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Поглиблення інтеграційних процесів
на межі двох століть і тисячоліть, розширення Європейського Союзу, зростання його ролі в здійсненні освітньої
політики відповідно до вимог інформаційно-технологічного суспільства потребують значного посилення уваги до
порівняльно-педагогічних досліджень.
Їх здійснення на основі об’єктивного
аналізу реального стану систем освіти
різних країн та особливостей їх розвитку, осмислення особливостей державної освітньої політики в кожній країні,
відображення її ідей в законодавчих
документах з питань освіти і науки, в
офіційних документах і матеріалах дає
змогу одержувати нове знання, розробляти нові концепції і методики.
Вважаємо за доцільне наголосити,
що в еволюції мислення про освіту й
освітньо-виховну діяльність винятково важливу роль відіграли й нині
відіграють рапорти з проблем освіти,
підготовлені різними міжнародними
організаціями в другій половині ХХ
століття. Назвемо лише окремі з них,

на нашу думку, найважливіші, котрі
суттєво вплинули на розвиток міжнародної співпраці в освітній галузі:
• Рапорти Міжнародного товариства
дослідження шкільних досягнень
(Międzynarodowe Stowarzyszenie do
badania Osiągnięć Szkolnych – IEA).
Це товариство діє з 1962 року. Під
керівництвом Торстена Хюсена (Torsten Husen), який впродовж багатьох
років очолював це товариство, був
підготовлений Міжнародний проект
оцінювання шкільних досягнень. За
результатами дослідження, здійсненого в 22 країнах, в 1967 р. була видана перша фундаментальна праця з
цієї проблеми в двох томах „International Study of Achievement in Mathematik”;
• Raport Filipa H. Coombsa (1968 r.);
• Raport Edgara Faure’a (1972 r.);
• Raport i Klubu Rzymskiego;
• Raport Rady Klubu Rzymskiego (1991 r.);
• Biała Księga Komisji Europejskiej
(1995 r.);
• Raport Jacguesa Delorsa (1996 r.).
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Осмислюючи ідеї цих та інших міжнародних рапортів, маємо визнати, що
в колишньому Радянському Союзі їх
зміст, викладені в них оцінки, прогнози
і запропоновані шляхи розвитку освіти
спочатку зустрічали великий опір, що
зумовлювалося ідеологією того часу.
На жаль, концептуальні ідеї останніх
рапортів (наприклад, Делорса) чимало
працівників тодішніх соціалістичних
систем освіти не сприймали і навіть намагалися чинити опір. Причиною цього були передусім компартійні, ідеологічні обмеження, а також стереотипи
тих людей, яких польські дослідники
(Teresa Hejńicka – Bezwińska та ін.) назвали „сиротами після комунізму” („sieroty po komunizmie”).
Вивчення рапортів з проблем освітньої політики, об’єктивний аналіз завершених міжнародних проектів, критичне осмислення зроблених висновків
і підготовлених рекомендацій дозволяють опрацьовувати стратегію розвитку
національних систем освіти в умовах
інформаційно-технологічного поступу.
В цій діяльності доцільно враховувати
нові виклики ХХІ століття і третього
тисячоліття:
• виклики технологічні, що тісно
пов’язані з новими технологіями, обладнанням, матеріалами;
• виклики культурні, пов’язані з домінуванням масової культури, споживацьким стилем життя, „технополем”, полікультурністю;
• виклики етичні, котрі в рапортах Римського клубу названо „luką ludzką”1.
1

Вважаємо за доцільне привернути також увагу до одного винятково важливого видання, здійсненого Інститутом
технології експлоатації в Радомі. Мова
йде про книгу „Europejskie idée i inspiracje edukacyjne (wybór dokumentów)”,
pod red. Henryka Bednarczyka, Tadeusza Cawlika, Tomasza Kupidury. В ній
опубліковано міжнародні документи,
прийняті на початку ХХІ століття, зокрема:
– Europejska strategia zatrudnienia – inwestowanie w ludzi (Proces Luksemburski);
– Strategia lizbońska – posiedzenie Rady
Europejskiej w Lizbonie, 23 i 24 marca
2000 r. Wnioski Prezydencji;
– Deklaracja Bolońska (Proces Boloński)
– szkolnictwo wyższe w Europie 2.
Системне інтегрування змісту цих рапортів і міжнародних декларацій, викладених в них нових викликів, відповідно
– цілей і завдань в інформаційно-технологічну добу, їх наукове й державницьке
осмислення потребує опрацювання нових концептуальних підходів, спрямованих на розроблення стратегії розвитку
систем освіти в умовах глобалізаційних
та інтеграційних процесів. Це сприятиме
подоланню інерції освітніх систем, усуненню бар’єрів в здобутті освіти різними
категоріями населення: równość szans,
droźność, ustawiczność kształcenia, tworzenie uniwersum symbolicznego obywateli
oraz kształtowanie tożsamości narodowej i
regionalnej („tożsamości małych ojczyzn”)
jako ważnego elementu składowego kondycji ludzkiej3.
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За таких умов перед міжнародною
спільнотою постає питання щодо обґрунтування з позицій прогностичного
бачення стратегії освітніх реформ на
міжнародному рівні. У зв’язку з цим підкреслимо цінність узагальнюючої праці
професора Ришарда Пахоцінського „Strategie reform oświatonych na świecie: Szkolnictwo podstawowe i średnie”. Цей відомий вчений в галузі порівняльної педагогіки прогнозує: „Można oczekiwać, że
w reformach oświaty realizowanych w ХХІ
w. w mniejszym stopniu niż dotychczas
przywiązywać się będzie wagę do kwestii
technicznych, często drugorzędnych (decentralizacja, rozliczalność), a w większym
do spraw merytorycznych (procesy nauczania i uczenia się), w szczególności do takich spraw, jak:
• kultura pracy intelektualnej,
• aktywność i zaangażowanie ucznia/studenta w procesy uczenia się,
• ciągłe sprawdzanie postępów w tworzeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności
na podstawie realizacji coraz bardziej
złożonych zadań intelektualnych,
• powstanie ściślejszуch więzi intelektualno-osobowościowych między uczniem
a nauczycielem”4.
Поділяючи висновок цього вченого, наголосимо на великому значенні
3

T.

духовних, морально-етичних засад
сучасних і майбутніх освітянських реформ в різних країнах: „Reforma taka,
w której wyeksponowana zostanie metodologia jakościowa, zakładająca realizację
wizji ucznia jako unikatowej jednostki,
mającej różnorodne zainteresowania i potrzeby, może okazać się bardziej potrzebna w społeczeństwie informacyjnym”5.
За таких умов значно розширюються функції порівняльної педагогіки як
субдисципліни педагогіки. У сучасній
літературі викладено різні визначення
цієї науки, обґрунтовані такими сучасними компаративістами як: Ришард
Пахоцінський6, Ян Пруха7, Мечислав
Адамчик та Андрій Ладижинський8,
Miroslava Váňová9. Цінним є те, що в
науковому процесі, спрямованому на
утвердження цієї галузі педагогічної
науки, беруть участь вчені різних країн – Польщі, Німеччини, Словаччини,
Чехії, України, Росії та інших.
Звернемося до визначення порівняльної педагогіки, обґрунтованого відомим чеським науковцем. Так, Miroslava
Váňová пише: „Pedagogika porównawcza
jest dzisiaj na ogół pojmowana jako interdyscyplinarna nauka pedagogiczna,
która z perspektywy synchronicznej lub
diachronicznej bada zjawiska i fakty pe-
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Там само, с. 164.
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Там само.
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R. Pachociński. Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Wydanie II poprawione

i uzupełnione. Warszawa 2007, s.350
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J. Prucha. Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Warszawa 2004.
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M. J. Adamczyk, A.Ładyżyńki. Edukacja w krajach rozwiniętych. Skrypt dla studentów z peda-

gogiki porównawczej. KUL. Wydanie IV. Stalowa Wola 2002, s.13-16.
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M. Vánová. Pedagogika porównawcza. Rozdział 8. W ks... Pedagogika. Tom 2. Pedagogika

wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Red. naukowa B. Śliwerski. Gdańsk
2006, s. 48-104.
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dagogiczne w ich związkach politycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych oraz porównuje ich podobieństwa i
różnice w dwóch lub kilku krajach, obszarach, kontynentach lub globalnie. Przy
tym dąży przede wszystkim do lepszego
zrozumienia wyjątkowości każdego zjawiska pedagogicznego w jego wtasnym systemie edukacyjnym oraz do znalezienia
adekwatnego uogólnienia w celu doskonalenia kształcenia”10.
Нетрадиційним є підхід цієї чеської
дослідниці до визначення трьох головних контекстів бачення в процесі
аналізу педагогічних явищ і фактів.
Miroslava Váňová визначає їх так: „synchroniczny (horyzontalnie symultaniczny, geograficzny, internacjonalny), diachroniczny (wertykalnie chronologiczny,
historyczno-rozwojowy), funkcjonalny
(umiejscowiony w szerszym kontekście
stosunków politycznych, ekonomicznych,
społecznych, kulturowych, ewentualnie
religijnych)”11.
Ми поділяємо висновки українського
вченого Михайла Красовицького щодо
функцій порівняльної педагогіки. На
нашу думку, в умовах глобалізації, поглиблення інтеграційних процесів не
тільки в європейському, а й у світовому
контекстах функції порівняльної педагогіки значно зростають:
По-перше, без неї „неможливо встановити елементи збіжностей та розходжень, вона необхідна для взаємозбагачення педагогічних поглядів і технологій, які застосовуються в різних
освітніх системах. Результати аналізу
сукупного досвіду на єдиній методоло-

100

гічній основі, в єдиній логіці розгляду
стає одержання не простої суми фактів,
а знання, що дає найповніше для даного історичного моменту уявлення про
світовий педагогічний процес та можливість висвітлити філософські основи
різних освітніх систем”.
По-друге, порівняльна педагогіка може сприяти консолідації теорій,
концепцій, понять, категорій та методологічних підходів. Порівняльно-педагогічні дослідження дають можливість побудови узагальнених моделей
педагогічних процесів та систем, окремих їх ланок, найбільш наближених до
реальності, які б виступали як деякий
педагогічний ідеал. Отже, ця наука має
можливість продукувати висновки вищого рівня: закони, закономірності,
гіпотези, концепції, перспективи розвитку освіти.
По-третє, порівняльна педагогіка
покликана відігравати важливу роль у
кращому розумінні власних національних систем освіти, зокрема їх особливостей, переваг та недоліків12.
Вважаємо, що ці положення, обґрунтовані професором М.Ю. Красовицьким, мають важливе значення для теоретичного обґрунтування концепції
порівняльної педагогіки в умовах реформування освіти не тільки в Україні,
а й в інших державах. На жаль, цей талановитий вчений-педагог не завершив
розпочатої компаративістичної наукової праці, спрямованої на розвиток порівняльної педагогіки в умовах інформаційно-технологічного суспільства
ХХІ століття.
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Там само, с. 50.
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Там само.
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Красовицький М.Ю. Концепція порівняльної педагогіки в умовах реформування освіти в Україні.

– К., 1999. – С. 37-38.
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Поряд з цим зазначимо, що порівняльна педагогіка як субдисципліна
педагогіки поряд з викладеними вище
функціями виконує ще й ряд інших.
Вона пов’язана з виявленням особливостей підготовки фахівців у різних
економічних та освітніх системах
на основі їх тісного взаємозв’язку. У
зв’язку з цим порівняльна професійна
педагогіка не може обмежуватися аналізом лише освітніх процесів у різних
країнах та регіонах світу. Важливою її
функцією є аналіз економічних процесів, макро- та мікроекономічних умов
кожної держави, основних принципів
промислової політики, шляхів реформування господарства, трансформації
різних секторів економіки та ін. у тісному взаємозв’язку з проблемами підготовки та перепідготовки кадрів на
різних етапах соціально-економічного
розвитку.
Таким чином, мова йде про органічне поєднання економічних і педагогічних цілей, які спрямовані на Людину,
її добробут, духовний, соціально-культурний розвиток. А тому, зрозуміло,
виникає об’єктивна потреба використання комплексу специфічних дослідницьких методів, зумовлених міждисциплінарним підходом. Їх творче
використання у дослідженнях з порівняльної професійної педагогіки дасть
змогу одержувати вірогідні наукові
результати, формулювати висновки і
рекомендації щодо можливостей впровадження прогресивних ідей вивченого зарубіжного та вітчизняного досвіду
в практику роботи професійних навчальних закладів, органів державної
13
14

влади та управління, а також науководослідних установ.
Отже, вивчення проблем становлення і розвитку професійної освіти
в зарубіжних країнах та можливостей
використання його прогресивних ідей
у системах підготовки кадрів – важливий напрям досліджень з порівняльної
професійної педагогіки.
На нашу думку, заслуговує високої
оцінки творчий доробок польських
вчених з порівняльної педагогіки. За
останні роки в Польщі опубліковано
низку цінних наукових праць, присвячений різним аспектам цієї галузі
педагогічної науки. Зокрема, мова йде
про „Нарис порівняльної педагогіки”,
виданий у 1998 р. у Варшаві13. Його автор Ришард Пахоцінські виклав теоретико-методологічну концепцію порівняльної педагогіки, питання, пов’язані
з організацією досліджень з порівняльної педагогіки в країнах Європейського Союзу, а також з науково-дослідною
інфраструктурою в цій сфері наукового знання. Зазначимо, що особливу
увагу в цій праці приділено аналізу порівняльно-педагогічних досліджень з
проблем підготовки вчителів у країнах
Європи.
Свідченням об’єднання зусиль фахівців з проблем професійної педагогіки
стало видання збірника наукових статей „З проблематики порівняльної педагогіки” за редакцією Віктора Рабчука
(1998 р., Варшава)14. Досить приємним
є те, що видання цієї книги учні, співробітники та приятелі присвятили 80річчю від дня народження професора,
доктора хабілітованого Анни Монка-

R. Pachocinski. Zarys pedagogiki porównawczej. Warszawa 1998, s. 168
Z problematyki pedagogiki porównawczej. Pod redakcją W. Rabczuka. Warszawa 1998,

s.199
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Станікової, яка зробила вагомий внесок
у розвиток порівняльної педагогіки.
Відмітимо позитивно ще один аспект,
пов’язаний з доробком польських вчених. Йдеться про підготовку та видання
підручників для студентів, які оволодівають педагогічним фахом. Зазначимо,
що це – невід’ємна складова підготовки
сучасного вчителя, який має володіти
методами
порівняльно-педагогічних
досліджень. Вважаємо, що досить вагомим доробком є підручник з порівняльної педагогіки для студентів, автором
якого є Ришард Пахоцінські (1995 р.,
Білосток)15. Вчений передусім аналізує
генезу і головні концепції порівняльної педагогіки, викладає підходи до
досліджень у цій галузі (з проблем дошкілля, початкової та середньої школи,
праці вчителів, вищого шкільництва та
освіти дорослих). Ришард Пахоцінські
здійснює порівняльний аналіз підходів
до підготовки вчителів у Бельгії, Данії,
Франції, Німеччині. Він також висвітлює питання інституціоналізації порівняльних досліджень, зокрема, щодо:
осередків наукової інформації для здійснення таких досліджень; документації
глобальних проблем освіти; осередків
порівняльної статистики; діяльності
товариств порівняльної педагогіки, а
також дослідницьких центрів.
У 2007 р. здійснено друге доповнене і
виправлене видання академічного підручника „Pedagogika porównawcza”, в
якому враховано сучасні світові тенденції у розвитку освіти – освіти впродовж
життя. Автор якого відомий польський
компаративіст Ришард Пахоцінський.
15

Викладені в цих працях концептуальні підходи та методики здійснення
порівняльно-педагогічних досліджень
вивчаються українськими науковцями.
У розвитку досліджень з порівняльної
педагогіки зростає значення міжнародних баз даних із глобальних проблем
освіти. До відомих осередків міжнародної документації за результатами порівняльних досліджень, що викладені в
підручниках Ришарда Пахоцінського та
Яна Прухи, додамо ще один – „EURYDICE” (Europejska Sieć Informacji o Edukacji). Вважаємо, що науково-дослідна
діяльність цієї Фундації (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), видані збірники документів, словники, глосарії,
аналітичні і статистичні довідники є
справжньою скарбницею для дослідників – компаративістів. Проілюструємо
цю думку на прикладі лише одного унікального видання. „Europejski glosariusz
edukacyjny” складається з трьох томів.
У першому томі (1999 р.) систематизовано матеріали щодо іспитів, свідоцтв
і кваліфікаційних титулів у системах
освіти різних країн. Том другий (2000
р.) присвячений „nazewnictwu placówek
edukacyjnych” на матеріалах 29-ти європейських країн. Третій том присвячений глосарію з проблем вчителів (2003
р.). Він охоплює унікальні матеріали,
поняттєво – термінологічну базу (600
термінів) щодо статусу вчителя, його
підготовки, працевлаштування, вдосконалення рівня кваліфікації, методів
оцінювання та шляхів подальшого професійного зростання16. Цінним є те, що
зміст цих 600 термінів визначено з ура-

R. Pachocincki. Pedagogika porównawcza. Podręcznik dla studentów Pedagogiki. – Białystok

1995, s.228
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Europejski glosariusz edukacyjny. Tom 3. Nauczyciele. EURYDICE” (Europejska Sieć Informa-

cji o Edukacji). Warszawa 2003, s. 203
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хуванням документів і матеріалів різних категорій педагогічних працівників
29-ти країн Європи.
Ця міжнародна база даних щодо
освітніх систем різних країн, на нашу
думку, є цінним науковим доробком,
котрий має важливе теоретико-методологічне, практичне і водночас прогностичне значення. Адже її послідовне
творче використання в науковій і практичній діяльності на міжнародному
та національних рівнях сприятиме обґрунтуванню прогнозів щодо подальшого розвитку систем освіти в умовах
глобалізації у ХХІ столітті.
Наголосимо також на зростанні ролі
науково-педагогічних часописів, що
видаються в різних країнах. Важливим
є те, що під час заснування нових наукових і науково-методичних журналів концептуально визначається компаративістичний напрям публікацій.
У жовтні 2007 р. вийшов у світ перший
номер наукового часопису „Pedagogika Katolicka” (головний редактор Ks.
Dr hab, prof. Jan Zimny). Як зазначав у
вітальному листі Ks. Biskup Sandomierski Andrzej Dzięga, цей часопис є міжнародним: серед його авторів – відомі
вчені Польщі, Словаччини, України,
Угорщини та Чехії.
Компаративістичне
спрямування
цього нового часопису, на нашу думку,
сприятиме обміну досвідом навчання і
виховання різних категорій населення
в цих країнах, об’єднанню зусиль вчених – філософів, теологів, педагогів,
психологів, соціологів, істориків та
інших фахівців в духовній, культурноосвітній та освітньо-виховній діяльності в умовах сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів.

Завершуючи цю статтю, нагадаємо
загальновідому істину про неможливість і недоцільність механічного перенесення тієї чи іншої моделі освіти, що
народилася, пройшла шлях становлення і розвитку в соціально-економічних
і соціально-культурних умовах іншої
країни, або ж конкретних методик зарубіжних науковців і практиків на ниву
освіти іншої держави. До вітчизняних
ідей, відповідно – концепцій, моделей
і методик створення і функціонування
навчальних закладів нового типу необхідно йти власним шляхом на основі
послідовного, науково-обгрунтованого
врахуванням національних традицій,
конкретних умов і можливостей різних
регіонів, а також світових тенденцій,
що відповідають потребам розв’язання глобальних проблем людства. Доцільним та перспективним може бути
шлях виявлення прогресивних ідей
того чи іншого зарубіжного досвіду,
їх філософський, історико-педагогічний аналіз, з’ясування концептуальних
засад становлення і розвитку різних
освітньо-виховних моделей, їх зіставлення з вітчизняними підходами, концепціями і моделями та виявлення на
цій основі можливих напрямів впровадження цих ідей в іншій державі, в
тому числі і в Україні. Це потребує науково-методичного забезпечення процесу впровадження прогресивних ідей
з урахуванням сукупності чинників
(соціально-культурних, економічних,
соціологічних, психологічних, кадрових, матеріально-технічних та інших),
а також інноваційної спрямованості
державної політики в цій галузі.
Зрозуміло, що в межах однієї журнальної статті неможливо охарактери-
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зувати основні напрями й результати
порівняльно-педагогічних досліджень,
що здійснюються в Україні. В подальших публікаціях будемо прагнути ви-

світлити цей аспект в польських виданнях, а також приділимо увагу аналізу
польсько-української співпраці в галузі педагогічної науки.

Współczesne problemy
pedagogiki porównawczej
w kontekście procesów globalizacji
(tłumaczenie)
Pogłębienie procesów integracyjnych
na złamie dwóch stuleci i tysiącleci, rozszerzenie Unii Europejskiej, wzmocnienie jej roli w procesie realizacji polityki
oświatowej według wymóg informacyjno-technologicznego społeczeństwa, potrzebują znaczącego nasilenia uwagi do
badań porównawczo-pedagogicznych.
Prowadzenie tych badań na podstawie obiektywnej analizy rzeczywistego stanu systemów oświaty w różnych
krajach z uwzględnieniem specyfiki ich
rozwoju, oraz zrozumienie właściwości państwowej polityki oświatowej w
poszczególnych krajach, odzwierciedlenie jej wiodących idei w dokumentach
prawodawstwa dotyczących edukacji i
nauki, innych oficjalnych dokumentach
i materiałach, zabezpieczy możliwość
uzyskania nowej wiedzy, opracowywać
nowe koncepcje i metodyki.
Uważamy za niezbędne podkreślić, że
w ewolucji myśli o oświacie oraz działalności edukacyjno-wychowawczej wyjątkowo ważną rolę odegrały i nadal odgrywają raporty z problem oświaty, które
zostały sporządzone przez różne organizacje międzynarodowe w drugiej poło-
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wie XX wieku. Wskażmy tylko niektóre
z nich, według nas najważniejsze, które
w sposób szczególny wpłynęły na rozwój
współpracy międzynarodowej w edukacyjnej sferze, a mianowicie:
• Raporty
�������� Międzynarodowego
����������������� Stowa������
rzyszenia do badania Osiągnięć Szkolnych – IEA. Stowarzyszenie to działa
z 1962 roku. Pod przewodniczeniem
Torstena Husena, który w ciągu wielu lat stał na czele tej organizacji, został przygotowany Międzynarodowy
Projekt do oceny osiągnięć szkolnych.
Na podstawie wyników badań, przeprowadzonych w 22 krajach, w 1967 r.
okazała się drukiem pierwsza fundamentalna praca z tej problematyki w
dwóch tomach „International Study of
Achievement in Mathematik”;
•	Raport Filipa H.Coombsa (1968 r.);
•	Raport Edgara Faure”a (1972 r.);
•	Raport Klubu Rzymskiego;
• Raport Rady Klubu Rzymskiego (1991 r.);
• Raport
������� Biała
�����������������������������
Księga Komisji Europejskiej (1995 r.);
• Raport Jacguesa Delorsa (1996 r.).
Analizując idee tych oraz innych raportów międzynarodowych, należy uznać,
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że w byłym Związku Radzieckim ich
treść, zamieszczone tam oceny, prognozy
i zaproponowane drogi rozwoju oświaty,
na początku spotkały się z dużym oporem, spowodowanym panującą wówczas
ideologią. Niestety, konceptualne pomysły ostatnich raportów (na przykład,
Delorsa) dużo pracowników ówczesnych
socjalistycznych systemów oświaty nie
uznawali i nawet próbowali im się przeciwstawić. Przyczyną tego były przede
wszystkim partyjne, ideologiczne ograniczenia oraz stereotypy tych ludzi, których badaczy polscy (Teresa Hejnicka-Bezwińska i in.) nazwali „sierotami po
komunizmie”.
Badanie raportów z problem polityki oświatowej, obiektywna analiza
zrealizowanych projektów międzynarodowych, krytyczne przemyślenie dokonanych wniosków i przygotowanych
rekomendacji pozwalają na opracowanie
strategii rozwoju narodowych systemów
oświaty w warunkach informacyjno-technologicznego procesu. W działalności tej należy uwzględniać nowe wezwania XXI wieku i trzeciego tysiąclecia:
§ wezwania technologiczne, które są
ściśle związane z nowymi technologiami, sprzętem, materiałami;
§ wezwania kulturowe, powiązane z
dominowaniem kultury masowej,
spożywczym stylem życia, „technopolem”, polikulturowością;
§ wezwania etyczne, które w raportach
Rzymskiego klubu nazwano „luką
ludzką”1.
1

Uważamy za niezbędne skupić też
uwagę na jednym bardzo ważnym wydaniu, zrealizowanym przez Instytut
Technologii Eksploatacji w Radomiu.
Chodzi o książkę „Europejskie idee i inspiracje edukacyjne (wybór dokumentów)” pod red. Henryka Bednarczyka,
Tadeusza Cawlika, Tomasza Kupidury.
W niej zostały zamieszczone dokumenty
międzynarodowe, zatwierdzone na początku XXI wieku, w tym:
- Europejska strategia zatrudnienia;
-	Strategia lizbońska – posiedzenie Rady
Europejskiej w Lizbonie, 23 i 24 marca
2000r. Wnioski Prezydencji;
- Deklaracja Bolońska (Proces Boloński)
– szkolnictwo wyższe w Europie2.
Systemowa integracja treści tych raportów i deklaracji międzynarodowych,
zamieszczonych tam nowych wezwań,
właściwych celów i zadań w dobie informacyjno-technologicznej, ich naukowe
i państwowe przemyślenie potrzebuje
opracowania nowych konceptualnych
podejść, strategicznie ukierunkowanych
na rozwój systemów oświaty w warunkach globalizacyjnych i integracyjnych
procesów. Będzie to sprzyjać pokonaniu
inercyjności systemów oświatowych,
usunięciu barier w zdobyciu wykształcenia przez różne kategorie obywateli:
równość szans, drożność, ustawiczność
kształcenia, tworzenie uniwersum symbolicznego obywateli oraz kształtowanie
tożsamości narodowej i regionalnej („tożsamość małych ojczyzn”) jako ważnego
elementu składowego kondycji ludzkiej3.

T. Heinicka-Bezwińska. O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości.

Bydgoszcz 2000, s.63.
2

Europejskie idee i inspiracje edukacyjne (wybór dokumentów)”. Pod red. H.Bednarczyka., T.Cawlika,

T. Kupidury. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. Radom 2005, s. 269.
3

T. Hejnicka-Bezwińska. O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości.

Bydgoszcz 2000, s. 63.
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W takich warunkach przed wspólnotą
międzynarodową postaje pytanie odnośnie uzasadnienia strategii reform edukacyjnych z pozycji prognostycznych na
poziomie międzynarodowym. W związku z tym należy podkreślić wartościowość uogólniającej pracy profesora Ryszarda Pachocińskiego „Strategie reform
oświatowych na świecie: „Szkolnictwo
podstawowe i średnie”. Ten znany w
dziedzinie pedagogiki porównawczej
uczony zapowiada: „Można oczekiwać,
że w reformach oświaty realizowanych
w XXI w. W mniejszym stopniu, niż
dotychczas przywiązywać się będzie
uwagę do kwestii technicznych, często
drugorzędnych (decentralizacja, rozliczalność), a w większym stopniu do
spraw merytorycznych (procesy nauczania i uczenia się), w szczególności do takich spraw, jak:
• kultura pracy intelektualnej;
• aktywność i zaangażowanie ucznia/
studenta w procesy uczenia się;
•	����������������������������������
ciągłe sprawdzanie postępów w tworzeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności na podstawie realizacji coraz
bardziej złożonych zadań intelektualnych;
•	������������������������������������
powstawanie ściślejszych więzi intelektualno-osobowościowych między
uczniem a nauczycielem”4.
Akceptując wniosek tego uczonego,
podkreślimy duże znaczenie duchowych,

moralno-etycznych zasad współczesnych
i przyszłych reform edukacyjnych w różnych krajach: „Reforma taka, w której
wyeksponowana zostanie metodologia
jakościowa, zakładająca realizację wizji
ucznia jako unikatowej jednostki, mającej różnorodne zainteresowania i potrzeby, może okazać się bardziej potrzebna
w społeczeństwie informacyjnym”5.
W takich okolicznościach znacząco
rozszerzają się funkcje pedagogiki porównawczej jako subdyscypliny pedagogicznej. We współczesnej literaturze
prezentowane są różne definicje tej nauki, uzasadnione owymi współczesnymi
komparatywistami, jak Ryszard Pachociński6, Jan Prucha7, Mieczysław Adamczyk i Andri Ładyżyński 8, Mirosłava Vanova9.
Zwróćmy się ku definicji pedagogiki
porównawczej, uzasadnionej przez znanego czeskiego naukowca. Tak, Mirosłava Vanova pisze: „Pedagogika porównawcza jest dzisiaj na ogół pojmowana
jako interdyscyplinarna nauka pedagogiczna, która z perspektywy synchronicznej lub diachronicznej bada zjawiska
i fakty pedagogiczne w ich związkach
politycznych, społeczno-ekonomicznych
i kulturowych oraz porównuje ich podobieństwa i różnice w dwóch lub kilku
krajach, obszarach, kontynentach lub globalnie. Przy tym dąży przede wszystkim
do lepszego zrozumienia wyjątkowości

4

Tamże, s. 164.

5

Tamże.

6

R. Pachociński. Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Wydanie II poprawione

i uzupełnione, Warszawa 2007, s. 350.
7

J. Prucha. Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Warszawa 2004.

8

M.J.Adamczyk, A. Ładyżyński. Edukacja w krajach rozwiniętych. Skrypt dla studentów z pe-

dagogiki porównawczej. KUL. Wydanie IV. Stalowa Wola 2002, s. 13 – 16.
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M .Vanova. Pedagogika porównawcza. Rozdział 8. Pedagogika. Tom 2. Pedagogika wobec edu-

kacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Red. nauk. B. Śliwerski. Gdańsk 2006, s. 48-104.
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każdego zjawiska pedagogicznego w jego własnym systemie edukacyjnym oraz
do znalezienia adekwatnego uogólnienia
w celu doskonalenia kształcenia”10.
Nietradycyjnym jest podejście owej
czeskiej badaczki do ustalenia trzech
głównych punktów odniesienia w procesie analizy pedagogicznych faktów i
zjawisk. Mirosłava Vanova określa je tak:”synchroniczny (horyzontalnie symultaniczny, geograficzny, internacjonalny),
diachroniczny (wertykalnie chronologiczny, historyczno-rozwojowy), funkcjonalny (umiejscowiony w szerszym
kontekście stosunków politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych,
ewentualnie religijnych)”11.
Zgadzamy się z wnioskami ukraińskiego uczonego Mychajła Krasowickiego odnośnie funkcji pedagogiki porównawczej. Według nas, w warunkach
globalizacji, pogłębienia procesów integracyjnych nie tylko w europejskim,
lecz i kontekstach światowych funkcje
pedagogiki porównawczej ewidentnie
wzmacniają się:
Po pierwsze, bez niej „nie da się ustalić elementów zbieżnych i różnicowych,
ona jest niezbędna do wzajemnego
wzbogacenia poglądów i technologii
pedagogicznych, które znalazły swoje zastosowanie w różnych systemach
oświatowych. Wynikiem analizy ogółu
doświadczeń na jedynej zasadzie metodologicznej, przy wspólnej logice badań
staje się nie uzyskanie zwykłej sumy
faktów, a wiedzy, która daje najbardziej
pełne dla danego historycznego momentu przedstawienie o światowym procesie pedagogicznym oraz pozwala rzucić
10

Tamże, s. 50.

11

Tamże.

12

Tamże, s. 50.

światło na podstawy filozoficzne różnych systemów oświatowych”.
Po drugie, pedagogika porównawcza
może sprzyjać konsolidowaniu teorii,
koncepcji, pojęć, kategorii oraz podejść
metodologicznych. Badania pedagogiczno-porównawcze dają możliwości
konstruowania ogólnych modeli pedagogicznych procesów i systemów, ich
osobnych ogniw, najbardziej zbliżonych
do rzeczywistości, któreby występowały jako określony ideał pedagogiczny.
Reasumując, owa nauka ma możliwości
wyciągania wniosków wyższego porządku: prawa, reguły, tendencje, hipotezy, koncepcje, perspektywy rozwoju
oświaty.
Po trzecie, pedagogika porównawcza
powołana jest do odegrania ważnej roli
w lepszym zrozumieniu własnych ojczystych systemów oświaty, w tym ich specyfiki, zalet i mankamentów12.
Uważamy, że te ustalenia, dokonane przez prof. M. Krasowickiego, mają
ważne znaczenie dla teoretycznego uzasadnienia koncepcji pedagogiki porównawczej w warunkach reformowania
oświaty nie tylko na Ukrainie, ale też i
w innych państwach. Niestety ten utalentowany uczony-pedagog nie zdążył
skończyć rozpoczętej przez niego naukowej pracy o charakterze komparatywistycznym, ukierunkowanej na rozwój
pedagogiki porównawczej w warunkach
informacyjno-technologicznego społeczeństwa XXI wieku.
Zaznaczmy, że pedagogika porównawcza jako subdyscyplina pedagogiczna,
prócz wyżej wymienionych funkcji, pełni dodatkowo cały szereg innych. Ona
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jest związana z ustaleniem specyfiki
przygotowania fachowców w różnych
systemach ekonomicznych i oświatowych na podstawie ich ścisłego związku. Wskutek tego zawodowa pedagogika
porównawcza nie może ograniczać się
tylko do analizy procesów oświatowych
w różnych krajach i regionach świata.
Jej nieodzowną funkcją jest analiza ekonomicznych procesów, makro- i mikroekonomicznych warunków poszczególnych państw, głównych zasad polityki
przemysłowej, dróg reformowania gospodarki, transformacji ustrojowej różnych sektorów ekonomii i in. w ścisłym
związku z problemami przygotowania i
podwyższenia kwalifikacji kadr na poszczególnych etapach społeczno-ekonomicznego rozwoju.
Otóż chodzi o organiczne połączenie
ekonomicznych i pedagogicznych celów,
które są ukierunkowane na Człowieka,
jego dobrobyt, duchowy i społeczno-kulturowy rozwój. A więc z tego, rzecz
jasna, wynika obiektywna potrzeba
wykorzystania kompleksu metod badawczych, spowodowanych międzydyscyplinarnym podejściem. Ich twórcze
wykorzystanie w badaniach z porównawczej pedagogiki zawodowej pozwoli
na uzyskanie wiarygodnych rezultatów
naukowych, formułowanie wniosków i
rekomendacji odnośnie możliwości realizacji progresywnych idei poznanego
zagranicznego i ojczystego doświadczenia w praktycznej działalności pedagogicznej zawodowych szkół, organów
władz państwowych i zarządzania oraz
instytucji naukowo-badawczych.
A więc, badanie problemów kształtowania i rozwoju zawodowej oświaty w
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krajach zagranicznych oraz możliwości
wykorzystania progresywnych idei w
systemach przygotowania specjalistów
– to ważny kierunek badań z porównawczej pedagogiki zawodowej.
Według nas, zasługuje na wysoką ocenę twórczy dorobek polskich uczonych z
pedagogiki porównawczej. W ostatnich
latach w Polsce okazał się drukiem szereg wartościowych prac naukowych, poświęcony różnym aspektom tej dziedziny nauki pedagogicznej. Między innymi,
chodzi o „Zarys pedagogiki porównawczej”, wydany w r. 1998 w Warszawie13.
Jego autor Ryszard Pachociński zaprezentował teoretyczno-metodologiczną
koncepcję pedagogiki porównawczej,
pytania, związane z organizacją badań
w krajach Unii Europejskiej oraz z naukowo-badawczą infrastrukturą w tej dziedzinie wiedzy. Zaznaczmy, że specjalna
uwaga w tej pracy została przydzielona
analizie badań porównawczo-pedagogicznych z problemów kształcenia nauczycieli w krajach Europy.
Świadczeniem trafnego pojednania
wysiłków różnych fachowców w dziedzinie pedagogiki porównawczej jest
publikacja pracy zbiorowej artykułów
naukowych nt.: „Z problematyki pedagogiki porównawczej” pod red. Wiktora Rabczuka (1998 r., Warszawa) 14. Mile
jest podkreślić, że wydanie tej książki
uczniowie, współpracownicy i przyjaciele dedukowali 80-cioleciu z dnia urodzin
profesora, dra hab. Anny Monka-Stanikowej, która wniosła ważny wkład w
rozwój pedagogiki porównawczej.
Zaznaczmy jeszcze jeden pozytywny
aspekt, związany z dorobkiem polskich
uczonych. Chodzi o przygotowanie i wy-
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R. Pachociński. Zarys pedagogiki porównawczej. Warszawa 1998, s.168.

14

Z problematyki pedagogiki porównawczej. (red.) W. Grabczuka. Warszawa 1998, s.199
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dawanie podręczników dla studentów,
które zdobywają fach pedagogiczny. Jest
to nieodzowny składnik przygotowania
współczesnego nauczyciela, który powinien opanowywać metody badań porównawczo-pedagogicznych. Uważamy, że
bardzo znaczącym dorobkiem jest podręcznik z pedagogiki porównawczej dla
studentów, autorem którego jest Ryszard
Pachociński (1995, Białystok) 15. Uczony,
przede wszystkim, analizuje genezę i
główne koncepcje pedagogiki porównawczej, prezentuje podejścia do badań
w tej sferze (z problem rozwoju przedszkola, podstawowej i średniej szkoły,
pracy nauczyciela, szkolnictwa wyższego
oraz oświaty dorosłych). Ryszard Pachociński realizuje analizę porównawczą
podejść do przygotowania nauczycieli w
Belgii, Danii, Francji, Niemczech. On też
wyświetla pytania instytualizacji porównawczych badań, w tym odnośnie ośrodków informacji naukowej w celu realizacji
owych badań; dokumentacji dotyczącej
globalnych problemów oświaty; ośrodków statystyki porównawczej; działalności stowarzyszeń pedagogiki porównawczej oraz centrów badawczych.
W 2007 r. dokonano drugie uzupełnione
i poprawione wydanie podręcznika akademickiego „Pedagogika porównawcza”, w
którym zostały uwzględnione współczesne światowe tendencje w rozwoju oświaty w ciągu życia (edukacja ustawiczna).
Jego autorem jest znany polski komparatywista Ryszard Pachociński.
Przedstawione w tych pracach konceptualne podejścia oraz metodyki realizacji badań porównawczo-pedagogicznych
15

spotkały się z zainteresowaniem ukraińskich naukowców.
W rozwoju badań porównawczo-pedagogicznych wzrasta znaczenie międzynarodowych baz danych dotyczących globalnych problemów oświaty. Do znanych
ośrodków dokumentacji międzynarodowej zgodnie z wynikami porównawczo-pedagogicznych badań, które zostały zaprezentowane w podręcznikach Ryszarda
Pachocińskiego oraz Jana Pruchy, dodajmy jeszcze jeden „EURYDICE” (Europejska
Sieć Informacji o Edukacji). Uważamy, że
naukowo-badawcza działalność tej Fundacji (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), opublikowane zbiórki dokumentów,
słowniki, glosariusze, analityczne i statystyczne informatorzy są prawdziwą
skarbnicą dla uczonych – komparatywistów. Spróbujmy potwierdzić tę myśl na
przykładzie tylko jednego unikatowego
wydania. „Europejski glosariusz edukacyjny” składa się z trzech tomów. W
pierwszym tomie (1999 r.) zostały usystematyzowane materiały odnośnie egzaminów, zaświadczeń i nadawanych kwalifikacji w systemach oświaty różnych
krajów. Tom drugi (2000 r.) został opracowany na materiałach 29-ciu europejskich
krajów i poświęcony „nazewnictwu placówek edukacyjnych”. Tom trzeci poświecony glosariuszu z problem nauczycieli
(2003 r.). On zawiera unikatowe materiały, pojęciowo-terminologiczną bazę (600
terminów) odnośnie statusu nauczyciela,
jego przygotowania, zatrudnienia, doskonalenia poziomu kwalifikacji, metod
ewaluacji oraz dróg dalszego profesjonalnego rozwoju16. Wartościowym jest to,

R. Pachociński. Pedagogika porównawcza. Podręcznik dla studentów Pedagogiki-Białystok

1995, s.228.
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Europejski glosariusz edukacyjny. Tom 3. Nauczyciele. EURYDICE” (Europejska Sieć Informa-

cji o Edukacji). Warszawa 2003, s. 203.
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że treść tych 600 terminów określono z
uwzględnieniem dokumentów i materiałów poszczególnych kategorii pracowników pedagogicznych z 29 krajów Europy.
Owa międzynarodowa baza danych
odnośnie systemów oświatowych różnych krajów, na nasz pogląd, jest wartościowym naukowym dorobkiem, który
ma ważne teoretyczno-metodologiczne,
praktyczne i jednocześnie prognostyczne znaczenie. Przecież jej konsekwentne
twórcze wykorzystanie w naukowej i
praktycznej działalności na narodowym
i międzynarodowym poziomach będzie
sprzyjać uzasadnieniu prognoz odnośnie
dalszego rozwoju systemów oświaty w
warunkach globalizacji XXI wieku.
Podkreślimy też podwyższenie roli w
tym procesie czasopism naukowo-pedagogicznych, wydawanych w różnych
krajach. Ważnym jest to, że podczas
założenia nowych naukowych i naukowo-metodycznych czasopism w sposób
konceptualny określa się komparatywistyczny kierunek publikacji. W październiku 2007 r. okazał się drukiem pierwszy
numer czasopisma naukowego „Pedagogika Katolicka” (redaktor naczelny ks.
dr hab. prof. Jan Zimny). Jak podkreślił
w liście powitalnym JE ks. Biskup Sandomierski Andrzej Dzięga, to czasopismo
ma charakter międzynarodowy: wśród
jego autorów są znani uczeni z Polski,
Słowacji, Ukrainy, Węgier i Czech.
Komparatywistyczny kierunek tego nowego czasopisma będzie, według
nas, sprzyjać wymianie doświadczeniami w dziedzinie nauczania i wychowania różnych kategorii obywateli w tych
krajach, połączeniu wysiłków uczonych
filozofów, teologów, pedagogów, psychologów, socjologów, historyków oraz
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innych specjalistów z duchowej, kulturalno-oświatowej i oświatowo-wychowawczej działalności w warunkach
współczesnych globalizacyjnych i integracyjnych procesów.
Finalizując ten artykuł, przypomnijmy powszechnie znaną prawdę o niemożności i niecelowości mechanicznego
przeniesienia tego czy innego modelu
oświaty, który się narodził, przeszedł
drogę kształtowania i rozwoju w społeczno-ekonomicznych i społeczno-kulturowych warunkach pewnego kraju
(bądź konkretnych metodyk naukowców
zagranicznych i praktyków) do systemu oświaty innego państwa. Ku właściwym ideom, koncepcjom, modelom i
metodykom tworzenia i funkcjonowania
ojczystych uczelni nowego typu należy
iść własną drogą na podstawie konsekwentnego, naukowo uzasadnionego
uwzględnienia historycznych tradycji
narodowych, konkretnych warunków
i możliwości różnych regionów oraz
współczesnych światowych tendencji,
które odpowiadają potrzebom rozwiązania globalnych problemów ludzkości. Celościowym i perspektywą może być droga poznania progresywnych idei tych
czy innych zagranicznych doświadczeń,
filozoficzna, historyczno-pedagogiczna
analiza, wyjaśnienie konceptualnych
zasad kształtowania i rozwoju różnych
oświatowo-wychowawczych
modeli,
ich zestawienie z ojczystymi podejściami, koncepcjami i modelami oraz
ustalenie na tym podłożu ważnych kierunków wdrożenia tych pomysłów w
innym państwie, w tym – na Ukrainie.
To wymaga naukowo-metodycznego zabezpieczenia procesu wdrożenia progresywnych pomysłów z uwzględnieniem
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ogółu czynników (społeczno-kulturowych, ekonomicznych, socjologicznych,
psychologicznych, kadrowych, materialno-technicznych i in.) oraz innowacyjnego ukierunkowania państwowej polityki
w tej dziedzinie.
Rzecz jasna, że w ramach jednego artykułu w czasopiśmie nie można scha-

rakteryzować główne kierunki i wyniki
porównawczo-pedagogicznych badań,
które są realizowane na Ukrainie. W kolejnych publikacjach będziemy pragnąć
wyświetlić ten aspekt w wydaniach polskich oraz przydzielimy uwagę analizie
polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie nauki pedagogicznej.
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