. Визначити зв'язок між трьома компонентами освіти.
4. Обміркувати історичний розвиток педагогіки. Які заходи
можна запропонувати для подальшого розвитку сучасної педагогічної
науки?
5. Зробіть аналіз заходів модернізації освіти.
Глава 3. Освіта і суспільство
Мета глави студенти повинні зрозуміли важливу роль освіти для
ефективного розвитку суспільства, детально проаналізувавши стан сучасної
шкільної освіти, та роль освіти у економічному розвитку країни взагалі,
повинні зрозуміти, як розвиток освіти впливає на покращення життя соціуму.
Майбутні вчителі повинні знати відмінності між політичною, економічною та
культурною ролями шкільної освіти, а також розуміти її зміст та шляхи
розвитку вітчизняної педагогіки.
Основна увага приділяється діалектичному взаємозв'язку між освітою та
певною соціальною політикою, економікою та культурою країни. Труднощі
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полягають у пошуку шляхів до ефективного розвитку сучасної освіти, що
сприятиме розвитку китайського соціуму.
Тема 1 Освіта та економіка
1. Економіка контролює розвиток освіти.
2. Функції економіки освіти.
Тема 2. Освіта та політика
1. Вплив політичної ситуації країни на розвиток освіти.
2. Функції політики в освіті.
Тема 3 Освіта та культура
1. Вплив культурних особливостей країни на розвиток освіти.
2. Культурні функції освіти
Тема 4. Освіта та розвиток суспільства.
1. Зміст та характеристики ефективного розвитку
2. Роль освіти в ефективному розвитку
3. Основні методи розвитку освіти та шляхи їх реалізації.
Завдання для обмірковування:
1. Зробити короткий опис економічних функцій в освіті.
2. Зробити короткий опис політичних функцій в освіті.
3. Зробити короткий опис культурних функцій в освіті.
4. Описати важливість освіти для ефективного
розвитку
суспільства.
Глава 4. Освіта та розвиток особистості.
Мета глави Студенти мають навчитися описувати роль спадщини,
навколишнього середовища в освіті, та розуміти роль суб'єктивної ініціативи в
розвитку особистості людини, розуміти поняття індивідуального розвитку,
генетичних якостей, соціального середовища та віку, навчитися відігравати
провідну роль у розвитку майбутніх особистостей.
Акцент робиться на ролі індивідуального розвитку особистості у процесі
навчання і виховання, труднощі - це аналіз факторів впливу на індивідуальний
розвиток.
Тема 1. Фактори, що впливають на розвиток особистості.
1. Зміст розвитку особистості
2. Вплив різних факторів на розвиток особистості
3. Розвиток особистості, як невід’ємний фактор навчання.
Тема 2. Роль розвитку особистості у навчанні.
1.
Загальна основа. Етапи формування індивідуальності.
2.
Формування індивідуальних розбіжностей у процесі
навчання.
3.
Розвиток адаптивності у процесі навчання.
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Тема 3. Функції індивідуалізації в освіті.
1. Розвиток функцій індивідуалізації в освіті.
2. Виховання особистості.
3. Задоволення особистісних потреб в освіті.
Завдання для обмірковування:
1.
Визначити роль освіти у розвитку особистості.
2.
Описати
виховання
особистості
згідно
з
індивідуальними потребами
3.
Охарактеризувати
значення
індивідуальних
розбіжностей особистостей у процесі навчання.
4.
Охарактеризувати функції індивідуалізації освіти.
Глава 5. Навчальні цілі
Мета глави студенти повинні зрозуміли цінність освіти, мають навчитися
аналізувати переваги та обмеження особистих і соціальних стандартів,
зрозуміти зміст, тип, статус та функції навчальних цілей, зрозуміти мету освіти.
Основна увага приділяється значенню навчальних цілей, освітньої мети
сучасного Китаю, стратегії досягнення цілей базової освіти, а труднощі
виникають під час аналізу зміни приоритетів у процесі історичного розвитку
освіти.
Тема 1. Загальні відомості про освітні цілі.
1.
Зміст освітніх завдань,
2.
Типи освітніх цілей,
3.
Роль і функції навчальних цілей.
Тема 2. Огляд навчальних цілей.
1.
Зорієнтованість на особистість.
2.
Зорієнтованість на супільство.
3.
Єдність особистості і суспільства
Тема 3. Навчальні цілі сучасної китайської освіти.
1.
Різноманітність освітніх цілей.
2.
Значення навчальних цілей китайської освітидля підтримки
дховності нації.
Тема 3. Стратегія реалізації цілей базової освіти .
1.
Характер і завдання базової освіти.
2.
Відмова від навчання орієнтованого тільки на складення
іспитів
3.
Особистісно-орієнтоване навчання.
4.
Важливість якісної освіти.
Завдання для обмірковування:
1.
Назвіть основні навчальні цілі.
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2.
Схарактеризуйте освітні цілі орієнтовані на особистість та на
суспільство.
3.
Назвіть шляхи удосконалення якості освіти.
4.
Що таке якісна освіта? У чому полягає її значення та стратегія?
Глава 6. Суб’єкт навчання
Мета глави студенти мають зрозуміти як змінювався головний
суб'єктнавчання протягом історичного розвитку освіти, зрозуміти зв'язок між
суб'єктивністю освіти та навчальним середовищем, зрозуміти поняття та
характеристики предмету освіти, зрозуміти що таке суб'єкт навчання. Зрозуміти
провідну роль педагогічної практики, особливості формування основних
освітянських концепцій та особливості побудови гармонійних стосунків між
вчителем та учнями.
Основна увага приділяється концепції та характеристикам суб'єкту
навчання, раціональності суб'єктивного анвчання, труднощі виникають під час
теоретичного аналізу головного . суб'єкту навчання.
Тема 1. Теорії щодо головного суб'єкту навчання.
1. Суб'єктивна концепція навчання.
2. Критика суб'єктивної концепції освіти
Тема 2 Роз'яснення суб'єкту навчання
1. Предмет і суб'єкт навчання
2. Навчальна суб'єктивність та інтерсуб'єктивність.
Тема 3. Зміст раціонального суб'єктивного навчання
1. Вчителі та учні, як суб'єкт і об'єкт навчання
2. Розвиток раціональної навчальної суб'єктивності
Завдання для обмірковування:
1. Назвіть головний суб'єкт навчання
2. Що таке конотація та навчальна інтерсуб'єктивність?
3, Спробуйте проаналізувати раціональний розвиток навчальної
суб'єктивності.
Глава 7. Навчальний процесс.
Мета глави студенти мають зрозуміти кілька типових визначень
навчального плану, ознайомитись з провіними ідеями укладання сучасного
навчального плану, повинні навчитися проводити аналіз предметних курсів.
Ознайомитись з основними правилами укладання навчального плану та його
компонентами, навчитися складати базові навчальні програми,
Ключовим моментом є зміст навчального плану та програм, їх
практичного значеннядля шкільної освіти. Складність полягає у аналізі
провідних теорій, принципів та стратегій розробки навчальних планів та
програм.
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Тема 1. Зміст навчального плану
1. Поняття змісту навчального плану
2. Напрями навчальних планів
Тема 2. Планування навчального процессу
1.
Планування навчального процессу.
2.
Постановка навчальних цілей.
3.
Розробка навчального плану.
4.
Укладання робочих навчальних программ згідно з
навчальним планом.
Тема 3. Реформування навчальних планів.
1.
Аналіз реформ навчальних поланів.
2.
Поточні реформи навчальних планів
3.
Подальше удосконалення навчального процессу.
Завдання для обмірковування
1. Охарактеризувати зміст навчальних планів.
2. Охарактеризуйте провіднгі ідеї реформування навчального
процессу.
3. Плюси і мінуси навчальних планів
4. Зробіть аналіз модернізації змісту навчальних планів.
Глава 8. Принципи та моделі навчання.
Мета глави студенти мають зрозуміти зміст основних принципів
навчального процесу та засвоїти їх на практиці, зрозуміти кілька класичних
моделей навчання в Китаї та за кордоном, ознайомитись з інноваційними
формами навчання..
Ключовими моментами є концепція принципи та моделі навчання,
складність - це аналіз практичного застосування основних моделей навчання.
Тема 1. Навчання
1.
Педагогічні концепції
2.
Важливість викладацької діяльності
3.
Функції вчителя.
Тема 2. Основні принципи навчання
1.
Взаємодія принципів навчання.
2.
Закономірності засвоєння знань
3.
Роль принціпів навчання.
4.
Закономірності навчання і морального виховання особистості.
Тема 3. Педагогічні моделі
1.
Огляд моделей та форм навчання.
2.
Критика сучасних моделей навчання.
3.
Розвиток моделей та форм навчання.
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Завдання для обмірковування
1. Зробіть стислий опис змісту навчання.
2. Коротко опишіть фактори, які впливають на реалізацію навчальних
принципів.
3. Продумайте актуальні заходи для забезпеченнягармонійого розвитку
моральних та інтелектуальних якостей особистосі
4. Продумайте заходи для встановлення позитивних стосунків між
викладачем та учнями.
5. Проаналізуйте вплив іноземного досвіду у розвитку сучасних моделей
навчання.
Глава 9. Здійснення навчальної діяльності
Мета глави студенти повинні зрозуміли різні стратегії навчання, зв'язок
міжпринципами навчання та організацією навчального процесу, зрозуміти
сучасний розвиток та тенденції організації навчання, зрозуміти основну
концепції головних стратегій навчання та особливості процессу їх організації.
Ознайомитись з формами організації навчального процессу та їх ефективністю,
зрозуміти основні принципи навчального процессу, навчитися самостійно
організовувати ефективний навчальний прроцес.
Основними є головні ідеї організації ефективного навчальног процессу,
пошук форм організації навчання та її практичне застосування, складність –
організація навчальної діяльності через поєднання найефективніших принципів
та форм навчання.
Тема 1. Стратегії навчання
1.
Огляд стратегій навчання
2.
Основні стратегії організації навчання в класі та їх
застосування.
Тема 2. Організація навчання
1.
Розвиток форм та моделей організації навчального процессу.
2.
Організація навчання у класі
3.
Організація навчального процессу у сучасному Китаї.
Тема 3. Планування занять
1.
Попереднє планування.
2.
Принципи та навчально-методичне забезпечення вчителів.
3.
Основний зміст навчального планування.
4.
Розподіл навчального часу.
Завдання для обмірковування
1.
Опишіть стратегії навчання. Яка різниця між ним та методами
навчання?
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2.
Охарактеризуйте вплив вчителя на ефективність навчального
процессу.
3.
Розробіть систему заходів для поліпшення організації
навчального процессу у школах КНР.
4.
Які фактории впливають на розподіл навчального часу?
5.
Як організувати ефективний навчальний процесс?
Глава 10. Клас і робота классного керівника
Мета глави студенти мають зрозуміти основні атрибути, характеристики
та функції класової організації, зрозуміти типи діяльності та вимоги до роботи
класу, зрозуміти зміст і конструктивні ідеї побудови позакласної діяльності та
та роль классного керівника.
Основним є принципи та стратегії організації навчальної роботи в класі та
позакласної діяльності, принципи роботи классного керівника.
Тема 1. Організація роботи классу.
1. Поняття організації роботи класу
2. Характеристика роботи классу.
3. Функції класної роботи
Тема 2. Керівництво классу.
1. Система роботи в класі.
2. Позакласна діяльність.
3. Керівництво класу
Тема 3. Робота класного керівника
1. Роль класного керівника.
2. Обов'язки класного керівника.
3. Функції класного керівника.
Завдання для обмірковування
1. Організація навчальної роботи в класі. Які її переваги?
2. Функції класної роботи.
3, Стратегії організації роботи в класі
3. Роль класного керівника
4. Вимоги до класного керівника та організації позакласної
діяльності.
Тема 11. Аудиторна робота.
Мета глави студенти повинні зрозуміти зміст організації аудиторної
роботи, особливості керування нею. Вони мають засвоїти поведінкові стратегії
для керування роботою класу і принципи покарань у разі дисциплінарних
проступків повинні навчитися знаходити гнучкі рішення для вирішення
проблем, які постають підж час аудиторної роботи
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Основними пунктами є поведінкові стратегії классного керівника для
ефективної організації роботи классу.
Тема 1. Керування аудиторною роботою
1.
Зміст керування класом.
2.
Задачі класного керівника
Тема 2 Дисципліна у класі.
1.
Дисципліна у класі.
2.
Заходи для покращення дисципліни у класі.
Тема 3. Стратегія управління поведінкою класу.
1.
Стратегія поведінки у класі
2.
Стратегія пізнавальна.
Завдання для обмірковування
1.
Що керівництво класом?
2.
Стислий опис змісту та завдань керування класом.
3.
Мета організації навчання у класі.
4.
Мета дисципліни у класі. Заходи для її покращення
5.
Заходи для запобігання порушення дисципліни у класі.
6.
Короткий опис стратегіїї ефективної аудиторної роботи
класу.
Іспит
Оцінка з дисципліни «загальна педагогіка» складається з балів поточного
контролю та результатів іспиту. 30% поточний контроль. Тест на іспиті 70%.
Додаток підготовлено автором на основі джерела 北京师范大学 (2016)。

《教育学》教学大纲.
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Освітня програма
підготовки здобувачів першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти
галузі знань 01 «Освіта»,
спеціальності 6.012 «Дошкільна освіта»
Чернівці 2016
Освітня програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти спеціальності 6.012 «Дошкільна освіта».
Програма відповідає першому (бакалаврському) рівню вищої освіти та шостому
кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікації.
Загальна характеристика освітньої програми
Мета освітньої програми (набуття професійної кваліфікації для освітньовиховної роботи з дітьми від народження до семи років з акцентом на
підготовку до роботи за такими видами професійної діяльності: догляду за
дітьми,
гностично-дослідницька,
освітньо-виховна,
конструктивноорганізаційна, діагностична, консультативно-коригуюча).
Програмні компетентності (загальні):
Знання:

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово
Уміння:

Здатність застосовувати знання у практичних ситуація.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Здатність бути критичним і самокритичним.
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
Комунікація:
Навички міжособистої взаємодії.
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного
рівня.
Автономність і відповідальність:
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків.
Здатність планувати та управляти часом.
Програмні компетенції (фахові – відповідно спеціальності):
Здатність здійснювати ефективну організацію навчально-виховного
процесу у дошкільному навчальному закладі на основі знань теорії й практики
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дошкільної освіти з метою забезпечення ефективного розвитку дітей,
моделювати і керувати різними видами діяльності дітей.
Здатність до забезпечення життєдіяльності дітей на основі передових
методик і технології педагогічної діяльності;
Здатність до створення позитивного емоційного стану дитини,
раціонального виховного середовища, надання в разі необхідності першої
медичної допомоги дітям;
Здатність до проведення загартовуючих та інших оздоровчих заходів,
профілактика порушень у здоров’ї дитини.
Здатність до вивчення індивідуально-особистісних особливостей дітей з
проблемами розвитку
Здатність до проектування розвитку особистості кожної дитини і
дитячого колективу:
Здатність до засвоєння передового досвіду, нових педагогічних
технологій.
Здатність до визначення рівня розвитку дітей, стану педагогічного
процесу і завдань освітньо-виховної роботи з дітьми і їх батьками, визначення
підсумків власної педагогічної роботи, їх відповідність вимогам часу.
Здатність забезпечувати єдність роботи дошкільного навчального закладу
і сім’ї, спрямованої на створення повноцінного виховного потенціалу
середовища, сприятливого для становлення самостійної, творчої особистості
дитини,
Здатність використовувати педагогічно доцільні форми роботи з
батьками на основі диференційованого підходу до різних типів сім’ї.
Здатність до аналізу, співставлення, порівняння педагогічних явищ,
формування сучасного педагогічного мислення в річищі світових тенденцій
глобалізації й інтеграції та зміни світоглядної парадигми.
Здатність до здійснення цілеспрямованої діяльності з проектування
педагогічного процесу та окремих його складових відповідно до цілей, задач
освіти та розробки організаційної й навчально-методичної документації.
Здатність визначати рівень особистісного і професійного розвитку:
вивчати діючі методи управління при вирішенні освітянських задач і виявляти
можливості підвищення ефективності навчально-виховної діяльності.
Здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички
організації зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації для
вирішення завдань навчально-виховного процесу дошкільного навчального
закладу.
Здатність використовувати теоретичні знання та практичні навички
застосування комунікативних технологій, ораторського мистецтва та
риторичної комунікації для здійснення ділових комунікацій у професійній
сфері.
Здатність планувати та здійснювати власне наукове дослідження,
присвячене суттєвій проблемі сучасної науки у галузі.
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Здатність володіти методикою аналізу навчально-виховної діяльності у
дошкільному навчальному закладі, проведення педагогічної діагностики
та моніторингу якості освіти.
Здатність створювати належний психологічний клімат в дитячому
колективі; виявляти шляхи оптимізації управління навчально-виховним
процесом та створювати умови для їх реалізації.
Здатність ефективно застосовувати комунікативні технології в
спілкуванні з різними суб’єктами взаємодії, застосовувати демократичні
технології прийняття колективних рішень, враховуючи власні інтереси і
потреби інших.
Здатність проводити психолого-педагогічні обстеження з метою
визначення психологічної готовності до навчання в школі та відповідності до
вікових норм.
Здатність підбирати методи диференційованої діагностики для виявлення
мовних порушень та патологій.
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2.

Перелік навчальних дисциплін освітньої програми
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Вибіркова складова

312

313

314

Практична підготовка
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3.

Визначення форм підсумк ової атестації здобувачів вищої освіти за освітньою програмою
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4.
Очікувані результати навчання (загальні):
 обізнаний з основними вченнями в галузі гуманітарних та соціально-економічних наук, здатний
аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, вміє використовувати методи цих наук у своїй
професійній і соціальній діяльності;
 розуміє сутність та соціальне значення своєї майбутньої професії;
 має цілісне уявлення про процеси та явища, що відбуваються у суспільстві і природі, про методи їх
пізнання, уміє скористатись ними при вирішенні відповідних освітньо-виховних завдань при виконанні
професійних функцій;
 володіє культурою мислення, знає його загальні закони, здатний у письмовій чи усній формі правильно
оформити свої думки;
 знає етичні та правові норми, які регулюють відносини людини до суспільства, оточуючого середовища,
вміє враховувати їх у власному житті і професійній діяльності;
 має належний рівень професійної підготовки і загальної культури, а також гуманістичної спрямованості,
особистості відповідальності, любові до дітей, здібності до співробітництва з ними, правильного їх
розуміння, адекватного відгукування на їх поведінку і стан, творчого підходу до професійних справ;
 уміє на науковій основі організувати професійну діяльність, використовувати сучасні методи;
 володіє знаннями основ виробничих відносин, готовністю для кооперації з колегами та до роботи в
колективі, знає основи педагогічної майстерності;
 спроможний в умовах розвитку науки і мінливої соціальної практики до переоцінки накопиченого досвіду,
аналізу своїх можливостей, вміє набувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні освітянські
технології.
5.
Очікувані результати (фахові – відповідно спеціальності):
Знання:
 теоретичних основ педагогіки та психології, дошкільної педагогіки, дитячої психології, вікової фізіології,
основ педіатрії та гігієни;
 правил охорони життя і зміцнення здоров’я дітей;
 мети, завдання, принципів і змісту виховання і навчання дітей дошкільного віку;
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методів, засобів, форм здійснення навчально-виховного процесу в умовах дошкільного навчального
закладу;
 оптимальних умов організації навчально-виховного процесу;
 нових освітніх та інформаційних технологій;
 сучасних засобів навчання та використання їх у педагогічному процесі;
 сучасних вітчизняних і зарубіжних педагогічних теорій і парадигм;
 методики навчання та виховання дітей дошкільного віку;
 закономірностей соціалізації і розвитку особистості дошкільника;
 закономірностей вікового анатомо-фізіологічного і психічного розвитку дітей;
 раціональних способів підвищення професійної компетентності;
 відповідності професійних якостей випускника вищого навчального закладу вимогам кваліфікаційної
характеристики спеціаліста дошкільної освіти.
Уміння:
 підвищувати професійний рівень і кваліфікацію;
 аналізувати психолого-педагогічну і методичну літературу та педагогічний досвід;
 організовувати і планувати розвиток дітей у різних видах діяльності;
 аналізувати педагогічні ситуації та явища, поведінку дітей і власні дії;
 будувати логічно завершений педагогічний процес;
 виділяти і встановлювати взаємозв’язки між компонентами виховання;
 планувати зміст різних видів діяльності з урахуванням вікових особливостей дітей;
 з метою оптимізації виготовляти дидактичні посібники і користуватися ними у різних формах навчальновиховного процесу;
 спрямовувати зусилля педагогів, батьків та громадськості на пробудження у дітей з ранніх раків гуманних
почуттів, ознайомлення їх з моральними нормами і правилами, морально-етичними цінностями формування
навичок моральної поведінки у світі людей, речей і природи;
 ефективно використовувати спадщину народної класичної педагогіки;
 створювати позитивно емоційне макро- та мікросередовище для повноцінного і всебічного розвитку дітей;
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стимулювати пізнавальну самостійність і творче мислення майбутніх фахівців;
 моделювати, висувати гіпотези, проводити експеримент;
 планувати індивідуальну роботу з дітьми.
Здатність до застосування:
 системи знань про освітню сферу, зміст і структуру освітніх процесів;
 системи знань про історію і сучасні тенденції розвитку психолого-педагогічних концепцій і прикладних
методик;
 системи знань про людину як суб’єкт освітнього процесу, про її вікові та індивідуальні особливості,
соціальні фактори розвитку;
 системи знань про закономірності психічного розвитку, фактори, що сприяють особистісному розвитку;
 особливостей дітей з відхиленнями у розвитку;
 системи знань про закономірності спілкування і способів управління індивідом і групою;
 соціальної допомоги і підтримки батькам.
Формування суджень:
 щодо системи знань про закономірності цілісного педагогічного процесу, про сучасні психолого–
педагогічні технології, володіє технологіями розвиваючого навчання;
 відповідно до організації розважальної діяльності вихованців;
 стосовно організації освітнього процесу в різних соціокультурних умовах;
 що стосується основних психолого-педагогічних критеріїв застосування комп’ютерної техніки в
навчальному процесі;
 щодо володіння уміннями психолого-педагогічної діагностики;
 стосовно уміння проектувати, реалізовувати, оцінювати і проводити корекцію навчального процесу;
 щодо володіння основами розробками навчально-програмової документації, уміння використовувати їх для
формування змісту ви-ховання і навчання
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Додаток Н
“Затверджую”

Форма № Н- 3.01
Вихователь дітей раннього та
Кваліфікація дошкільного віку. Інструктор з
фізичної культури. Керівник
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(англійської)

професор Курок О.І.
(прізвище та ініціали)
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1. ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Нормативні навчальні дисципліни
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Вікова фізіологія і валеологія
Основи екології
Нові інформаційні технології та ТЗН
Педіатрія
Інклюзивна освіта й основи дефектології
Всього:

1

Історія та культура України
Сучасна українська мова з практикумом
Іноземна мова
Філософія
Українська мова за професійним
спрямуванням
Всього:

1
1
2
2
2

1
2
6
8
3

2

4
3
3
5
7
22

120
90
90
150
210
660

48
36
36
50
78
248

24
18
18
24
40
124

24
18
18
26
38
124

72
54
54
100
132
412

48
36

90
74
90
54
54

60
46

362 106 132

36
50
84

36

50

1.2. Навчальні дисципліни за вибором ВНЗ
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

5

5
4
5
3
3

150
120
150
90
90

60
46
60
36
36

30
24
18
18

30
22
60
18
18

20

600

238

90

148

60
36
36

1.3. Навчальні дисципліни вільного вибору студента
1.3.1 Вибіркові дисципліни:
1.3.2 Політологія
1.3.3 Етика й естетика
1.3.4 Соціологія
1.3.5 Релігієзнавство
1.3.6 Логіка
1.3.7 Основи демократії
1.3.8 Основи правознавства
1.3.9 Психологія праці
1.3.10 Інозе мна мова за професійним спря мування м

5

3

90

36

18

18

54

36

1.3.11 Вибiркові дисципліни:

5

3

90

36

18

18

54

36

78
78

к
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1.3.12 Менеджмент української освіти
1.3.13 Інноваційні технології в освіті
1.3.14 Основи підприємницької діяльності
Всього:

2

6

180

72

36

36

108

72

2. ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Нормативні навчальні дисципліни
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

Вступ до спеціальності
Педагогіка загальна
Культура мовлення та виразне читання
Психологія (загальна і педагогічна)
Дошкільна лінгводидактика
Основи природознавства з методикою
Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям

2.1.8
2.1.9

Педагогіка (дошкільна)
Психологія дитяча

1

90
120
120
180
210
210
120

36
46
54
72
94
94
54

18
24
24
36
38
38
24

18
22
30
36
40
40
30

8 240
7 210

108
90

44
48

46
42

4 120

54

26

28

6

7 210
4 120
3 90

94
54
36

38
24
16

40
30
12

16
8

116
66
54

6

7 210

94

38

40

16

116

6

7 210

94

38

40

16

116

1
1
2
3
3

4
4

2
3
3

6
6

6

3
4
4
6
7
7
4

16
16

18

54
74
66
108
116
116
66
132
120

36
46
54
72
46
46

48
48
54
54
48

54
42

2.1.10 Педагогіка (історія дошкільної педагогіки)

4

2.1.11 Теорія та методика фізичного виховання
2.1.12 Дитяча література
2.1.13 Художня праця

4

2.1.14 Основи образотворчого мистецтва з
методикою керівництва

5

2.1.15 Теорія та методика формування
елементарних математичних уявлень
2.1.16 Теорія і методика музичного виховання
2.1.17 Валеологічна освіта в ДНЗ (теорія та
технологія валеологічної освіти дош кільників)

6
6
6

5 150
3 90

50
36

26
18

24
18

100
54

50
36

2.1.18 Валеологічна освіта в ДНЗ (організація
здоров`язбе ре жувального середовища в ДН З)
2.1.19 Декоративне мистецтво та основи дизайну
2.1.20 Етнопсихологія

6

3

90

36

18

18

54

36

7
7

4 120
3 90

54
40

22
20

22
20

7

4 120

54

24

30

2.1.21 Методика проведення роботи з

4
4
4

66

10

54
48

46
54
36
64

30
64

30

66
50

54
40

66

54
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народознавства в ДНЗ
2.1.22 Основи педагогічної майстерності
2.1.23 Психологія дитяча (Психологія дитячої
творчості)
2.1.24 Теорія та методика співпраці з родинами

7
7

3 90
5 150

44
54

22
24

14
30

8

5 150

54

30

24

8

46
96
96

44
54
54

2.1.25 Комп`ютерні технології в роботі з дітьми

8

3

90

36

18

18

54

36 324

2.1.26 Професійний імідж вихователя ДНЗ

8

3

90

36

18

18

54

36

2.1.27 Курсова робота з дитячої психології

4

1

30

30

2.1.28 Курсова робота з педагогіки дошкільної та

6

1

30

30

2

3

90

90

4

4

120

120

2.1.31 Навчальна практика в ДНЗ

5

5

150

150

2.1.32 Методична практика в ДНЗ

6

6

180

180

2.1.33 Комплексний екзамен з фахових методик

8

1

30

30

8

1

30

30

145

4350

фахових методик
2.1.29 Безвідривна практика (ознайомлювальна) в
ДНЗ
2.1.30 Виробнича практика в групах дітей раннього
віку

дошкільної освіти
2.1.34 Педагогіка і психологія
Всього:

19

16

8

1568

714

730

124

2782

136 164 300 350

94

2.2. Навчальні дисципліни за вибором ВНЗ
2.2.1 Основи медичних знань

1

4

120

48

24

24

72

48

2.2.2 Основи наукових досліджень

3

3

90

36

18

18

54

36

2.2.3 Риторика

3

3

90

36

18

18

54

36

2.2.4 БЖД, охорона праці та ЦЗ

5

3

90

36

18

18

54

3

13

390

156

78

78

234

Всього:

1

2.3. Навчальні дисципліни вільного вибору студента

36
48

72

36

152 246

126

325
2.3.1 Вибіркові диcципліни:
2.3.2 Дошкільна етнопедагогіка

7

3

90

36

18

18

54

36

1

3

90

36

18

18

54

36

2.3.3 Етика та психологія педагогічного
спілкування вихователя ДНЗ
2.3.4 Медико-педагогічний контроль у фізичному
вихованні дошкільників
2.3.5 Фізичне виховання дітей у природних умовах
Всього:

2.4. Навчальні дисципліни вільного вибору студента (спеціалізація "Фізичне виховання")
2.4.1 Рухливі та спортивні ігри з методикою
викладання

5

4

120

48

24

24

72

48

2.4.2 Оздоровчі технології та діагностичні
методики фізичного виховання дошкільників

5

3,5

105

40

20

20

65

40

3,5
3

105
90

40
36

20
18

20
18

65
54

2.4.3 Основи дитячого туризму
2.4.4 Методика навчання ходьбі на лижах

6
6

40
36

2.4.6 Корекційно-оздоровча робота з дітьми

7

3

90

36

18

18

54

8

3

90

36

18

18

54

1

30

30

326

36

дошкільного віку
2.4.7 Хореографія з методикою викладання
2.4.8 Курсова робота зі спеціалізації `Фізичне
виховання`
2.4.9 Виробнича пра ктика зі спеціалізації `Фізичне
виховання`

8

6

180

180

2.4.10 Комплексний екзамен зі спеціалізації
`Фізичне виховання`

8

1

30

30

31

930

Всього:

7

2.5. Навчальні

1

272

136

136

658

88

40

108

173

40

36

36

48
40

36

36

дисципліни вільного вибору студента (спеціалізація "Іноземна мова" (англійська)")

2.5.1 Методика навчання дітей іноземних мов і
культур
2.5.2 Теоретичний курс англійської мови
2.5.3 Практичний курс англійської мови

7

2.5.4 Література для дітей англійською мовою

6

9,5

285

112

46

46

5

4
6,5

120
195

48
76

24

7

24
76

72
119

8

3

90

36

18

18

54

1

30

30

2.5.5 Курсова робота з методики викладання
іноземних мов

8

20

2.5.6 Комплексний екзамен зі спеціалізації `Мова і
література (англійська)`

8

1

30

30

2.5.7 Виробнича практика зі спеціалізації `Мова і
література(англійська)`
Всього:

8

6

180

180

1

31

930

3.

ПОЗАКРЕДИТНІ ДИСЦИПЛІНИ

3.1
Правила та безпека дорожнього руху
3.1.2 Фізичне виховання

36

4

2
1
2,4,6,7

272

90
428

36
428

7200

2590

88
18
42

164

20
18

36

658
54

386

88

76

72

56

48

48

68

374 332 372 350

290

278/ 390/
242 354

240

21

18

25

20

29

16

3

36
68

72

68

36

Всього:
Загальна кількість

240

1196/ 1270/
1148 1298

124/
144

5268

Кількість аудиторних годин на тиждень
Кількість екзаменів

31/ 28

5

4

2

4

3/

15/ 26/ 24
17
6/
2

Кількість заліків

25/ 26

3

2

4

3

3/

1/

1

1

1

1

1

1

Кількість практик

5

Кількість курсових робіт

3

1

1

6

5
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Додаток П

328

329

330

331

332

333

334

335
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Додаток Р
Узагальнююча таблиця законодавчів та нормативних документів КНР, спрямованих на розвиток педагогічної
освіти
Рік
прийняття
1985

Назва

Основні положення документу

Постанова ЦК КПК «Щодо реформи Постанова розглядає розвиток педагогічної освіти та
структури освіти»
перепідготовки вчителів - як стратегічний захід для розвитку
народної освіти
中共中央的决议 «关于教育结构的改
革»

1986

1991

Постанова ЦК КПК «Щодо системи Постанова регулює реформування системи кваліфікаційних
складання
кваліфікаційних
іспитів іспитів вчителів, що пов’язано з реформами педагогічної
працюючими вчителями»
освіти та модернізацією післядипломної підготовки вчителів,
для покращення стану освіти КНР.
关
于
教
中 共 中 央 的 决 议 «
师及格专业考试的立即措施 »
«Післядипломна освіта
початкової школи»

вчителів Закон визначає основні принципи функціонування та
розвитку післядипломної освіти вчителів, правила роботи
центрів післядипломної підготовки та вимоги до їх відкриття.

«师范生毕业后的教育 »
1994

Закон «Про вчителів»

Закон регулює діяльність педагогічних закладів, забезпечує
права працівників освіти та захищає їх інтереси, обґрунтовує
засади
підготовки
високоморальних
педагогів
з
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中华人民共和国教师法
1995

«Положення
вчителів»

про

професійними компетенціями та створює основу для
подальшого розвитку педагогічної освіти
кваліфікацію Документ визначає основні вимоги до кваліфікації вчителів
відповідної ланки освіти. Описує форми та методи підвщення
кваліфікації.

教师资格的决议
1999

Закон «Про вищу освіту»
中华人民共和国高等教育法

2006

Закон «Про обов’язкову освіту»
中华人民共和国教育法

2014

Закон спрямований на врегулювання вищої освіти та зокрема
вищу педагогічну освіту. Наголошує на необхідності
розробки нових навчальних методик; забезпечення доступу
студентів і викладачів до наукових, історичних джерел
інформації, важливості інтеграції педагогічної освіти і науки,
що відповідає світовим стандартам розвитку освітньої галузі.
Закон створює засади для розвитку системи освіти КНР,
наголошує на необхідності доступності освіти для усіх
громадян КНР.

«Рекомендації щодо переходу та Документ
надає
більшої
автономії
провінційним
розвитку місцевих університетів»
університетам, задля поліпшення якості підготовки педагогів
згідно з потребами регіонів.
关于本地大学发展措施的建议
Додаток підготовлено автором на основі аналізу нормативно правових актів КНР.
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Додаток С
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА
Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати
дисертації
1. Шевченко, К. (2013). Особливості розвитку вищої освіти КНР. Вища
освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього
простору,

Гуманітарний

вісник

ДВНЗ

«Переяслав-Хмельницький

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 31, 1,
435–443.
2. Шевченко, К. (2014). Роль когнітивної я – концепції у підготовці
майбутніх вчителів в КНР. Гуманітарний вісник ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», 31, 1 (9), 458–463.
3. Шевченко, К. (2014). Розвиток педагогічної освіти в країнах СхідноАзійського
Гуманітарний
педагогічний

регіону
вісник

в

контексті

ДВНЗ

університет

суспільно-економічних

«Переяслав-Хмельницький

імені

Григорія

Сковороди»:

змін.

державний
Проблеми

емпіричних досліджень у психології, 10, 381–386.
4. Шевченко, К. (2014). Особливості підготовки майбутніх учителів у
контексті міжнародної співпраці КНР у галузі освіти. Вища освіта
України, 3, 2, 252–255.
5. Шевченко, К. (2016). Роль інформаційних технологій у підготовці
вчителів у Китаї та Україні. Сучасні інформаційні технології та
інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія,
теорія, досвід, проблеми, 45, 355–358.
6. Шевченко, К. (2016). Програмно-методичне забезпечення навчального
процесу в педагогічних закладах КНР. Гуманітарний вісник ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди», 36, 18, 434–440.
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7. Шевченко, К. (2017). Зміст і форми організації підготовки бакалаврів
освіти в Китаї та України. Вісник Черкаського університету. Педагогічні
науки, 10, 145–150.
8. Shevchenko, K. (2016). Training of Future Teachers in Lecturing Skills in
China and Ukraine. The Advanced Science Journal, 1, 76–78.
9. Шевченко, К. (2015) Особливості педагогічної практики студентів
китайських педагогічних ВНЗ. Педагогічні науки: теорія, історія,
інноваційні технології, 4 (48), 158–166.
10. Шевченко, К. (2016). Форми і методи підвищення кваліфікації китайських
вчителів, як основа професійного розвитку. Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології, 4 (58), 84–90.
11. Шевченко, К. (Укл.). (2016). Професійна підготовка вчителів в
університетах КНР. Краматорськ: Видавничий дім
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертадії
12. Шевченко, К. (2014). Вплив реформ відкритості на організацію навчання
закордоном китайських студентів. В Муковіз О.П.(Ред.), Неперервна
педагогічна

освіта

в

Україні:

стан,

проблеми

перспективи:

Всеукраїнська науково-практична конференція, Умань, 22–23 травня
(с. 134–137). Умань: ФОП Жовтий.
13. Шевченко, К. (2015). Роль практики классного керівництва у підготовці
майбутніх педагогів КНР. В Р. М. Масалаб (Ред.), Актуальні проблеми
економіки, суспільства, особистості сучасної України: IX Міжвузівська
науково-практична конференція, Краматорськ, 16–17 квітня (с. 206–208).
Краматорськ: ПВНЗ «Краматорський економіко-гуманітарний інститут».
14. Шевченко,

К.

(2016).

Аналіз

нормативно-правового
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Додаток Т
Відомості про апробацію результатів дисертації
Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня
1. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у
контексті інтеграції до європейського освітнього простору», м. Київ, 28
−30 листопада 2013 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Особливості
розвитку вищої освіти КНР.
2. II Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток
вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», м. Суми, 26 −27
березня 2015 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Особливості
педагогічної практики студентів китайських педагогічних ВНЗ.
3. III Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток
вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», м. Суми, 6 −7
квітня 2016 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Форми і методи
підвищення кваліфікації китайських вчителів, як основа професійного
розвитку.
4. V Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, м. Київ, 18
−24 квітня 2016 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Програмнометодичне забезпечення навчального процесу в педагогічних закладах
КНР.
5. IX Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні
технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід, проблеми», м. Вінниця, 18 травня 2016 р.,
очна форма участі. Тема доповіді: Роль інформаційних технологій у
підготовці вчителів у Китаї та Україні.
6. V Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної
професійної педагогіки у контексті глобалізацій них та інтеграційних
процесів, м. Хмельницький, 19 травня 2016 р., очна форма участі. Тема
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доповіді: Організаційно-педагогічні засади підготовки вчителя в Китаї та
Україні: порівняльний аспект.
7. V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті:
сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов», м.
Ніжин, 22−23 червня 2016 р., заочна форма участі. Тема доповіді:
Розвиток педагогічної майстерності майбутнього вчителя КНР.
8. Міжнародна

науково-практична

конференція

«Вища

школа:

удосконалення якості підготовки фахівців», м. Київ, 26–29 квітня 2017 р.,
заочна форма участі. Тема доповіді: Роль інформаційних технологій у
підготовці бакалаврів освіти в Китаї.
9. I

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Педагогічна

компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у
контексті європейської інтеграції і глобалізації», м. Київ, 15–16 червня
2017р., заочна форма участі. Тема доповіді: Концепція менеджменту
щастя у підготовці бакалаврів освіти в університетах КНР.
Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня
10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна педагогічна
освіта в Україні: стан, проблеми перспективи», м. Умань, 22–23 травня
2014 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Вплив реформ відкритості на
організацію навчання закордоном китайських студентів.
11. IX Міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми
економіки, суспільства, особистості сучасної України», м. Краматорськ,
16–17 квітня 2015 р., очна форма участі. Тема доповіді: Роль практики
классного керівництва у підготовці майбутніх педагогів КНР.
12. Міжвузівська науково-практична конференція «Виклики та можливості
трансформації сучасного українського суспільства», м. Краматорськ, 21–
22 квітня 2016р., очна форма участі. Тема доповіді: Аналіз нормативноправового забезпечення підготовки вчителів у Китаї та Україні.
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13. Всеукраїнський

науково-практичний

семінар

«Педагогічна

компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому
світі», м. Київ, 06 червня 2016 р., заочна форма участі. Тема доповіді:
Роль мережі Інтернет у підготовці вчителя в Китаї та Україні.

