
Цянь Кай (КНР) 

 

 

Освіта: 

Магістр, денна форма, диплом  Российский государственный педагогический 

ниверситет им. А.И.Герцена  0111830; р.н. 151 от 07.07.2006 

Спеціальність: Художественное образование 

 

Кваліфікація: Аспірант, денна форма. 

2017 – по сьогоднішній день Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова. 

Науковий керівник: доктор пед. наук, проф. Тернопільська Валентина Іванівна 

Спеціальність: «011 Освітні, педагогічні науки.» 

Кваліфікація: Доктор філософії в галузі педагогіки 

 

Сфера наукових інтересів: педагогіка, теорія виховання, методика виховання, виховна 

робота зі студентами, художньо-творча діяльність, гуманістична культура гуманістична 

культура студентів. 

Тема дисертаційного дослідження: «Формування гуманістичної культури студентів 

засобами художньо-творчої діяльності». 

 

Траєкторія працевлаштування:  

З 01.09.2017 - по сьогоднішній день – аспірант кафедри соціальної педагогіки  НПУ імені 

М.П. Драгоманова. 

 

Статті: 

1. Цянь Кай. Художньо-творча діяльність особистості: теоретичний аспект. Імідж 

педагога. 2020. №1(190). С. 108-110. 

2. Цянь Кай. До питання художньо-творчої діяльності студентів університету. 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 

2020. №6 (101). С. 36-41. 

3. Цянь Кай. Характеристика змістових компонентів гуманістичної культури 

студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 

2020. №72. т.2. С. 147-150. 

4. Капська А.Й., Сі Кай Гуманістична культура як інтегрована якість особистості 

студента. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. Серія 11: Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. праць. Київ : 

Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 26. С. 22-29. 

 

Тези доповідей: 

1. Цянь Кай. Потенціал художньо-творчої діяльності у формуванні гуманістичної 

культури особистості. Педагогічні науки: історія розвитку, сучасний стан та 

перспективи досліджень: матер. ІІ науково-практич. конф. (м. Полтава, 27-28 березня 

2020 р.), 2020. С. 99-102. 

http://pedagogy.visnyk.zu.edu.ua/
http://pedagogy.visnyk.zu.edu.ua/


2. Цянь Кай. Рівні сформованості гуманістичної культури студентів. Механізми 

сучасного інноваційного розвитку педагогічної науки і освіти: матер. ІІ науково-практич. 

конф. (м. Івано-Франківськ, 16-17 жовтня 2020 р.), 2020.  

3. Сі Кай Актуалізація проблеми гуманістичного виховання студентів вищої 

школи. ТНУ. 2019. 

4. Цянь Кай. Стратегії формування гуманістичної культури студентів університету. 

Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: звітно-наукова 

конференція викладачів, аспірантів і докторантів університету за підсумками наукових 

досліджень 2020 року. (м. Київ, 17-21 травня 2021 р.), 2021.  

 

 

 


