
Анотація навчальної дисципліни 
Назва: Спецкурс «Система освіти КНР» 

 Вивчення навчальної дисципліни спрямоване на те, щоб  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 
виховного процесу в умовах середніх та вищих навчальних закладів за допомогою методу 
конкретних ситуацій. 
Тип: дисципліна професійної та практичної підготовки. 
Термін вивчення: 7-й семестр (денна форма навчання) 
Кількість кредитів: 1 

Мета навчальної дисципліни:  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. 
Результати навчання: 
У результаті вивчення курсу студент повинен 

 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. 
Спосіб навчання: лекції 
Методи викладання: лекційні заняття 
Методи оцінювання: оцінюється за рейтинговою системою після написання тесту з 
множинним вибором за 100-бальною шкалою та закінчується заліком. 
Мова викладання: китайська.  


