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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни спецкурс “Система освіти КНР ” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки філологія, 
спеціальності – 035 Філологія  
спеціалізації – східні мови і літератури 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни спецкурс “Система освіти КНР ” є створення теоретичної 
бази, необхідної для успішного формування та подальшого розвитку навичок викладацької діяльності. 
Курс спрямований на викладення основних положень щодо системи освіти КНР відповідно до 
“Концепції педагогічної освіти”, схваленої колегією Міністерства освіти України 22 грудня 1998 року. 
Курс тісно пов’язаний із циклом інших теоретичних  дисциплін (психології, лінгвістики, дидактики, 
педагогіки), адже викладацька компетенція потребує не тільки високого практичного рівня мовної 
підготовки, але й поглиблених знань стосовно загальних закономірностей системи освіти тієї країни, мова 
якої вивчається. 
 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
Завдання курсу  “Система освіти КНР ” є :  

- проаналізувати загальнотеоретичні аспекти організації системи виховання в 
китайській педагогіці; 

- дослідити методики впливу викладача як суб’єкта виховання на студента як 
об’єкт виховного процесу в середніх та вищих навчальних закладах КНР; 

- розв'язання практичних завдань з організації виховногоо процесу в умовах 
середніх та вищих навчальних закладів за допомогою методу конкретних ситуацій; 

 
1.3. Кількість кредитів - 1 

 
1.4. Загальна кількість годин-36 годин 

 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
Нормативна / за вибором 

 
Денна форма навчання  

Рік підготовки 
4-й 

Семестр 
7-й 

Лекції 
 12 год. 

Самостійна робота 
 24 год. 

Індивідуальні завдання  
Не передбачено програмою 
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1.6. Заплановані результати навчання дисципліни  спецкурс “Система освіти КНР” є :  
знати:  

-ключові поняття і терміни кожної теми модуля; 
-особливості виховної системи в середніх закладах освіти Класичного Китаю та КНР;  
-сутність сучасних виховних концепцій та теорій педагогічної науки КНР; 
-вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня, психологічних якостей професійно-
особистісних рис викладачів та молодших учителів середньої школи; 
-принципи, закономірності, етапи побудови виховного процесу у вищій школі; 
-правила управління виховним процесом у середній та вищій школі КНР; 
-основи оцінювання ефективності та результативності виховного процесу у середній та 
вищій школі КНР. 
        вміти:  
-розкривати зміст ключових понять і термінів кожної теми; 
-обирати необхідні в конкретній ситуації методики виховання; 
-планувати виховний процес у середній та вищій школі; 
 -користуватися правовою базою, яка регламентує освітній процес у вищій школі; 
 -інформаційно та документально забезпечувати освітній процес у вищій школі; 
 -володіти алгоритмом планування, організації, мотивації та оцінки результатів виховних 
заходів; 
 -організовувати, проводити, оцінювати та аналізувати поточний виховний процес у 
середній та вищій школі; 
 -адаптувати запозичені виховні методики КНР до потреб української школи; 
 -володіти методикою проведення співбесід, анкетування, інтерв’ю тощо. 
 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

7-й семестр 
 

Система освіти класичного Китаю. 
Особливості розвитку системи освіти та виховання Китаю з 1949 року. 
Сучасні принципи освіти та виховання в Китаї. 
Мета, завдання освіти та виховання Китаю. 
Порівняльна характеристика видів виховання (поняття, зміст). Україна та Китай. 
Постать викладача в  китайському суспільстві.  
Державний контроль за системою освіти та виховання в Китаї.  

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усьо
го  

у тому числі усьо
го  

у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 36 12          24       
7й семестр 

 

Тема 1. Система 
освіти класичного 
Китаю. 
  

5 2    3       

Тема 2. Особливості 5 2    3       
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розвитку системи 
освіти та виховання 
Китаю з 1949 року. 
 
 
Тема 3. Сучасні 
принципи освіти та 
виховання в Китаї. 
 
 

5 2    3       

Тема 4. Мета, 
завдання освіти та 
виховання Китаю. 
 
 

4 1    3       

Тема5. Порівняльна 
характеристика 
видів виховання 
(поняття, зміст). 
Україна та Китай. 
 
 

5 1    4       

Тема 6. Постать 
викладача в  
китайському 
суспільстві.  
 
 

5 1    4       

Тема 7. Державний 
контроль за 
системою освіти та 
виховання в Китаї.  
 
 

5 1    4       

Контрольна робота 2 2           
Усього годин                   
 

36 
 
             

12    24       

 
 

5. Теми лекційних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 7-й семестр 
Тематичний блок 1 

 

1 Система освіти класичного Китаю. 2 
2 Особливості розвитку системи освіти та виховання Китаю з 

1949 року. 
2 

3 Сучасні принципи освіти та виховання в Китаї. 2 
4 Мета, завдання освіти та виховання Китаю. 1 
5 Порівняльна характеристика видів виховання (поняття, зміст). 

Україна та Китай. 
1 
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6 Постать викладача в  китайському суспільстві.  1 
7 Державний контроль за системою освіти та виховання в Китаї.  1 
 Контрольна робота 2 

Усього годин  12 
 

                                                      
5. Завдання для самостійної робота 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1. Система освіти класичного Китаю. 3 
2. Особливості розвитку системи освіти та виховання Китаю з 1949 

року. 
3 

3. Сучасні принципи освіти та виховання в Китаї. 3 
4. Мета, завдання освіти та виховання Китаю. 3 
5. Порівняльна характеристика видів виховання (поняття, зміст). 

Україна та Китай. 
4 

6. Постать викладача в  китайському суспільстві. 4 
7. Державний контроль за системою освіти та виховання в Китаї. 4 

Усього годин  24 
 

 
7. Індивідуальні завдання 

 
Не передбачено програмою 

 
8. Методи навчання 

                                                                        
1. Словесні методи: розповідь. 
2. Наочні методи: демонстрація. 
3. Практичні методи: вправи. Серед вправ виділяють: 

а) усні вправи;  
б) письмові вправи — тести, переклад.  

4. Робота з підручником. 
5. Аудіометод.  

                             
 

9. Методи контролю 
                   

1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування.  
2. Метод письмового контролю: контрольна робота, переклад, письмовий іспит, усний 

іспит.  
3. Метод самоконтролю.  
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
  
Тематичний блок 1 Разом Залік Сума балів 

60 60 40 100 
 
 

 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

 
 

9. Рекомендована література 
 

Основна література 
 
 
1. Buddhist Emptiness and the Christian God. Journal of the American Academy of 

Religion (March 1977): 11-26 // Originally a “Whitehead and Chinese Philosophy” 

Conference paper, 1976. 

2. Chang. Peace as Identification of Reality and Appearance. In Creativity and Daoism / 

Chang, Chung Yuan. — New York : Harper & Row, 1963 — Р. 89—122. 

3. Chen Jingpan. Confucious as a teacher / Chen Jingpan. — Beijing, 1994. — 471 p.  

4. Chen. Modern Ecological Crisis and the Way Out in Ecological Civilzation and Marxism 

/ Chen, Lu & Hua, Wensheng, 2013 — Р. 204—211.  

5. Chen. Whitehead and the Book of Changes / Chen, Shih-chuan // Cultures & Values. — 

China : Hebie University Press, 2003. — Р. 238—263.  

6. Chinas youth and the present struggle. — China—Hankow, 2010. — Р. 3—21.  

7. China’s new development strategy / Еd. by Gray Jack and White Gordon. —London; 

New York : Academic Press, 2013. — 342p. – р.207-212. 

8. Chinese Philosophy and Process Thought // Journal of Chinese Philosophy 32. 2. — June, 

2009. — Р. 163—170. 
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9. Chunjie X. Satellite Television Education in China [Електронний ресурс] : A Project of 

Teacher Training through Distance Education / Chunjie X., Yuxia Z. // Media and 

Technology for Human Resource Development. —  2013. Режим доступу: http: 

/ www.websoft.ru/db/wb/C0E2F/doc.htm 

10. Confucianism and Deweyan Pragmatism : A Dialogue // Journal of Chinese Philosophy 

30, nos. 3&4. — September/December, 2003 — Р. 403—417.  
11. : Hugh Shapiro, 1984. — 91 p.  

12. Lin W. We bring up ideal people // China Today. — 2013. — №7. — p.23-25. 

13. Li Fugen, Zhang Hua. «Progect Hope» brings hope to younger generation // China Today. 

— 2011. — June. — p.11-19. 

14. Motifs for a New Confucian Ecological Vision // In Confucianism and Ecology: The 

Interrelation of Heaven, Earth, and Humans. — Cambridge, MA : Harvard University 

Press, 1998. — Р. 237—263. 

  
Допоміжна література 

 
15. On the Contingency of Confucius Emergent Tao // Philosophical Review. — № 7. — 

January, 1989. Р. 117—140.  

16. Soo Francis. Mao’s vision for China // Contemporary Chinese philosophy. — Boston, 

1982. — 330P. — Р. 68—81. 

17. Special attention focused on female education and development. [Електронний ресурс]. 

— Режим доступу : 168.160.233.11/e_book/sclf/news_3/s_3_2.htm.  

18. Taoism and the Nature of Nature // Environmental Ethics 8. — №. 4. — Winter, 1986. Р. 

50—317. 

19. The Religious Thought of Chu Hsi. — New York : Oxford University Press, 2000.  

20. We bring up ideal people // China Today. — 1999. — №7. — Р. 23—25. 

21. Yang Zhi Ling. Teacher education in the People’s Republic of China / Yang Zhi Ling, 

Lin Bing, Su Wei Chang. — Beijing : People's University, 1989. — 282 p.  

22. Zhou Enlai. Selected works / Zhou Enlai. — Beijing : Foreign Languages Press, 1981. — 

Vol. 1. — 487 p. 

23. 施良方、崔允郭。教学理论：课题教学的原理、策略与研究 - 华东师范大学出版社 – 2011 - № 8 - 118рр 

– р.71. 

24. 20世纪中国少数民族与教育 – 北京 – 2012 – 37p. – р.23 

25. 火 华 子。  我 们 如 何 做 父 母。  - 鞍 山，2010. — 215 p. 
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26. 王 车 华。我 们是这 样 教 孩子 的？ - 北京，  2013. — 400 p. 

27. 夏越。中国民族教育 //中国教育报. — 2013. — № 5. — Р. 23—50. 

28. 中国教育百年大事 // 中国教育和科研计算报.— 2012. — 21 р. 
Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 

1.       http://qiaojiao.narod.ru/  
2. http://www.multikulti.ru/Chinese   
3. http://orientaler.com   
4. http://shu-ba.ru   
5. http://forum.vostokopedia.ru/  
6. http://yazyk.wallst.ru/mirkit   
7. http://chinesepoetry.e-burg.ru   
8. http://www.lingvochina.ru   
9. http://orientaler.com/satabhava/index.htm   
10. http://www.rti.org.tw/Russian/chinese/chinese_index.htm   
11. http://www.philology.ru/linguistics4.htm   
12. http://www.kogo.narod.ru   
13. http://cabal.ru/world/china.html   
14. http://pvost.org/ 
15. http://yazyk.net   
16. http://www.skazka.com.ru/people/kitay/kitay.html   
17. http://baruchim.narod.ru   
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