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Китайська Народна Республіка переживає нині стадію «злету», що 

передбачає орієнтацію держави на високі темпи економічного зростання, 

реалізацію масштабних проектів, які вимагають значних фінансових та 

інтелектуальних вкладень. У зв’язку із загостренням міжнародної 

конкуренції, особливо у сфері інформаційних технологій, перед країною 

постала гостра проблема підготовки для різних областей економіки, 

промисловості, сільського господарства висококваліфікованих спеціалістів, 

здатних до навчання упродовж життя. Якісна підготовка таких 

професіоналів, які відповідають мінливим вимогам часу, можлива лише за 

наявності корпусу компетентних викладачів та системи ефективної 

підготовки педагогічних кадрів. Зазначене, а також виявлені дисертантом 

суперечності (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; 

між 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; між 

накопиченими китайською системою освіти цінними ідеями й досвідом 

особистісно-професійного розвитку вчителів та відсутністю в Україні 

досліджень цього напряму неперервної педагогічної освіти в Китаї) свідчать



2

про актуальність теми дослідження Чжан Луна, присвяченого аналізу та 

узагальненню теоретичних ідей і досвіду особистісно-професійного розвитку 

вчителів у Китаї.

У цьому контексті є показовим, що, як зазначено у «Вступі», 

дисертацію виконано відповідно до комплексної теми дослідження кафедри 

початкової, дошкільної та професійної освіти Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Сучасні освітньо-виховні 

технології у підготовці майбутніх учителів». Тему роботи в установленому 

порядку затверджено вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди (протокол 

№ 6 від 25.06.2014 р.) та узгоджено Міжвідомчою радою з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 

(протокол № 7 від 30. 09. 2014 р.).

Заслуговує на схвалення оригінальна концепція дослідження, що 

передбачає використання низки дослідницьких підходів, характерних для 

суміжних напрямів педагогічної науки: теорії і методики професійної освіти, 

історії педагогіки, порівняльної педагогіки.

Відповідно до задуму дисертаційної роботи Чжан Луном розроблено 

його науковий апарат, зокрема, коректно визначено мету, об’єкт і предмет, 

дібрано адекватні методи дослідження. Структура роботи є логічною і такою, 

що відбиває послідовність виконання теоретичного дослідження.

Привертає увагу наукова новизна дослідження, яка відзначається 

чималою кількістю позицій. І це цілком виправдано, адже в рецензованій 

дисертації дійсно вперше в українській педагогічній науці здійснено аналіз й 

узагальнення теоретичних ідей і практики особистісно-професійного 

розвитку вчителів у системі неперервної педагогічної освіти КНР на різних 

етапах її функціонування.

Застосований комплекс підходів дозволив дисертанту простежити 

динаміку мети, завдань, принципів особистісно-професійного розвитку 

вчителів у тісному зв’язку з соціально-історичним та загальним освітнім
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контекстом. У роботі показано, що мета, завдання, принципи досліджуваного 

процесу еволюціонували від озброєння вчителів елементарними знаннями і  

уміннями, необхідними для виховання культурних трудящих, та формування 

в педагогів соціалістичної свідомості для ведення 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. Тим самим доведено, що гуманізація та гуманітаризація 

є і принципом, і не залежною від національно-культурних особливостей 

загальнолюдською закономірністю, притаманною сучасному етапу розвитку 

професійної педагогічної освіти.

Проте, дисертант, на жаль, не акцентує цього зв’язку поступу 

китайської національної системи педагогічної освіти з загальносвітовими 

процесами, звужуючи цим реальну теоретичну значущість власного 

дослідження.

Розкрито зміни у змісті навчання педагогів як переважно поетапне 

прирощування кількості й урізноманітнення дисциплін, опанування яких, 

серед іншого, дедалі більше передбачає формування в майбутніх учителів 

професійно значущих особистісних рис і якостей. У цьому теж 

простежується загальносвітова закономірність, що, втім, має варіативні за 

конкретним наповненням вияви, залежні від національно-культурних 

особливостей кожної країни та національно зумовлених вимог суспільства до 

особистості вчителя. І знову дисертант, на жаль, подає цю особистісно- 

професійну зорієнтованість змісту сучасного особистісно-професійного 

розвитку вчителів у КНР поза загальносвітовим контекстом.

Позитивне враження складають проведені дисертантом паралелі між 

змістом навчання майбутніх учителів в минулому та сьогоденні й доробком 

педагогів-науковців у сфері теорії і методики професійної освіти. Зокрема,
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показано, які наукові розробки збагатили зміст підготовки майбутніх 

учителів на сучасному етапі становлення й розвитку системи неперервної 

педагогічної освіти в КНР.

Разом з тим, слід зауважити, що зроблено це досить поверхово. У тексті 

дисертації лише констатується розвиток китайськими науковцями окремих 

напрямів теорії і методики педагогічної освіти. Відсутній аналіз конкретних 

робіт учених-педагогів та навчально-методичних матеріалів, що базуються на 

їх дослідженнях. Вважаємо це одним з недоліків рецензованої дисертації.

Виявлені дослідником тенденції розвитку системи особистісно- 

професійного розвитку вчителів у КНР на нинішньому етапі розкриті 

достатньо переконливо. І тут знову ми бачимо як загальносвітові тенденції 

(серед яких: підвищення вимог до рівня професійної компетентності 

педагогів; гуманізація освіти, переходу на засади особистісно орієнтованої 

освітньої парадигми; психологізація, 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; диверсифікація організаційних форм особистісно- 

професійного розвитку вчителів), так і специфічну для Китаю тенденцію 

збереження пріоритетності ідеологічної та моральної складових підготовки.

Загалом теоретичний аспект дисертаційної роботи відзначається 

ґрунтовністю змісту, переконливістю узагальнень і висновків, що свідчить 

про високий рівень сформованості в автора здатності до науково- 

теоретичного мислення. Отже, маємо констатувати, що дисертація Чжан 

Луна має теоретичне значення.

При цьому, узагальнюючи вищесказане, доходимо такого висновку: 

насправді Чжан Лун виконав більшу роботу, ніж передбачають завдання його 

дослідження. Можна стверджувати, що він фактично довела, що система 

неперервної педагогічної освіти КНР рухається нині в руслі загальносвітових

л
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процесів, зберігаючи про цьому національно-культурну самобутність і мети, і 

завдань, і принципів особистісно-професійного розвитку вчителів. Навряд чи 

це заслуговує на суворе засудження у новаторській за своєю природою 

роботі. Проте підкреслимо: подальші студії вимагатимуть удосконалення і 

більш свідомого застосування різноманітного логіко-методологічного 

інструментарію, що дозволить розширити науковий кругозір дослідника й 

забезпечить вагомість теоретичних узагальнень.

Заслуговує на схвалення наукова принциповість дисертанта, який, 

характеризуючи форми й методи особистісно-професійного розвитку 

вчителів, досліджує як здобутки, що гідні наслідування, так і спірні позиції й 

недоліки, породжені певними історичними, соціокультурними, політичними, 

світоглядними та ідеологічними чинниками.

Чжан Лун знайомить нас із новим і одночасно потенційно 

перспективним для українських педагогічних ВНЗ факультативним видом 

практики -  літньою соціальною. Вбачаємо педагогічну цінність такого виду 

практики в її сприянні формуванню професійно значущих особистісних рис і 

якостей учителів: емпатії, відповідальності, організованості тощо.

Привертають увагу накреслені дисертантом перспективи використання 

педагогічно цінного досвіду особистісно-професійного розвитку вчителів 

Китаю в умовах неперервної педагогічної освіти України. Зазначимо, що їх 

обґрунтованість і виваженість свідчать про обізнаність Чжан Луна зі станом 

справ у педагогічній освіті не лише Китаю, а й України, а також про глибоке 

проникнення в наявні проблеми.

До позитивних сторін дисертації слід віднести активне залучення 

автором мало відомих вітчизняному освітянському загалу джерел 

китайською мовою (82 назви) та освітянських ресурсів мережі Іпіетеї.

Надзвичайну цінність для української педагогічної науки має комплекс 

додатків, що містить перекладені дисертантом з китайської мови та
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оприлюднені документи. Це, зокрема, навчальні плани для спеціальностей 

«Початкове навчання» (освітній рівень бакалавр) (дод. А.1, А.З), «Освіта» 

(освітній рівень магістр) (дод. А.2, А.4); програми навчальних дисциплін 

«Ідейно-моральне виховання та правознавство» (дод. Б.1), «Вступ до ідей 

Мао Цзедуна і теорії соціалізму з китайською специфікою» (дод. Б.2), 

«Оцінювання професійного розвитку педагога» (дод. Б.З), «Політика і право 

дошкільної освіти» (дод. Б.4), «Професійне планування студентів і 

керівництво до зайнятості» (дод. Б.5), «Педагогіка» (дод. Б.6); звіти студентів 

про проходження педагогічних практик (дод. В.1, В.4), зокрема літньої 

соціальної (дод. В.2-3); плани роботи шкіл з особистісно-професійного 

розвитку вчителів з різним стажем роботи (дод. Г.1-2), у тому числі 

наставництва досвідчених учителів над учителями-початківцями (дод. Г.З); 

статті досвідчених учителів з проблем навчання й виховання, розвитку 

професійної майстерності тощо (дод. Д. 1—3); статті молодих учителів, де 

висвітлюються проблеми перших кроків у професійному становленні 

(дод. Е. 1-2); статті педагогів-науковців про актуальні проблеми системи 

освіти КНР (дод. Ж. 1-6).

Наведені навчальні плани та програми навчальних дисциплін 

дозволяють простежити основні теоретико-методичні підходи китайських 

педагогів до формулювання мети, завдань, прогнозованих результатів 

вивчення дисциплін; добору та структурування навчального матеріалу; 

визначення критеріїв вимірювання навчальних досягнень студентів; добору 

методів навчально-пізнавальної роботи тощо. Плани роботи з особистісно- 

професійного розвитку вчителів на базі шкіл уперше знайомлять 

українського читача з метою, організаційними формами та змістом цього 

напряму роботи педагогічних колективів. Статті вчителів і науковців 

демонструють сучасні тенденції в особиситісно-професійному розвиткові 

вчителів КНР.
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Отже, наведені в додатках документи, на які спирається дисертант у 

своїх міркуваннях, мають, окрім науково-теоретичної, також безперечну 

практичну цінність.

Оптимальне сполучення використаних методів дослідження, логіка 

викладення матеріалу забезпечили обґрунтованість основних наукових 

положень, викладених у дисертації, їх наукову новизну, теоретичну і 

практичну значущість. Текст роботи сприймається з великим інтересом, що 

зумовлено доступністю викладу матеріалу, достатньою аргументацією 

основних положень і висновків.

Зміст автореферату відповідає змісту дисертації, основні положення 

якої знайшли достатньо повне відображення в 14 публікаціях, з них 6 статей 

у провідних фахових виданнях України та виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз, 8 публікацій апробаційного характеру. 

Матеріали дисертації обговорено на науково-практичних конференціях 

різних рівнів.

Аналіз дисертаційної роботи дає підстави для висновку, що намічені 

завдання виконані. Дисертантом надані змістовні висновки, що відповідають 

поставленим завданням.

Чжан Лун справедливо зазначає, що здійснене ним дослідження не 

вичерпує проблему, і вважає доцільним подальше порівняльне вивчення 

ефективності різних варіантів моделі підвищення кваліфікації китайських 

учителів на базі школи, а також експериментальну перевірку накреслених 

шляхів творчої реалізації досвіду китайських колег в умовах неперервної 

педагогічної освіти України. Вважаємо, що зазначені напрями науково- 

дослідної роботи може слугувати орієнтиром для подальших наукових 

пошуків Чжан Луна.

Відзначаючи низку позитивних надбань здобувача під час вирішення 

досліджуваної проблеми та враховуючи вже зроблені вище зауваження,
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доцільно звернути увагу й на деякі інші недоліки, що стосуються підходів 

Чжан Луна до постановки й розв’язання окремих питань, а саме:

1. Наголошуючи, що нині метою підготовки вчителя в КНР є його 

особистісно-професійне становлення як компетентного педагога-дослідника, 

здатного до навчання впродовж життя, дисертант доводить це, спираючись 

на аналіз лише навчальної роботи та педагогічних практик студентів 

педагогічних ВНЗ Китаю. При цьому він безпідставно залишає поза увагою 

роль науково-дослідної роботи студентів та позааудиторної роботи;

2. Розглядаючи в підрозділі 1.1 ступінь наукової розробки проблеми 

підготовки вчителів у КНР, дисертант занадто захоплюється оглядом 

досліджень конфуціанських поглядів на особистість вчителя, його 

соціальний статус і складники професіоналізму (с. 46-51). Це дещо 

перевантажує текст дисертації;

3. На наш погляд, у тексті роботи не достатньо чітко представлена 

структура закладів післядипломної педагогічної освіти в КНР.

4. Автором недостатньо висвітлена система управління процесом 

безперервного особистісно-професійного розвитку вчителів у КНР.

5. Бажано було б відобразити в тексті дисертації порівняння китайської 

моделі безперервної педагогічної освіти з моделями, що реалізовані у 

розвинених країнах світу.

6. Наукова цінність дисертаційного дослідження підвищилась би в разі 

більш ґрунтовного висвітлення (крім вітчизняних і китайських наукових 

джерел), робіт, що відображують позицію науковців провідних країн світу на 

проблему, що розглядається.

7. Більш чіткого висвітлення потребує особиста позиція автора щодо 

подальших перспектив системи безперервного особистісно-професійного 

розвитку вчителів у КНР.

Але викладені в нашому відзиві зауваження не впливають на загальну 

високу оцінку дисертаційної роботи Чжан Луна.
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Оцінюючи дисертацію в цілому, відмітимо, що вона є завершеною 

працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані теоретичні результати, що 

в сукупності є суттєвими для розвитку теорії і методики професійної освіти. 

Актуальність і новизна теми, самостійність дослідження, наукова 

обґрунтованість, теоретичне і практичне значення одержаних результатів 

дають підстави вважати, що дисертація «Особистісно-професійний розвиток 

учителів у системі безперервної педагогічної освіти Китайської Народної 

Республіки» відповідає вимогам пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 

від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р ,  № 567 від 27.07.2016 р.), а її 

автор -  Чжан Лун заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 -  теорія і методика професійної 

освіти.

Доктор педагогічних наук ЕТЛунячек
завідувач кафедри креатиі 
та інтелектуальної власної 
Української інженерно-педа: 
академії (м. Харків)
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