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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Процеси інтеграції України до європейського та 

світового науково-освітнього простору зумовлюють необхідність вивчення 

українською педагогічною спільнотою актуального стану, тенденцій та перспектив 

розвитку систем освіти різних країн, аналізу їх позитивного досвіду та проблем з 

метою визначення найбільш ефективних напрямів власного поступу. 

Нині одним із найактуальніших напрямів розвитку є розбудова неперервної 

освіти, зокрема педагогічної. Сьогодні маємо в Україні достатньо детально 

розроблену нормативну базу неперервної педагогічної освіти, що містить низку 

загальнодержавних і галузевих нормативно-правових актів, серед яких Конституція 

України, Закони України „Про освітуˮ, „Про вищу освітуˮ, „Про дошкільну освітуˮ, 

„Про загальну середню освітуˮ, Національна доктрина розвитку освіти, Концепція 

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

галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти, що є стратегічним 

документом, який визначає основні напрями розвитку педагогічної освіти в Україні. 

У документі визначені основні принципи розвитку неперервної педагогічної освіти, 

серед яких: безперервність; гнучкість у реагуванні на зміни в суспільстві і 

прогностичність; інноваційність, а також, що важливо, поєднання національних 

освітніх традицій та кращого світового досвіду. 

Витоки ідеї неперервного особистісно-професійного розвитку знаходимо в 

працях дослідників гуманістичної психології А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, 

Е. Фромма та ін. Концептуальні положення розвитку неперервної освіти викладені в 

працях Б. Вульфсона, Б. Гершунського, Л. Гур’євої, Р. Дейва, К. Жаафар, 

М. Згуровського, Т. Калюжної, В. Кременя, В. Кудіна, Г. Кузнецова, Ф. Кумбса, 

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

неперервної педагогічної освіти розробляли В. Андрущенко, М. Бирка, Л. Гаврілова, 

Ю. Завалевський, М. Зикова, В. Квітко, В. Лунячек, Н. Мирончук, О. Набока, 

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

Психологічні проблеми професійного становлення і розвитку особистості 

досліджують Г. Абрамова, О. Борисова, Л. Долинська, І. Дубровіна, О. Дусавицький, 

Є. Заїка, О. Іванова, Н. Крейдун, В. Моляко, Н. Наумчик, О. Научитель, В. Панок, 

Н. Пов’якель, О. Солодухова, О. Фальова, Н. Фалько, Т. Хомуленко, Н. Чепелєва, 

Т. Яценко та ін. 

Значний внесок у розробку проблем особистості вчителя та його професійно 

значущих якостей зробили праці І. Беха, Н. Гузій, І. Зимньої, І. Зязюна, Є. Климова, 

В. Крутецького, Н. Кузьміної, Л. Мітіної, М. Роганової, В. Семиченко та ін. 

Дедалі активніше нині вивчається стан і тенденції розвитку неперервної 

педагогічної освіти в розвинених країнах Заходу (О. Бочарова (Франція), 

Т. Кошманова (США), О. Кузнєцова (Велика Британія), Л. Пуховська (Західна 

Європа), Т. Кристопчук (Польща, Словаччина, Словенія), С. Синенко (Англія, 

Франція, Німеччина) та ін.), Чорноморського регіону (С. Сапожников та ін.), 

Далекого Сходу (О. Озерська (Японія) та ін.). 
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Проте, в останні десятиліття світ став свідком стрімкого соціально-

економічного підйому, продемонстрованого, зокрема, Китайською Народною 

Республікою. Потужне зростання темпів економічного розвитку китайської 

економіки, що супроводжує її перехід від статичної планової моделі до динамічної 

ринкової, спричинило також низку соціально-культурних перетворень.  

Китай є найбільшою у світі країною, що розвивається, загальна чисельність 

населення якої становить близько 21% населення Землі. Саме в КНР мешкає 

сьогодні близько 26% освіченого населення світу. Китай освоює 1/3 всіх коштів, що 

спрямовуються на фінансування освіти в усьому світі. На 2010 рік Китай досягнув 

досить високого рівня розвитку і, за прогнозами, з 2020 по 2050 рік вийде на 

лідируючі позиції у світі за рівнем якості освіти. У зв’язку із цим стратегічна роль у 

нинішніх умовах відводиться педагогічній освіті, покликаній готувати 

висококваліфіковані кадри, які будуть здатні втілити в життя переорієнтацію всієї 

системи освіти „обличчям до модернізації, до світу, до майбутньогоˮ. 

У контексті реалізації основних положень Концепції розвитку неперервної 

педагогічної освіти з її принципом поєднання національних освітніх традицій та 

кращого світового досвіду цікавим і корисним для сучасної системи освіти України 

може стати досвід, накопичений китайськими вченими-педагогами та вчителями-

практиками за багатотисячолітню історію розвитку освіти в Китаї. Водночас 

спадщина української педагогічної думки минулого та сучасні досягнення можуть 

служити каталізаторами модернізаційних процесів для китайських колег. 

Хоча перші свідчення щодо розвитку педагогічної науки в КНР (Е. Моносзон) 

та організації підготовки вчителів у педагогічних училищах Китаю (М. Борткевич) 

знаходимо вже у спогадах членів делегації вітчизняних педагогів, які відвідали КНР 

у далекому 1956 р., теоретичні ідеї і практика особистісно-професійного розвитку 

китайських учителів не знайшли досі вичерпного висвітлення. 

Окремі аспекти проблеми розкрито в дослідженнях історії розвитку системи 

освіти Китаю (М. Бічурин, Н. Боревська, О. Джуринський, В. Клепіков, Куо Шао-

тан (А. Кримов), Д. Макгован, О. Машкіна, О. Михайличенко, Е. Моносзон, 

В. Сідіхменов, С. Харченко, О. Шпарик, О. Шрестха та ін.), зокрема педагогічної 

(М. Боєнко та ін.), а також сучасного стану наукової думки й практики підготовки 

педагогічних кадрів у КНР (С. Бабаян, Н. Джгун, Л. Калашник, Н. Котельнікова, 

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

Останнім часом українському освітянському загалу стали доступні праці 

китайських педагогів-дослідників українською та російською мовами з проблем 

історії педагогічної думки та розвитку китайської освіти в цілому (Ван Гуанхуа, Інь 

Хунчжу, Лінь Ю-сю, Ло Юн, Лю Венцюань, Лю Пенфей, Ні Вей Юнь, Су Сяохуань, 

Уюнтена, Фу Сяо Ся, Чжу Сяомань, Чжен Чжилянь, Чень Чжаомін та ін.), вищої 

освіти (Ван Ци, Вейфанг Мін, Лі Янхуей, Лю Сяонань, Ма Ваньхуа, Хе Сяоган та 

ін.), у тому числі педагогічної (Ду Яньянь, Куай Мін, Лу Шаньшань, Мей Ханьчен 

та ін.). 

У самій КНР останнім часом активізувались порівняльно-педагогічні студії, 

зокрема з проблем реформування систем освіти (Вень Чжунлінь, Лань Ін, Лі 

Ци-Лун, Тяо Юнь, Чен Йоу-сінь, Чень Йонг-мін, Чжу Сюньдун, Чжоу І та ін.), 

дослідження теорії, методики та організації педагогічної освіти (Лінь Чунде, Пен 
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Сяоху, Сінь Tao, Taн Чуан-Бао, Цао Вей, Цзи Сюе-цзюнь, Чан Лін-Лін, Чжан Лі-сін, 

Шень Цзілян, Янь Лінь-жу, та ін.), особистісно-професійних якостей учителя (Ван 

Кай, Лі Ху, Лю Хуажун, Чжан Вень, Чжан Лі-сін та ін.). У працях Ма Інчу було 

започатковано розробку концепції неперервної педагогічної освіти в умовах КНР. 

Аналіз наявних синологічних та порівняльно-педагогічних досліджень 

засвідчив існування низки суперечностей між: 

–  актуальністю для сучасної педагогічної освіти України проблеми 

особистісно-професійного розвитку вчителів у системі неперервної освіти та 

недостатньою увагою науковців до досліджень теорії і практики неперервного 

особистісно-професійного становлення педагогічних кадрів; 

–  потребою системи неперервної педагогічної освіти України в критичному 

вивченні й творчому використанні зарубіжних теоретичних ідей і досвіду з 

особистісно-професійного розвитку вчителів та браком в українській науці 

порівняльних досліджень цієї проблеми; 

–  накопиченими китайською системою освіти цінними ідеями й досвідом 

особистісно-професійного розвитку вчителів та відсутністю в Україні досліджень 

цього напряму неперервної педагогічної освіти в Китаї. 

Необхідність розв’язання зазначених суперечностей, а також актуальність 

проблеми, важливість узагальнення теоретичних ідей і досвіду особистісно-

професійного розвитку вчителів у Китаї і зумовили вибір теми нашого дослідження 

„Особистісно-професійний розвиток учителів у системі безперервної 

педагогічної освіти Китайської Народної Республікиˮ. 

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

робота є частиною комплексної теми „Сучасні освітньо-виховні технології в 

підготовці майбутніх вчителівˮ (державний реєстраційний номер 0111U008876), 

дослідження якої здійснює кафедра початкової, дошкільної та професійної освіти 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Тему 

дисертації затверджено Вченою радою Харківського національного педагогічного 

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

Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних і 

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

Мета дослідження – проаналізувати й узагальнити теоретичні ідеї та 

практику особистісно-професійного розвитку вчителів у системі неперервної 

педагогічної освіти КНР для творчого використання педагогічно цінного досвіду в 

умовах сучасної педагогічної освіти України. 

Відповідно до мети визначені такі завдання дослідження: 

1. Розкрити соціально-історичні передумови становлення уявлень про 

особистісно-професійний розвиток учителів у Китаї та визначити ступінь наукової 

розробки проблеми. 

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

особистісно-професійного розвитку вчителів на різних етапах становлення системи 

неперервної педагогічної освіти в КНР. 

3. Схарактеризувати практику особистісно-професійного розвитку вчителів у 

педагогічних навчальних закладах і системі післядипломної педагогічної освіти 

Китаю. 
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4. Розкрити тенденції, виявити педагогічно цінні ідеї та досвід особистісно-

професійного розвитку вчителів у КНР, накреслити перспективи їх критичного 

осмислення й творчого використання в умовах сучасної педагогічної освіти України. 

Об’єкт дослідження – неперервна педагогічна освіта в Китайській Народній 

Республіці. 

Предмет дослідження – теорія і практика особистісно-професійного розвитку 

вчителів у системі неперервної педагогічної освіти КНР. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися 

загальнонаукові методи дослідження (аналіз, синтез, порівняння, зіставлення, 

узагальнення – з метою вивчення енциклопедичної, філософської, психолого-

педагогічної, методичної літератури з проблеми дослідження, нормативних 

документів, що регулюють функціонування системи неперервної педагогічної освіти 

в КНР, та навчально-методичних матеріалів, які характеризують практику 

особистісно-професійного розвитку вчителів у системі неперервної педагогічної 

освіти; теоретичне моделювання – для визначення напрямів творчого використання 

прогресивних ідей і досвіду китайських педагогів в умовах сучасної педагогічної 

освіти України), а також конкретно-наукові методи: історико-педагогічний 

ретроспективний – для визначення специфіки особистісно-професійного розвитку 

вчителів у Китайській Народній Республіці; генетичний – для виявлення етапів 

становлення й розвитку уявлень про особистісно-професійний розвиток учителів у 

Китаї; системно-структурний – з метою систематизації теоретичних ідей 

особистісно-професійного розвитку вчительських кадрів та узагальнення досвіду їх 

реалізації в педагогічній практиці Китайської Народної Республіки; проблемно-

цільовий – для аналізу джерельної бази, науково-методичної літератури, 

періодичних видань і нормативно-інструктивних освітніх документів з метою 

виокремлення особливостей особистісно-професійного становлення вчителів; 

порівняльно-педагогічний – для зіставлення теоретичних ідей і практики 

особистісно-професійного розвитку вчителів у КНР та Україні. 

Джерельну базу дослідження складають фонди Центральної наукової 

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

бібліотеки імені В. Г. Короленка, бібліотек Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Інституту Конфуція Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, Педагогічного університету 

м. Чжецзян (КНР); державні документи уряду КНР з проблем освіти, матеріали 

мережі Інтернет (офіційні сайти ООН та ЮНЕСКО, Уряду КНР, Міністерства освіти 

КНР, Педагогічного університету м. Чжецзян (КНР), Пекінського педагогічного 

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

вчителів Китаю, освітянського ресурсу „Перша мережева бібліотекаˮ тощо); роботи 

українських, зарубіжних і китайських авторів (педагогів, філософів, істориків, 

соціологів), які досліджували окремі проблеми історії та сучасного стану 

неперервної педагогічної освіти в Китаї.  

У процесі дослідження опрацьовано публікації близько 20 періодичних видань 

Китайської Народної республіки, а саме: „Гунмін жибаоˮ, „Динаміка зарубіжної 

освітиˮ, „Дослідження зарубіжної педагогікиˮ, „Дослідження у сфері вищої 

педагогічної освітиˮ, „Дослідження у сфері порівняльної педагогікиˮ, „Женмінь 
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жибаоˮ, „Зарубіжна освітаˮ, „Навчальні програми, навчальні матеріали, методи 

викладанняˮ, „Освіта в Китаїˮ, „Освітаˮ, „Педагогічна теорія та практикаˮ, 

„Педагогічні дослідженняˮ, „Порівняльно-педагогічні дослідженняˮ, „Китайський 

освітянський щорічникˮ та інших, а також матеріали численних фахових збірників 

наукових праць і наукових журналів України. 

Наукова новизна дослідження визначається тим, що в ході наукового 

пошуку вперше: 

– здійснено аналіз та узагальнення теоретичних ідей і практики особистісно-

професійного розвитку вчителів у системі неперервної педагогічної освіти КНР на 

різних етапах її функціонування; 

– виявлено розвиток мети неперервної педагогічної освіти від прискореної 

підготовки великої армії вчителів із соціалістичною свідомістю та елементарними 

професійними вміннями на першому етапі – до різнобічного особистісно-

професійного розвитку компетентного педагога, здатного до інноваційної та 

дослідницької діяльності й навчання упродовж життя на нинішньому етапі; 

трансформацію завдань: від озброєння вчителів елементарними знаннями й 

уміннями, необхідними для виховання культурних трудящих, та формування в 

педагогів соціалістичної свідомості для ведення непримиренної боротьби з 

буржуазною ідеологією на перших етапах – до всебічного особистісно-професійного 

розвитку вчителів, вироблення переконання в необхідності навчання упродовж 

життя та постійного підвищення педагогічної майстерності, формування 

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

 обґрунтовано провідні тенденції розвитку сучасної системи неперервної 

педагогічної освіти КНР, що сприяють особистісно-професійному вдосконаленню 

вчителів: 1) підвищення вимог до рівня професійної компетентності педагогів при 

збереженні пріоритетності ідеологічно-моральних якостей особистості; 

2) гуманізація освіти, перехід на засади особистісно орієнтованої освітньої 

парадигми; 3) психологізація, посилення психологічного складника змісту 

особистісно-професійного розвитку вчителів; 4) розширення використання сучасних 

цифрових технологій і мультимедіа, технологій дистанційної освіти в процесі 

особистісно-професійного розвитку сучасних китайських учителів; 

5) диверсифікація організаційних форм особистісно-професійного розвитку 

вчителів; 

 визначено напрями творчого використання цінних теоретичних ідей і 

досвіду особистісно-професійного розвитку китайських учителів в умовах 

неперервної педагогічної освіти України: розробка концепції та реалізація дієвих 

заходів підвищення соціального престижу вчительської професії; конструювання та 

реалізація морально-етичної складової змісту особистісно-професійного розвитку 

вчителів у системі неперервної педагогічної освіти; розширення арсеналу форм 

педагогічної практики студентів-майбутніх учителів її факультативними видами; 

запровадження різноманітних форм підвищення кваліфікації вчителів на робочому 

місці, на базі шкіл; дотримання балансу між уніфікувальними тенденціями, що 

властиві цивілізаційній глобалізації, і збереженням національно-культурної 

специфіки системи неперервної педагогічної освіти; 
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уточнено періодизацію розвитку системи неперервної педагогічної освіти в 

Китаї, зокрема зроблено висновок про те, що у своєму становленні вона пройшла 

шість етапів; 

набули подальшого розвитку уявлення про еволюцію поглядів китайського 

суспільства на професійно значущі якості особистості вчителя, зміст, форми і 

методи особистісно-професійного розвитку вчителів в Китаї як у процесі 

професійної підготовки, так і післядипломної педагогічної освіти, зокрема на 

робочому місці – на базі шкіл. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що висновки та основні 

положення дослідження можуть бути використані в розробці навчальних курсів, 

підготовці навчально-методичних посібників, підручників, хрестоматій з 

порівняльної педагогіки, синології, історії зарубіжної педагогіки; у процесі читання 

спецкурсів і проведення спецсемінарів з проблем зарубіжної вищої і неперервної 

педагогічної освіти; з метою здійснення порівняльного аналізу процесу розвитку 

педагогічної думки і освітньої практики народів світу. 

Апробація основних результатів дослідження. Основні положення 

дисертації представлено в доповідях та повідомленнях на науково-практичних 

конференціях різних рівнів: Міжнародних: „Розвиток міжнародного 

співробітництва в галузі освіти в контексті Болонського процесуˮ (Алушта, 2013 р.), 

„Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних і психологічних наукˮ 

(Одеса, 2015 р.), „Психологія і педагогіка сучасності: проблеми і стан розвитку 

науки і практики в Україніˮ (Львів, 2015 р.); Всеукраїнській: „Українська освіта і 

наука в ХХІ столітті: погляд молодіˮ (Харків, 2014 р.); регіональних: „Методологія 

сучасних наукових дослідженьˮ (Харків, 2012, 2013, 2014 рр.), „День науки – 2013ˮ 

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

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

Публікації. Результати дослідження відображені в 14 одноосібних наукових 

працях, серед яких: 6 статей у провідних фахових виданнях України та виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз, 8 публікацій апробаційного 

характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел 

(422 найменування, з них 22 – англійською і 82 – китайською мовами), 7 додатків на 

108 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 327 сторінок, з яких 175 сторінок 

основного тексту.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і 

завдання, об’єкт і предмет дослідження, визначено його методи, схарактеризовано 

джерельну базу, розкрито наукову новизну і практичну значущість, викладено 

інформацію про апробацію і впровадження результатів дослідження. 

У першому розділі – „Особистісно-професійний розвиток учителів у Китаї 

як науково-педагогічна проблемаˮ – на основі вивчення праць із синології, 

філософії, історії, культурології, історії педагогіки визначено соціально-історичні 
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передумови становлення й розвитку сучасної системи неперервного особистісно-

професійного розвитку вчителів у КНР, до яких відносимо: погляди традиційного 

китайського суспільства на особистість учителя як уособлення найвищих людських 

чеснот і взірець для наслідування; ідеї даосизму, буддизму та конфуціанства як 

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

освіти Китаю; багатовікову практику підготовки педагогічних кадрів у Китаї. 

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

просто життєвий досвід, а й особливий тип світогляду. Учитель у Китаї асоціюється 

з „начальницькою особоюˮ і „государемˮ. Оскільки тільки за допомогою вчителя 

можна отримати належну освіту і зайняти ключовий державний пост, сам наставник 

за статусом ніяк не може бути нижчим за свого успішного учня. Тому навіть государ 

„не вважає свого підданого підданим, ... коли той є наставникомˮ (давньокитайський 

трактат „Лі Цзиˮ). 

Встановлено, що конфуціанський ідеал учителя вимагав від представників 

педагогічної професії постійного самовдосконалення, що мало на увазі не тільки 

оволодіння методикою навчання учнів, а й вироблення відповідних особистісних 

якостей. Передусім мова йшла про дотримання норм високоморальної поведінки та 

прихильності справедливості. У цьому відношенні вчитель мав служити зразком для 

наслідування, являти собою „живе втілення рис ідеальних мудрецівˮ.  

Зроблено припущення, що в такий спосіб, за допомогою, з-поміж іншого, 

культу вчителя в суспільній свідомості китайців утверджувався і підтримувався 

образ ієрархічно організованого світу. Водночас, головним завданням педагогічної 

діяльності, поряд із передачею знань і досвіду, є навчання учнів того, як їм самим 

вирішувати складні проблеми, тобто розвивати свій власний інтелект і самостійність 

мислення. 

Встановлено, що конфуціанські постулати про соціальну роль учителя і 

вимоги до його особистісно-професійних якостей зберегли свій вплив упродовж 

тисячолітньої історії Китаю. Такі високі соціальні вимоги до особистісно-

професійних якостей учителя спричинюють підвищену увагу освітянської спільноти 

Китаю не тільки до професійної підготовки майбутніх учителів у педагогічних 

вищих навчальних закладах, але й до розбудови системи особистісно-професійного 

вдосконалення вже працюючих освітян – системи неперервної педагогічної освіти 

педагогів упродовж життя. 

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

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

своєму розвиткові так чи інакше відгукується на всі соціально-політичні процеси в 

країні. Тож і базова професійна педагогічна підготовка, і післябазове особистісне й 

професійне вдосконалення вчителів повною мірою відчули на собі кардинальні 

політичні, економічні, соціальні зрушення, що відбувалися в китайському 

суспільстві в другій половині ХХ століття. 

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

найчастіше кладуться в основу періодизації розвитку системи освіти китайськими 

дослідниками (Ван Гуанхуа, Ду Яньянь, Чжан Ланьсін, Фан Сяодун та ін.). На жаль, 

такі періодизації жодним чином не відображають особливостей культурно-
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освітнього життя Китаю, а лише констатують зміни політичного клімату всередині 

країни. 

На основі аналізу та зіставлення наявних періодизацій становлення й розвитку 

системи освіти КНР в цілому та педагогічної зокрема критеріями виокремлення 

етапів було визначено мету, завдання й принципи її функціонування, які, у свою 

чергу, зумовлюють добір змісту, форм і методів професійної підготовки вчителів. 

Таким критеріям відповідає періодизація, запропонована Лу Шаньшань. Уточнення 

запропонованої Лу Шаньшань періодизації розвитку системи педагогічної освіти в 

КНР дало змогу визначити етапи становлення й розвитку системи особистісно-

професійного розвитку вчителів у Китайській Народній Республіці: (І) зародження і 

становлення системи неперервної педагогічної освіти на соціалістичних 

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

всієї освітньої галузі, що залишилась у спадщину від попередніх епох; 

(ІІ) нарощування професійної компетентності вчителів для виконання завдань 

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

збільшення вчительського контингенту на попередньому етапі; (ІІІ) руйнації 

системи неперервної педагогічної освіти у роки „культурної революціїˮ (1966–

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

хаосуˮ (1977–1984 рр.) в процесі відродження армії китайських учителів та 

поновлення високого престижу педагогічної праці; (V) системних трансформацій 

неперервної педагогічної освіти в руслі соціалістичної модернізації з метою 

підвищення освітнього і культурного рівня китайського народу, підготовки 

необхідної кількості кваліфікованих спеціалістів (1985–1998 р.); (VІ) нинішній етап 

розбудови відкритої системи неперервної педагогічної освіти з метою забезпечити 

особистісно-професійне становлення компетентного педагога-дослідника, здатного 

до навчання упродовж життя (розпочався в 1999 р.). 

Висунуто припущення, що прийняття ЦК КПК і Держрадою КНР у липні 

2010 р. „Національної середньострокової і довгострокової програми реформ і 

розвитку освіти (2010–2020 рр.)ˮ може знаменувати початок нового періоду в 

розвиткові системи неперервної педагогічної освіти. Але для впевнених висновків 

на сьогодні бракує масштабної інформації про хід реалізації реформ. 

З’ясовано, що останнім часом проблема особистісно-професійного розвитку 

взагалі та вчителів зокрема набула особливої актуальності у світовій науці – 

філософії, психології, соціології, педагогіці. 

Висвітлено актуальні нині напрями досліджень особистісно-професійного 

розвитку: підходи – діяльнісний, динамічний, акмеологічний, професіографічний, 

компетентнісний – до проблеми розвитку особистості та особистісно-професійних 

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

розвитку фахівців: педагогічні, соціальні, психологічні, економічні, моральні, 

фізичні, духовні, культурні тощо (В. Лефтеров); структуру особистісно-

професійного розвитку майбутнього вчителя як сукупність взаємопов’язаних 

компонентів: особистісного, змістовно-операційного, рефлексивного (В. Щербина); 

філософські основи формування та розвитку особистості сучасного вчителя 

(І. Табачек) тощо. 
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На основі аналізу дефініцій сформульовано розуміння особистісно-

професійного розвитку як процесу формування й неперервного вдосконалення 

соціально схвалюваних і професійно значущих особистісних якостей учителів, що 

позитивно впливають на успішне оволодіння професією і ефективність діяльності. 

Формування таких якостей здійснюється в процесі професійної підготовки 

здебільшого в педагогічних навчальних закладах. Удосконалення ж відбувається 

вже під час розгортання професійної кар’єри в системі неперервної педагогічної 

освіти. 

У другому розділі – „Теорія та практика особистісно-професійного 

розвитку майбутніх учителів у вищих навчальних закладах Китаюˮ – 

схарактеризовано мету, завдання, принципи, зміст особистісно-професійного 

розвитку майбутніх учителів на різних етапах розвитку системи педагогічної освіти 

КНР, а також висвітлено відповідний досвід сучасних вищих навчальних закладів 

КНР. 

З’ясовано, що на І етапі (1949–1956 рр.) мета особистісно-професійного 

розвитку майбутніх китайських учителів була цілком прагматичною і полягала в 

підготовці за короткий термін значної кількості педагогічних кадрів; завдання 

обмежувались формуванням у студентів здатності: а) „виховувати культурних 

трудящих, які мають соціалістичну свідомістьˮ і б) „вести непримиренну боротьбу з 

буржуазною ідеологієюˮ. Відповідно, особистісно-професійний розвиток майбутніх 

учителів базувався на принципах соціальної детермінації мети і змісту освіти; 

примату комуністичної ідеології, практичної спрямованості, класовості, 

прагматизму.  

Розкрито, що зміст особистісно-професійного розвитку, який відбивається в 

навчальних планах закладів з підготовки вчителів, спочатку обмежувався фактично 

вивченням програми школи (китайська мова, математика, каліграфія тощо), 

передбачав передачу елементарних практично орієнтованих відомостей з педагогіки 

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

структура уроку, методи оцінювання знань учнів тощо), а пізніше був доповнений 

дисциплінами ідеологічно-пропагандистської спрямованості (основи марксизму-

ленінізму, вчення Мао Цзедуна тощо). 

На ІІ етапі (1957–1965 рр.) метою стало нарощування професійної 

компетентності вчителів для виконання завдань всеосяжного соціалістичного 

будівництва;  

завданням – формування здатності виховувати громадян, всебічно розвинених у 

моральному, розумовому і фізичному відношенні, готувати кваліфікованих 

працівників, які мають соціалістичну свідомість і культурні цінності. До принципів 

соціальної детермінації мети і змісту, примату комуністичної ідеології, практичної 

спрямованості, класовості, прагматизму був доданий принцип поєднання навчання з 

продуктивною працею, реалізація якого забезпечувала формування в майбутніх 

учителів працьовитості і звички до фізичної праці.  
З’ясовано, що зміст професійної підготовки збагатився дисциплінами, 

засвоєння яких сприяло набуттю майбутніми вчителями професійної 

компетентності: „Китайська риторикаˮ (основи якої розробив Чен Ван Тао), 

„Основи психологіїˮ тощо, а також, у дусі часу, – формування якостей ідеолога-
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пропагандиста: „Марксистська теорія освітиˮ, „Вчення Мао Цзедуна про освітуˮ 

(Чен Клік Ву), „Методика пропаганди на основі текстуˮ (Ву Южанг) тощо. Розвитку 

теорії і збагаченню змісту педагогічної освіти сприяли дослідження китайських 

вчених: Ху Ши (поєднання навчально-пізнавальної і дослідницької діяльності 

студентів), Ву Южанг (розвиток креативності дітей і молоді) та інші. 

На ІІІ етапі (1966–1976 рр.) китайська освіта зазнала катастрофічних за 

масштабами руйнувань, зумовлених деструктивною політикою керівництва партії 

того часу. На педагогічних працівників усіх рівнів, як і на всю інтелігенцію Китаю в 

цілому, були спрямовані безпрецедентні за розмахом і жорстокістю репресії. 

Відбулася редукція мети особистісно-професійного розвитку майбутніх учителів до 

виховання кадрів, що підтримують комуністичну партію і соціалістичну ідеологію. 

Завдання зосередилися на формуванні в них відданості КПК, готовності невтомно 

пропагувати офіційну ідеологію серед учнів і населення і безжально боротися з її 

опонентами. Поряд із принципами соціальної детермінації мети і змісту, примату 

комуністичної ідеології, практичної спрямованості, класовості, прагматизму 

провідним став викривлений принцип поєднання навчання з продуктивною працею. 

Зміст професійної підготовки звузився до освоєння основ наук (математики, 

китайської історії, китайської філології, природознавства тощо) в обсязі шкільної 

програми, основ теорії комуністичного виховання та елементів методик викладання 

шкільних предметів. Місце гуманітарних дисциплін посіли курси політико-

пропагандистського профілю та вивчення ідей Мао Цзедуна за цитатниками. 

Натомість розширилися обсяги трудового навчання студентів, що заповнило майже 

половину академічного часу.  

На ІV етапі (1977–1984 рр.) метою стало відродження армії китайських 

учителів та поновлення високого престижу педагогічної праці; завданням – 

формування здатності забезпечити „посилення і поліпшення підготовки 

інтелектуальних людських ресурсівˮ, підвищення „ідеологічного і морального 

стандартівˮ та „культурного й освітнього рівня китайської націїˮ. Провідним у 

процесі особистісно-професійного розвитку майбутніх учителів став принцип 

науковості, спрямований на забезпечення міцного теоретичного фундаменту 

професійної діяльності вчителів. Не втратили своєї значущості і властиві 

попереднім етапам принципи примату комуністичної ідеології, а також практичної 

спрямованості педагогічної освіти. Водночас система педагогічної освіти 

відмовилася від принципів класовості і прагматизму, які втратили свою актуальність 

у нових соціально-культурних умовах. Відійшов на другий план і принцип 

поєднання навчання з продуктивною працею, що раніше призводив до скорочення 

часу навчальної роботи студентів.  

Розкрито зміст підготовки майбутніх учителів, який збагатився вивченням 

основ педагогіки (дидактики, теорії комуністичного виховання) і психології 

(загальної і вікової), методик викладання шкільних предметів (китайської мови, 

математики, каліграфії, музики тощо), низкою гуманітарних дисциплін („Етикаˮ, 

„Ритуали суспільстваˮ тощо) зі збереженням провідної ролі дисциплін ідеологічного 

блоку („Політична ситуаціяˮ, „Військова теоріяˮ, „Теорія марксизму-ленінізмуˮ, „Ідеї 

Мао Цзедуна і Ден Сяопінаˮ тощо). Теорія педагогічної освіти отримала розвиток у 
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дослідженнях Цао Юнгхуа (адаптація зарубіжного досвіду підготовки вчителів до 

умов Китаю), Чен Клік Ву (політика КПК щодо підготовки вчителів) та ін. 

На V етапі (1985–1998 рр.) мета полягала в інтенсифікації підготовки вчителів, 

здатних виховувати „будівників і продовжувачів справи соціалізмуˮ і підвищувати 

„якісні характеристики китайської націїˮ; завдання – забезпечення всебічного 

розвитку майбутніх учителів у моральному, інтелектуальному, фізичному, 

естетичному і трудовому відношенні. Для відновлення й піднесення соціального 

престижу освіти та вчительської професії в 1993 р. було прийнято Закон КНР „Про 

педагогівˮ, покликаний захищати права вчителів, сприяти створенню армії освітян з 

високими моральними й професійними якостями та розвитку справи соціалістичної 

освіти. 

Виявлено, що до принципів примату комуністичної ідеології, практичної 

спрямованості і науковості додалися принципи інтеграції, міждисциплінарності, 

національної специфіки. Відбувалося подальше збагачення змісту підготовки 

вчителів дисциплінами професійно-педагогічної спрямованості („Сучасна 

педагогічна майстерністьˮ, „Усне мовлення вчителяˮ, „Керівництво діяльністюˮ 

тощо), гуманітарної спрямованості („Основи морального вихованняˮ, „Іноземна 

моваˮ, „Художня творчістьˮ) тощо. У працях Ма Інчу була закладена основа 

розробки концепції неперервної педагогічної освіти в умовах КНР.  

Виявлено, що кінець ХХ століття ознаменувався в Китаї прийняттям низки 

документів, які кардинально змінили вигляд неперервної педагогічної освіти в 

цілому і професійної підготовки вчителів зокрема. Насамперед слід відзначити 

Закон КНР „Про вищу освітуˮ та „Проект продовження освіти вчителів початкових і 

середніх шкілˮ. 

Закон КНР „Про вищу освітуˮ був прийнятий на 4 засіданні Постійного 

комітету ІХ Всекитайського з’їзду народних представників 29 серпня 1998 року, 

оприлюднений указом №7 Голови КНР 29 серпня 1998 р. і вступив у дію 1 січня 

1999 р. До речі, його стаття 15 свідчить, що вища освіта є неперервною і складається 

з двох частин: вузівської та післявузівської освіти. 

Вважаємо, що названі два документи ознаменували вступ системи підготовки 

вчительських кадрів КНР у новий, сучасний етап свого розвитку – етап побудови 

відкритої системи неперервної педагогічної освіти. 

На рубежі тисячоліть були також прийняті: в 1999 р. – „Пропозиції щодо 

посилення будівництва системи підготовки викладацьких кадрів вузів на новому 

етапіˮ; в 2001 р. – „Пропозиції щодо деяких питань первинного визнання 

вчительського цензуˮ, „Статут управління отриманням посвідчень вчительського 

цензуˮ і „Десятий п’ятирічний план будівництва кадрової системи вчителів 

початкової та середньої школиˮ; у 2004 р. – „Програма дій з розвитку освіти на 

2003-2007 рокиˮ. 
З’ясовано, що метою підготовки майбутніх учителів на нинішньому етапі 

розбудови відкритої системи неперервної педагогічної освіти (розпочався в 1999 р.) 

є особистісно-професійне становлення компетентного педагога-дослідника, 

здатного до навчання впродовж життя. Завданнями професійної підготовки 

визнається: забезпечення всебічного розвитку майбутніх учителів у моральному, 

інтелектуальному, фізичному, естетичному і трудовому відношенні; створення 
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міцного фундаменту професійної компетентності; виховання схильності до 

дослідницької діяльності в галузі освіти; формування прагнення до професійного 

самовдосконалення та освіти упродовж життя. Провідними в процесі особистісно-

професійного розвитку майбутніх учителів є принципи соціальної детермінації мети 

і змісту, системності, провідної ролі державної ідеології, а також актуальності змісту 

педагогічної освіти, гуманізації, диференціації та індивідуалізації, національної 

специфіки, науковості, функціональної повноти професійної підготовки майбутніх 

учителів. Спостерігається також тенденція збереження пріоритетності ідеологічної 

та моральної складових змісту педагогічної освіти. 

На основі аналізу навчальних планів підготовки майбутніх педагогів різних 

спеціальностей у педагогічних вишах КНР зроблено висновок, що зміст педагогічної 

освіти спрямовано на вироблення в майбутнього вчителя низки професійно і 

соціально значущих особистісних властивостей, зокрема: моральних (любов до 

батьківщини, дисциплінованість, законослухняність, відданість своїй педагогічній 

праці, любов до учнів, послідовне дотримання норм професійної педагогічної етики 

тощо); пізнавальних (системний науковий світогляд, ознайомленість із сучасним 

станом розвитку науки, знання з гуманітарних, соціальних, природничих наук, 

широкий кругозір, розвинений пізнавальний інтерес, сприйнятливість до інновацій 

тощо); фахових (професійна педагогічна компетентність, базові знання з дисциплін і 

основних наукових теорій, сформованість основних практичних професійних умінь і 

навичок, здатність до інтеграції для забезпечення міждисциплінарного навчання, 

дослідницькі й управлінські здібності у сфері початкової освіти тощо); рефлексивних 

(потенціал до самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення; оптимізм); 

комунікативних (товариськість, доброзичливість, володіння рідною та іноземними 

мовами, володіння ІКТ тощо); фізичних (достатній рівень розвитку фізичних 

навичок, навички здорового способу життя, психогігієнічні навички тощо); 

естетичних (здатність до естетичного сприйняття та естетичної оцінки, практичні 

художні вміння й досягнення тощо). 

Виявлено, що для формування професійно і соціально значущих особистісних 

властивостей майбутніх учителів викладачі педагогічних вишів КНР поступово 

відмовляються від авторитарної позиції, уніфікованого репродуктивного способу 

викладання і починають урізноманітнювати традиційні організаційні форми (лекції, 

семінарсько-практичні заняття) активними й інтерактивними методами навчання 

(проблемний виклад, дискусії, аналіз педагогічних ситуацій, квазівикладання, 

обговорення студентських доповідей і рефератів тощо), широко застосовують 

прийоми гейміфікації, цифрові ресурси та мультимедіа. 

З’ясовано, що сучасні китайські студенти добре розуміють важливість для 

майбутньої професійної діяльності та кар’єри педагогічної практики і часто 

прагнуть максимально використовувати можливість формування педагогічних умінь 

та професійно значущих особистісних якостей не лише під час обов’язкових 

викладацьких практик, а також беручи участь у факультативних літніх соціальних 

практиках. 

У третьому розділі – „Післядипломний особистісно-професійний розвиток 

учителів у Китайській Народній Республіціˮ – схарактеризовано форми й методи 

особистісно-професійного розвитку китайських учителів у післядипломній освіті; 
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виявлено тенденції розвитку та перспективи використання досвіду особистісно-

професійного розвитку китайських учителів в умовах неперервної педагогічної 

освіти України. 

Виявлено, що робота з професійної підготовки вчителів не закінчується 

отриманням ними диплома про освіту. Особистісно-професійне становлення 

вчителя – тривала й складна робота, яка має враховувати не лише інтереси самого 

вчителя, але й потреби навчального закладу, регіону, всього суспільства. 

Післядипломна педагогічна освіта в Китаї представлена перепідготовкою та 

підвищенням кваліфікації як на спеціальних курсах, так і в різноманітних формах 

роботи в міжкурсовий період.  

Схарактеризовано модель підвищення кваліфікації вчителів на базі школи – 

сяобень пейсюнь, що розглядається в Китаї як інноваційний інструмент, який 

дозволяє об’єднати внутрішні і зовнішні ресурси школи для особистісно-

професійного розвитку педагогів та підвищення творчого потенціалу всього 

педагогічного колективу. Висвітлено зміст сяобень пейсюнь, який передбачає 

роботу за п’ятьма напрямами: ідейно-політичне виховання вчителів, поглиблення 

знань педагогічної теорії, удосконалення предметно-методичних знань і навичок, 

науково-дослідна діяльність, опанування сучасних педагогічних технологій. 

З’ясовано, що особистісно-професійний розвиток учителів на базі школи 

здійснюється в колективних (відкриті лекції, семінари, наради, форуми, конференції, 

професійні конкурси, презентації досвіду тощо), групових (засідання методичних 

об’єднань, творчих груп, відвідування інших навчальних закладів для обміну 

досвідом тощо) та індивідуальних (наставництво, самоосвіта, проведення наукових 

досліджень, дистанційне он-лайн навчання, створення інтернет-портфоліо та 

мультимедійних презентацій тощо) формах на засадах диференціації та 

індивідуалізації, гуманізації та особистісно орієнтованого підходу.  

Виявлено, що зміст особистісно-професійного розвитку вчителів на базі 

школи диференціюється з огляду на стаж кожного педагога: рік після закінчення 

вишу – адаптація, наступні три-чотири роки – напрацювання професійних умінь, 

після десяти років – перехід до виконання ролі наставника молодих учителів. Кожна 

школа щорічно розробляє плани такої роботи та веде ретельний облік результатів 

особистісно-професійного зростання кожного члена колективу. Система 

післядипломного особистісно-професійного розвитку китайських учителів активно 

інтегрує найновіші цифрові та мультимедійні засоби для підвищення фахового рівня 

педагогів, залучення їх до педагогічної творчості та науково-дослідної діяльності, 

спілкування з колегами для обміну досвідом та ідеями. 

Аналіз сучасного стану системи неперервної педагогічної освіти КНР 

дозволив виявити провідні тенденції розвитку, що сприяють особистісно-

професійному вдосконаленню вчителів: 1) підвищення вимог до рівня професійної 

компетентності педагогів при збереженні пріоритетності ідеологічно-моральних 

якостей особистості; 2) гуманізації освіти, переходу на засади особистісно 

орієнтованої освітньої парадигми; 3) психологізації, посилення психологічного 

складника змісту особистісно-професійного розвитку вчителів; 4) розширення 

використання сучасних цифрових технологій і мультимедіа, технологій 

дистанційної освіти в процесі особистісно-професійного розвитку сучасних 
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китайських учителів; 5) диверсифікації організаційних форм особистісно-

професійного розвитку вчителів. 

Зроблено припущення, що досвід особистісно-професійного розвитку 

китайських учителів у системі неперервної педагогічної освіти може бути 

використаний українськими освітянами за такими напрямами: розробка концепції та 

реалізація дієвих заходів підвищення соціального престижу вчительської професії; 

конструювання та реалізація морально-етичної складової змісту особистісно-

професійного розвитку вчителів у системі неперервної педагогічної освіти; 

розширення арсеналу форм педагогічної практики студентів-майбутніх учителів її 

факультативними видами; запровадження різноманітних форм підвищення 

кваліфікації учителів на базі шкіл; дотримання балансу між уніфікувальними 

тенденціями, що властиві цивілізаційній глобалізації, і збереженням національно-

культурної специфіки системи неперервної педагогічної освіти. 

 

ВИСНОВКИ 

Дослідження теоретичних ідей та практичного досвіду особистісно-

професійного розвитку учителів у системі неперервної педагогічної освіти КНР дає 

можливість зробити такі висновки: 

1. Розкрито соціально-історичні передумови становлення уявлень про 

особистісно-професійний розвиток учителів у Китаї. Зокрема, на основі вивчення 

праць із синології, філософії, історії, культурології, історії педагогіки визначено 

соціально-історичні передумови становлення й розвитку сучасної системи 

неперервного особистісно-професійного розвитку вчителів у КНР, до яких 

віднесено: погляди традиційного китайського суспільства на особистість учителя як 

уособлення найвищих людських чеснот і взірець для наслідування; ідеї даосизму, 

буддизму та конфуціанства як етико-філософську основу менталітету китайців, всієї 

культури і, зокрема, системи освіти Китаю; багатовікову практику підготовки 

педагогічних кадрів у Китаї. 

Аналіз стану наукової розробки проблеми засвідчив, що ані у вітчизняних, ані 

в китайських дослідженнях особистісно-професійний розвиток учителів у системі 

неперервної педагогічної освіти КНР не став досі предметом комплексного 

різнобічного вивчення. 

2. Установлено на основі аналізу змін мети, завдань, принципів, змісту, що 

система особистісно-професійного розвитку китайських учителів у процесі 

неперервної педагогічної освіти (базової професійної підготовки та післябазової, 

післядипломної освіти) пройшла у своєму становленні послідовні кроки: 

І – етап зародження і становлення системи неперервної педагогічної освіти на 

соціалістичних ідеологічних засадах (1949–1956 рр.); 

ІІ – етап нарощування професійної компетентності вчителів для виконання 

завдань всеосяжного соціалістичного будівництва (1957–1965 рр.);  

ІІІ – етап руйнації системи неперервної педагогічної освіти у роки „культурної 

революціїˮ (1966–1976 рр.);  

ІV – етап відновлення „порядку з хаосуˮ в процесі відродження армії 

китайських учителів та поновлення високого престижу педагогічної  

праці (1977–1984 рр.); 



15 

V – етап системних трансформацій неперервної педагогічної освіти в руслі 

соціалістичної модернізації з метою підвищення освітнього і культурного рівня 

китайського народу, підготовки необхідної кількості кваліфікованих спеціалістів 

(1985–1998 рр.); 

VІ – нинішній етап розбудови відкритої системи неперервної педагогічної 

освіти, з метою забезпечити особистісно-професійне становлення компетентного 

педагога-дослідника, здатного до навчання упродовж життя (розпочався в 1999 р.). 

Виявлено, що паралельно відбувалося ускладнення (за винятком періоду 

„культурної революціїˮ) завдань особистісно-професійного розвитку вчителів: від 

формування здатності а) „виховувати культурних трудящих, які мають 

соціалістичну свідомістьˮ і б) „вести непримиренну боротьбу з буржуазною 

ідеологієюˮ (1949–1956 рр.) до створення міцного фундаменту професійної 

компетентності; виховання схильності до дослідницької діяльності в галузі освіти; 

формування прагнення до професійного самовдосконалення та освіти упродовж 

життя (нинішній етап). 

Виокремлено притаманні кожному етапу принципи, на яких базується 

особистісно-професійне становлення й розвиток учителів. До основних (соціальної 

детермінації мети і змісту неперервної педагогічної освіти, примату комуністичної 

ідеології, практичної спрямованості) на різних етапах додавались принципи 

класовості, прагматизму, поєднання навчання з продуктивною працею, науковості, 

національної специфіки тощо. Нині провідними є принципи соціальної детермінації 

мети і змісту, системності, провідної ролі державної ідеології, а також актуальності 

змісту педагогічної освіти, інтеграції, міждисциплінарності, гуманізації, 

диференціації та індивідуалізації, національної специфіки, науковості, 

функціональної повноти неперервної педагогічної освіти. 

З’ясовано, що зміст особистісно-професійного розвитку майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки пройшов шлях від копіювання досвіду педагогічної 

освіти СРСР, запозичення навчальних програм, підручників, навчально-методичних 

матеріалів, а також форм і методів роботи – до розширення шляхом залучення 

класичних і новітніх зарубіжних наукових здобутків, розробки власного навчально-

методичного інструментарію на основі напрацювань китайських педагогів-

науковців і освітян-практиків. 

3. Схарактеризовано практику особистісно-професійного розвитку китайських 

учителів у період здобуття базової педагогічної освіти. Виявлено, що гуманізація 

процесу професійної підготовки спонукає викладачів відмовлятись від авторитарної 

позиції, уніфікованого репродуктивного способу викладання для формування 

професійних особистісних властивостей студентів. Поряд із проблемним викладом, 

дискусіями, квазівикладанням на заняттях все частіше застосовуються інтерактивні 

методи, прийоми гейміфікації, цифрові ресурси та мультимедіа. 

З’ясовано, що сучасні китайські студенти прагнуть максимально 

використовувати можливості обов’язкових викладацьких і факультативних літніх 

соціальних практик для формування педагогічних умінь та професійно значущих 

особистісних якостей. 

Висвітлено форми, в яких відбувається особистісно-професійний розвиток 

учителів на базі школи: відкриті лекції, семінари, наради, форуми, конференції, 
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професійні конкурси, презентації досвіду, участь у роботі творчих груп, 

відвідування інших навчальних закладів для обміну досвідом, наставництво, 

самоосвіта, проведення наукових досліджень, дистанційне он-лайн навчання, 

створення інтернет-портфоліо та мультимедійних презентацій тощо. 

Розкрито тенденції розвитку системи особистісно-професійного розвитку 

китайських учителів у системі неперервної педагогічної освіти. До них віднесено: 

підвищення вимог до рівня професійної компетентності педагогів при збереженні 

пріоритетності ідеологічно-моральних якостей особистості; гуманізацію освіти, 

перехід на засади особистісно орієнтованої освітньої парадигми; психологізацію, 

посилення психологічного складника змісту особистісно-професійного розвитку 

вчителів; розширення використання сучасних цифрових технологій і мультимедіа, 

технологій дистанційної освіти в процесі особистісно-професійного розвитку 

сучасних китайських учителів; диверсифікацію організаційних форм особистісно-

професійного розвитку вчителів. 

До прогностичних тенденцій віднесено переорієнтацію неперервної 

педагогічної освіти КНР на міжнародні стандарти професійних кваліфікацій. 

4. Накреслено перспективи творчої реалізації системою неперервної 

педагогічної освіти України перспективних педагогічних ідей і досвіду китайських 

освітян, що полягають у: розробці концепції та реалізації дієвих заходів підвищення 

соціального престижу вчительської професії; конструюванні та реалізації морально-

етичної складової змісту особистісно-професійного розвитку вчителів у системі 

неперервної педагогічної освіти; розширенні арсеналу форм педагогічної практики 

студентів-майбутніх учителів її факультативними видами; запровадженні 

різноманітних форм підвищення кваліфікації учителів на базі шкіл; дотриманні 

балансу між уніфікувальними тенденціями, що властиві цивілізаційній глобалізації, 

і збереженням національно-культурної специфіки системи неперервної педагогічної 

освіти. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми особистісно-

професійного розвитку вчителів у системі неперервної педагогічної освіти КНР. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані з порівняльним вивченням 

ефективності різних варіантів моделі підвищення кваліфікації китайських учителів 

на базі школи, а також експериментальною перевіркою накреслених шляхів творчої 

реалізації досвіду китайських колег в умовах неперервної педагогічної освіти 

України. 
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АНОТАЦІЇ 

Чжан Лун. Особистісно-професійний розвиток учителів у системі 

безперервної педагогічної освіти Китайської Народної Республіки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий 

навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університетˮ. – 

Слов’янськ, 2017. 

У дисертаційній роботі розкриті соціально-історичні передумови та 

схарактеризовані етапи становлення системи неперервного особистісно-

професійного розвитку вчителів у КНР. Особистісно-професійний розвиток учителів 

розглядається як процес формування й неперервного вдосконалення їхніх соціально 

схвалюваних і професійно значущих особистісних якостей, що позитивно 

впливають на успішне оволодіння професією і ефективність діяльності. Формування 

таких якостей здійснюється в процесі професійної підготовки переважно в 

педагогічних навчальних закладах. Удосконалення ж відбувається вже під час 

розгортання професійної кар’єри в системі неперервної педагогічної освіти. 

Розкрито тенденції розвитку системи неперервного особистісно-професійного 

вдосконалення китайських учителів. Доведено, що системі педагогічної освіти 

України буде корисний досвід Китаю щодо: розробки концепції та реалізації дієвих 

заходів підвищення соціального престижу вчительської професії; конструювання та 

реалізації морально-етичної складової змісту особистісно-професійного розвитку 

вчителів у системі неперервної педагогічної освіти; розширення арсеналу форм 

педагогічної практики студентів-майбутніх учителів її факультативними видами; 

запровадження різноманітних форм підвищення кваліфікації учителів на базі шкіл; 

дотримання балансу між уніфікувальними тенденціями, що властиві цивілізаційній 

глобалізації, і збереженням національно-культурної специфіки системи неперервної 

педагогічної освіти. 
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Ключові слова: особистісно-професійний розвиток, неперервна педагогічна 

освіта, вчитель, КНР, система, етап, мета, завдання, принцип, тенденції, зміст. 

 

Чжан Лун. Личностно-профессиональное развитие учителей в системе 

непрерывного педагогического образования Китайской Народной 

Республики. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 

педагогический университетˮ. – Славянск, 2017. 

В диссертационной работе раскрыты социально-исторические предпосылки и 

охарактеризованы этапы становления системы непрерывного личностно-

профессионального развития учителей в КНР. Личностно-профессиональное 

развитие учителей рассматривается как процесс формирования и непрерывного 

совершенствования их социально одобряемых и профессионально значимых 

личностных качеств, положительно влияющих на успешное овладение профессией и 

эффективность деятельности. Формирование таких качеств осуществляется в 

процессе профессиональной подготовки чаще всего в педагогических учебных 

заведениях. Совершенствование же происходит уже во время развертывания 

профессиональной карьеры в системе непрерывного педагогического образования. 

Раскрыты тенденции развития системы непрерывного личностно-

профессионального совершенствования китайских учителей. Доказано, что системе 

педагогического образования Украины будет полезен опыт Китая по таким 

направлениям: разработка концепции и реализации действенных мер повышения 

социального престижа учительской профессии; конструирование и реализация 

нравственно-этической составляющей содержания личностно-профессионального 

развития учителей в системе непрерывного педагогического образования; 

расширение арсенала форм педагогической практики студентов-будущих учителей 

ее факультативными видами; введение различных форм повышения квалификации 

учителей на базе школ; соблюдение баланса между унифицирующими тенденциями, 

присущими цивилизационной глобализации, и сохранением национально-

культурной специфики системы непрерывного педагогического образования. 

Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие, непрерывное 

педагогическое образование, учитель, КНР, система, этап, цель, задачи, принцип, 

тенденции, содержание. 

 

Zhang Long. Personal and professional development of teachers  

in the continuous pedagogical education system of the People’s Republic of China. – 

The manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree in Pedagogy, Specialty 13.00.04 – Theory and 

Methods of Vocational Education. – State Higher Educational Establishment “Donbas 

State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2017. 

The dissertation reveals social-historical preconditions for the establishment of 

concepts about personal and professional development of teachers in China. In particular, 

on the basis of the studying of works on sinology, philosophy, history, culture studies, 
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history of pedagogics there have been defined social-historical preconditions of foundation 

and development of the modern system of continuous personal and professional  

development of teachers in the PRC, to which there have been referred: opinions of the 

traditional Chinese society of the personality of a teacher as a personification of the 

highest people’s virtues and a role model; ideas of Daoism, Buddhism and Confucianism 

as an ethic-philosophical ground of the mentality of the Chinese, all the culture and, in 

particular, the system of education of China; a centuries-old practice of preparation of 

pedagogues in China. 

Personal and professional development of a teacher is regarded as a process of 

formation and continuous improvement of their social approving and professionally 

important personal qualities, which positively influence the successful mastering of the 

profession and activity efficiency. The formation of such qualities is performed in the 

process of professional preparation mainly in pedagogical educational institutions. The 

improvement occurs already in the time of career deployment in the system of continuous 

pedagogical education. 

There has been defined that the aim of the personal and professional development of 

Chinese teachers in its creation and development has undergone the following stages: short 

term preparation of a great number of pedagogical personnel (1949–1956) → increasing of 

the professional competence of teachers for the overall Socialist construction task 

fulfilment 1957–1965) → education of personnel who support the Communist party and 

Socialist ideology (1966–1976) → restoration of the army of Chinese teachers and 

renovation of the high prestige of the pedagogical work (1977–1984) → preparation 

intensification of teachers capable of educating “the builders and disciples of the 

Socialism” and to heighten “qualitative characteristics of the Chinese nation” (1985–1998) 

→ provision of the Personal and professional  formation of a competent pedagogue-

researcher, capable of studying during their whole life (1999 – present times). 

The tendencies of the development of the continuous personal and professional 

system of Chinese teachers’ improvement have been revealed. There has been proven that 

the systems of pedagogical education of Ukraine will receive fruitful experience of China 

as for: concept development and realization of arrangements of the increase of the social 

prestige of the teacher’s profession; constructing and realization of moral-ethical 

component of the contents of the personal and professional  development of teachers in the 

system of continuous pedagogical education; widening of the store of forms of 

pedagogical practice of students-future teachers by its elective types; introduction of 

different forms of qualification improvement of teachers on the grounds of schools ; 

keeping balance between unified tendencies, which are characteristic of the civilizational 

globalization, and preserving national-cultural specificity of the system of continuous 

pedagogical education. 

Key words: personal and professional development, continuous pedagogical 

education, teacher, the PRC, system, stage, task, principle, tendency, contents. 

 


