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Марчук М.В.

Идеи общвственной опеки и воспитания детей в наследии буковинских педагогов 
конца X IX  -  первой трети XX столетий

Статья посвящена рассмотрению взглядов украинских педагогов Буковиньї конца X IX  -  первой трети XX  
столетий на проблемні общвственной опеки, воспитания детей и молодежи. Педагоги (И.Герасимович, И.Карбулицкий, 
ЕЛопович и др.) в своих статьях подчеркивали связь семейного и общественного воспитания; важносте поддержки и 
обустройства детей как наиболее незащищенной категории населення; разрабатьівали проектні усовершенствования 
деятелнности государственнніх и общественнніх учебно-воспитателннніх учреждений (иікол, бурс).
Кпючевьіе слова: опека, попечение, дети-сиротц семейное и общественное воспитание, исторические обстоятельства.
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ПРОФЕСІЯ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 0С

У статті розглядаєтеся проблема майбутнного професії вчителя в умовах комерціалізації та глобалізації вищої 
освіти в ЕС. Ці процеси змінили умови праці та можливості кар'єрного росту для білниіості працівників, що може 
вплинути й на професію вчителя. Старіння вчителів і тренерів як робочої сили в ЄС означає, що досвід викладання 
збілниіуєтнся, але можутн знадобитися додаткові зусилля для оновлення існуючих навичок. На основі вивчення та 
аналізу незалежних звітів Європейснкої Ради представлені висновки певних тенденцій трансформації професії вчителя у 
майбутнному.
Ключові слова: вчителі, викладання, вищі навчалнні заклади, ЄС, економіка знанн, навчання

Постановка проблеми у загальному вигляді... Сучасний розвиток ринкових відносин має 
безпосередній вплив на різні сфери життя. Вища освіта також змушена налаштовуватися на ринковий лад. 
Вивчення зарубіжних досліджень Гарбен С. (ОагЬеп 3.), Карлсен Г. (Кагізеп С.) та інших свідчать про те, що вища 
освіта в ЄС переживає складний період, обумовлений зовнішніми та внутрішними причинами. До зовнішніх 
причин слід віднести ринкові відносини у вищій освіті, які спрямовані на зміну характеру та ролі вищих 
навчальних закладів (ВНЗ) у суспільстві. До внутрішніх причин слід віднести недосконалість реформ у сфері 
вищої освіти та відсутність відповідної законодавчої бази ЄС, що створює перешкоди для розбудови справжнього 
Європейського освітнього простору. З огляду на це важливо проаналізувати майбутні зміни ролі викладача в цих 
умовах.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми... За
основу для аналізу були взяті незалежні звіти, зроблені Генеральним директоратом для освіти та культури 
Європейської Ради (іМе Еигореап Соттіззіоп'з Оігесіогаїе-Оепегаї їог Ебисаііоп алеї СиІІиге), дослідження 
Гарбен С., Рівкіна С.Г. (Ріукіп, З іє у є п  6 . )  та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження... В Україні вчителі шкіл і викладач) ВНЗ традиційно 
вважаються працівниками бюджетної сфери, чия заробітна плата повністю залежить від державного 
фінансування. Крім того, ще наприкінці минулого століття можна було з впевненістю стверджувати, що отриманих 
знань і сформованих навичок після закінчення навчання у ВИЗ майбутнім вчителям шкіл і викладачам ВНЗ 
вистачить під час їхньої педагогічної роботи. Але бурхливий розвиток інформаційно-комп'ютерних технологій, 
ринкових відносин в економіці, глобалізаційних процесів у світі безпосередньо впливають на процес підготовки 
вчителів у ВНЗ та на професію сучасного вчителя в цілому. З огляду на це, дуже важливо вивчити досвід з цього 
питання ЄС, який набагато раніше зіткнувся з такими проблемами. Відповідно, метою нашої статті є вивчення та 
аналіз досвіду ЄС з питання майбутнього професії вчителя в умовах комерціалізації та глобалізації вищої освіти. 
Отже в ЄС, як і в усьому світі, відбувається комерціалізація освіти, що є предметом дискусії в науковому світі. 
Дослідники переконані, що будь-яке збільшення "комерціалізації11 вищої освіти може також мати негативні 
наслідки: у цьому контексті освіта поступово знижується до її найбільш утилітарного аспекту. Оскільки студент 
сам фінансує більшу частку вартості навчання, він буде мати більше шансів вибрати більш вигідне навчання. 
Зокрема, гуманітарні та “культурнорозвивальні" науки можуть у результаті опинитися під тиском. Якщо 
суспільство надає великого значення адекватного балансу між академічними дисциплінами, воно також має 
створити необхідні стимули для цього (наприклад, диференційовані реєстраційні збори). Неприйняття ризику 
також може означати, що тільки ті, хто можуть розраховувати на підтримку сім'ї, можуть бути готові взяти на 
високих умовах довгостроковий особистий борг для фінансування вищої освіти, і що інші, без такої підтримки 
будуть змушені відмовитися від очної форми навчання по закінченні загальноосвітньої школи, що може серйозно 
послабити довгостроковий запас людського капіталу в Європі. Ще один ризик -  це може привести до 
інтенсифікації “відтоку мозгів" (4, с. 18).

На міжнародному рівні ризики будь-яких форм ринкових сил в освіті та навчанні, звичайно, присутні, 
зокрема, посилення поляризації у високій якості й престижі серед навчальних закладів. Кембридж, Париж, Мюніх і 
Стокгольм, безсумнівно, стають ще більш крупними закладами в рамках Єдиного простору європейської вищої 
освіти. В умовах лібералізації ЄС загального ринку вони будуть намагатися збільшувати свої реєстраційні збори 
та посилити умови вступу для того, щоб зібрати вершки Європейської або світової еліти. У той час як це може 
розглядатися політиками як позитивний результат, регіональні коледжі, навпаки, зіткнуться з ослабленням 
цільової аудиторії як результат тих же механізмів. Якщо доступ до вищої освіти (і освіти для дорослих) 
залишається демократичним, Європейськім позиціям, прийнятим у відповідності до торгівлі освітніми послугами, 
необхідно буде враховувати цілі суспільства, що було необхідним для лібералізації інших послуг, що становлять 
спільний інтерес. Питання в тому, чи буде це стійким в умовах, коли міжнародна мобільність студентів перебуває 
у стані збільшення (4, с.18).

У наведеному вище незалежному звіті також вказується на існування проблеми напруженості між 
глобальною конкуренцією та соціальною згуртованістю. Зв'язок між економікою, заснованою на знаннях, 
глобальною конкуренцію та соціальною згуртованістю в єдиний стратегічний план включає в себе важливий 
парадокс, який до сих пір не був врахований належним чином в будь-який ключовий документ, що відноситься до 
Лісабонської Стратегії. Дійсно, глобальна конкуренція неминуче створить сильний тиск на забезпечення 
соціальної згуртованості, а не зміцнення згуртованості в Європа. Відповідна спеціалізація в наукомістких секторах 
підвищує попит на вузькоспеціалізованих вчених і технічно підготовлених працівників. У той же час, перенесення 
(офшорінг) виробництва низько кваліфікованих робітників та інтенсивних процесів виробництва призводить до 
зниження попиту та структурних надлишок некваліфікованої робочої сили, що означає, що заробітна плата та 
умови праці цих груп поступово погіршуються. Можливо ці тенденції на ринку праці обумовлені самою 
глобалізацією, або технологічною еволюцією або "терціарізацією" економіки (4, с.19).

На погляд науковців, єдиним способом примирити економіку знань з більшою соціальною згуртованістю є 
через великі інвестиції в освіту та навчання. Вони називають це «шляхом екстенсивного розвитку знань», де 
освіта та професійна підготовка є основним інструментом для поширення (а не виробництва) знань. На відміну 
від цього, шлях інтенсивного розвитку знань наголошує на виробництві нових знань як засобу переносу знань. 
Різниця між цими двома підходами в тому, що інвестиції в освіту та навчання впливають з боку пропозиції на 
ринок навичок, у той час як глобалізація та інтенсифікація секторів інтенсивного розвитку знань в основному 
впливають на попит (4, с. 22).

Мінливий характер викладання та навчання. Протягом деякого часу ведуться дискусії про мінливий 
характер знань, які переважно створюються за межами університетів і передаються за межі формальних систем 
освіти. На іншому рівні, електронне навчання як продукт економіки, заснованої на знаннях, звертає на себе увагу
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як альтернативний засіб забезпечення освітою, особливо для тих груп населення, які не можуть отримати до 
нього доступ (2). ІКТ були зазначені як основі стратегії для поліпшення викладання (5), і навіть для зрушення 
центру гравітації навчального підприємства від «навчання» до «вивчання» - що, безумовно, є одним з ключових 
проектів для багатьох. У цій області, за останні кілька років ведуть дискусії про взаємозв'язок між ІКТ і навчанням, 
історія показує нам, що розвиток використання ІКТ дуже важко передбачити. Тим не менш, один швидко 
зростаючий розвиток -  відомий як \Л/еЬ 2.0, може стати значним фактором в сенсі якісного розширення 
можливості освіти та навчання протягом наступного десятиліття. Можливості його неієрархічні, знизу вгору, а не 
зверху вниз, які широко використовують у бізнесі. Іншими словами, в основному дорослі учні вимагатимуть різні, 
більш гнучкі, орієнтовані на учня типи освіти та навчання (Е & Т) в майбутньому (4, с. 29-30).

Майбутнє професії вчителя. У сучасному світі освіту, вважають основою економічного розвитку і що 
потенційно великі вигоди можуть бути отримані через залучення до Європейського рівня співпраці в цій області. 
Такий підхід відображає небезпечно односторонній погляд на освіту. Одним з можливих наслідків цього розвитку 
є на думку Гарбен С. (СагЬеп 3.) те, що навчальні курси (дисципліни) все більше призначені для задоволення 
потреб ринку, замість того, щоб прищепити студентам знання заради індивідуального розвитку та академічного 
прогресу. Це означає, що зміст університетського навчання може стати адаптованим лише до потреб потенційних 
роботодавців, які вимагають випускників ВНЗ повністю готових з першого дня перетворити університетську освіту 
на професійно-технічну підготовку. Такий розвиток подій може в рівній мірі загрожувати існуванню менш 
економічно життєздатних дисциплін, таких як історія, археологія та філософія на користь права, економіки та 
навчання бізнесу. Крім того, Болонський процес та Європейська комісія закликають зменшити «автономію» 
вищих навчальних закладів по відношенню до їх національних урядів. Це певною мірою пояснює «допоміжне» 
ставлення вищих навчальних закладів до Болонських реформ. Автономія може дійсно вважатися бажаною для 
академічних перспектив, але її потенційні економічні наслідки не повинні бути недооціненими. З одного боку це 
може означати менше "втручання" в освіту з боку уряду, але з іншого боку автономія освіти досягається ціною 
меншого державного фінансування. Це означає зростаючу залежність вищої освіти від фінансування з інших 
джерел, таких, як приватний сектор. І хоча такий підхід сприяє економії громадських кошів, але він викликає 
занепокоєння щодо незалежності та об'єктивності наукових досліджень та освіти (1, с. 22-23).

Триваючий перехід від традиційної формальної освіти до навчальних систем на основі декількох 
(формальних і неформальних) параметрів означає диверсифікацію професії вчителя. Фахівці освіти та навчання 
(Е & Т) в даний час включають, крім викладачів, тренерів в установах та на підприємствах, вихователів і т.д. Ці 
фахівці роблять внесок в подальші інновації, поки відбувається політика децентралізації та диверсифікації. Своїм 
дослідженням група науковців (3) підтверджують надзвичайну важливість роботи вчителів і тренерів для 
навчальних досягнень студентів.

Відмінності між викладачами та інструкторами з точки зору їхнього впливу на навчальні досягнення 
студента є величиною того ж порядку, що й вплив сім'ї. Високоякісний учитель і тренер є вкрай необхідною 
робочою силою для продуктивності освітніх і навчальних (Е & Т) систем в якості основи для майбутньої 
глобальної конкурентоспроможності (4, с.30).Деякі країни відчувають, що багато вчителів залишили школи для 
більш привабливої альтернативи. У перспективі, важливо тримати висококваліфікованого вчителя в рамках 
викладання. Що ще більш важливо, в найближчій та подальшій перспективі набирати талановитих студентів для 
майбутньої роботи вчителями та викладачами і надати їм відповідну освіту. Для залучення талановитих студентів 
навчання і викладання повинні розглядатися як приваблива професія. У рамках процесу глобалізації умови праці 
та можливості кар'єри змінилися для більшості працівників. Ці зміни важливо враховувати для професії вчителів. 
Умови праці вчителів і викладачів сьогодні помітно відрізняються від інших професій з приблизно такою ж, 
кількістю освіти, і цей факт не слід розглядати як перевага для потенційних студентів в майбутньому. Наприклад, 
наявність стажування на робочому місці та кар'єрні можливості для професії викладачів та інструкторів можуть 
вважатися більш важливими в майбутньому, ніж це було в минулому. Створення робочих місць вчителів більше 
схожими на інші робочі місця, в свою чергу вимагають більш гнучкого робочого навантаження та заробітної плати. 
Наприклад, у багатьох країнах важко набирати вчителів природознавства, що вимагає відповідних компенсацій 
стосовно вищої заробітної плати чи інших засобів. Це загальна думка, що потрібно реформувати педагогічну 
освіту. Це, ймовірно, правда в багатьох країнах, але дослідженням не встановлено достовірних доказів який тип 
освіти є найбільш успішним. Всупереч, дослідження показують (4, с. 31), що загальний тип та якість освіти 
вчителів не мають значного впливу на успішності студентів. Деякі тенденції повинні бути враховані в таких 
дослідженнях: наприклад, зростаючий попит на вчителів і тренерів, які працюють з дорослими вимагає 
включення андрагогіки в профілі вчителів; диверсифікація цільових груп та їхній мультикультурний склад вимагає 
більше міжкультурних навичок викладання.

Важливо також зосередити увагу на демографічних змінах, які не тільки впливають на населення в цілому, 
а й особливо на професію вчителя. У середньому в країнах, що входять до Організації економічної кооперації та 
розвитку (Тїїе Огдапізаііол їог Есопотіс Соорегаїіоп & Оеуеіортепі (ОЕСО)), нараховують 26% вчителів з
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початкової школи та 31% вчителів середніх шкіл у віці старше 50 років (6). До Європейських країн з особливо 
великою часткою викладачів у віці старше 50 років входять Німеччина (47%), Данія (45%) і Швеція (43%) у 
початковій школі та Німеччини (49%), Італія (48%) і Швеція (44%) у середній школі. Менше ніж 5% вчителі? в 
Італійських середніх школах молодше 40 років. Зазначені тенденції до старіючого викладацького персоналу е 
також очевидними у Франції, Нідерландах і Великобританії. Старіння учительсько-викладацького составу 
означає, що досвід викладання збільшується, але також можуть знадобитися додаткові зусилля для оновлення 
існуючих навичок. У той час як дослідження не довели важливість впливу віку або досвіду вчителя на навчання 
студентів, досвід відсутності викладачів і вчителів може стати проблемою. Більшість країн у деякій мірі 
пов'язують плату вчителю з його віком або досвідом, де старіння викладацького складу має тенденцію до 
збільшення бюджету на освіту одного студента (4, с. 32).

Прагнення Європейського союзу до розвитку економіки знань вимагає високого освітнього рівня, 
визначеного в рамках кваліфікацій, які повинні забезпечити певним віковим групам можливість приймати участь у 
розподілі робочій сили відповідно до їхнього освітнього профілю. Економічна політика та програма інновацій 
мають бути розроблені та реалізовані в рамках соціальної структури, яка перетинається з територіальною 
рамкою згуртованості. Без цього цілі гармонійного росту можуть поставити під загрозу цілі всеосяжного та 
стійкого зростання стратегії ЄС 2020.

Згідно із загальним показником, визначеним у «Стратегії Європи 2020» в 2008 році отримання вищої освіти 
населенням 30-ти-34-х річного віку має становити 40%. У 2010 році 86 регіонів досягли показника - 40%, 
порівняно з 57% в 2008 р. Однак, на додаток до визначеного показника ЄС, більшість Європейських країн 
встановили власні національні показники на 2020 в їх Національних програмах реформ (ІМаїіопаї Кеїогт 
Ргодгаттез) (ЄС, 2011а), за винятком Великобританії (чий показник був - 43% в 2010 році, тобто вище за 
зазначеним показником ЄС - 40%). Загальний аналіз, проведений дослідниками показав, що по всій Європі 
національні показники різко міняються та не обов'язково вони близькі до показника ЄС, починаючи від 60% в 
Ірландії до 26,7% у Румунії (7, с. 44).

Виявлення тенденцій отримання вищої освіти серед 30-ти-34-х річної віковою групи протягом довгого часу 
є корисним способом оцінки прогресу Європейських регіонів в бік Європейського показника 40% та ‘їхніх 
національних показників. У цілому, відсоток людей з вищою освітою в Європі зростає з 2008 року, в 
Європейському Союзі в цілому від 31,1% в 2008 році до 33,6% в 2010 році -  у переважній більшості країн Європи, 
і на рівні окремих регіонів N11132 (основні регіони ЄС) (236 з 311 регіонів) (7, с. 44).

Дослідники (7, с.62) вказують на низький рівень отримання вищої освіти серед літніх груп населення по 
всій Європі, зокрема, від 30-ти років до пенсійного віку. Це підкреслює важливість безперервного навчання та 
ініціативи перепідготовки, якщо всі фупи населення хочуть повною мірою брати участь та отримати вигоду з 
економіки знань (кпо\л/Іесіде-есопоту). В ідп о відно  освітні установи мають відігравати ключову роль у поліпшенні 
якості місцевого ринку праці. Вищими навчальними закладами також має бути проведена значна робота у 
сприянні більш гнучких методів навчання для нетрадиційних учнів (тобто тих, хто давно закінчив школу).

Висновки... Викладений вище матеріал про сучасний стан вищої освіти в ЄС дає можливість зробити 
висновки про майбутню роль професії вчителя та викладача:

Перше: процес комерціалізації вищої освіти може мати негативні наслідки для всіх учасників навчального 
процесу у ВНЗ. Студенти можуть опинитися під тиском цін за навчання та потреб ринку праці, та вибирати 
дешеві, або «модні» на ринку праці спеціальності, або шукати альтернативне навчання закордоном. Відповідно 
це вплине на викладачів певних гуманітарних дисциплін, чиї предмети втрачають «необхідність» з точки зору 
потреб ринку праці.

Друге: широке зростання міжнародної мобільності студентів може привести до великого притоку студентів 
до «брендових» ВНЗ у ЄС та відповідного відтоку від ВНЗ з інших регіонів, що може привести до нерівномірного 
розподілу кількості студентів і викладачів по всій Європі.

Третє: мінливий характер викладання та навчання, який є ознакою сьогодення, буде вимагати від учителів 
і викладачів постійного навчання впродовж кар'єри, можливо навіть перекваліфікації. Крім того дорослі учні 
вимагатимуть різні, більш гнучкі, орієнтовані на учня типи освіти та методи навчання в майбутньому.

Четверте: великі інвестиції в освіту та навчання, які планують здійснювати в Європі до 2020 року, 
безсумнівно приведуть до популярності професії вчителя з одного боку та до відповідальності з іншого, оскільки 
роль учителя стає ключовою у створенні суспільства «економіки знань». Попит на професію вчителя має 
збільшитися на ринку праці. Можливо для збільшення кількості вчителів і викладачів, чий відсоток значно 
зменшився через демографічні зміни та низькі зарплати, в ЄС необхідно буде підвищити рівень заробітної плати 
працівникам освіти та створити відповідні умови праці.

Зроблені висновки вказують на прямий зв'язок економічних змін у світі зі змінами у вищій освіті та як 
результат з професією вчителя. Досвід ЄС з цього питання є гарним зразком тих проблем, урахування яких може 
допомогти Україні уникнути негативних наслідків процесів комерціалізації та глобалізації освіти на професію
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вчителя. Перспективи подальших розвідок у даному напряму вважаємо у вивченні впливу процесів глобалізації та 
Євроінтеграції на професію вчителя в Україні.
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Мосьпан Н. В.
Профвссия учителя в условиях комерциализации вьісшего образования в ЕС

В статье рассматривается проблема будущего профессии учителя в условиях коммерциализации и 
глобализации вьісшего образования в ЕС. Зти процессьі изменили условия труда и возможности карьерного роста для 
большинства работников, что может повлиять и на профессию учителя. Старение учителей и тренеров в качестве 
рабочей сильї в ЕС означает, что опьіт преподавания увеличивается, но могут потребоваться дополнительньїе усилия 
для обновлений существующих навьков. На основе изучения и анализа независимьіх отчетов Европейского Совета 
представленьі вьіводьі определенньїх тенденций трансформации профессии учителя в будущем.
Ключевьіе слова: вьісшие учебньїе заведения, ЕС, обучение, преподавание, учитель, зкономика знаний.

Мозрап N.
Тйе іеасЬіпд ргоїеззіоп іп а соттегсіаіігаііоп оїііідЬег едисаііоп іп іііе ЕЦ

ТЬе агіісіе зіидіез (Ье ргоЬІет оїіЬе Миге оНЬе іеасЬіпд ргоїеззіоп іп ІЬе соттегсіаіігаїіоп апсі дІоЬаІііаііоп оіЬідЬег 
ебисаііоп іп ІЬе ЕІІ. ТЬе апаїузіз із Ьазеб оп ІЬе іпберепдепі герогіз та де іп гезеагсЬ сепіегз їог ІЬе Еигореап СоипсіІ. ТЬе 
герогі соггоЬогаїез ІЬе соттоп зепзе іЬаі ІеасЬегз апд ігаіпегз аге ехігетеїу ітроііапі їог зШ е п і асЬіеуетепі. ТЬе шіаііоп  
асгозз ІеасЬегз апд ігаіпегз іп іеігпз о ї іЬеіг ітрасі оп зШ еп і асЬіеVетепі зеетз іо Ье о ї іЬе зате оге/ег ої тадпііиде аз ІЬе 
ітрасі оїїатіїу Ьаскдгоипб. А ЬідЬ-диаІііу іеасЬег апсі ігаіпег тгкїогсе із іЬегеїоге сгисіаі їогіЬе регїогтапсе о ї Е&Т зузіетз аз 
а Ьазіз їог їиіиге дІоЬаІ сотреііітпезз. НезеагсЬегз сопзідег ІЬаі ипбег (Ье дІоЬаІігаііоп ргосезз, (Ье тгкіпд сопсИСюпз апб 
сагеег роззіЬІНііез ЬаVе сЬапдед їог тозі тгкегз. І( тау Ье ітрогіапі (о аІІоис їог зітіїаг сЬапдез аізо їог ІеасЬегз. ТЬе тгкіпд 
сопдШопз їог ІеасЬегз але/ ігаіпегз іобау Ш е г  тагкебіу (гот оіЬег ргоїеззіопз шііЬ аЬоиі іЬе зате атоипі о ї едисаііоп, апб іЬіз 
їасі тії ргоЬаЬІу поі Ье гедаїхіеб аз ап а іїапіаде їог роіепііаі зіибепіз іп іЬе їиіиге. Макіпд ІеасЬег у'оЬз тоге зітіїаг іо оіЬегрЬз 
тії іп іит гедиіге тоге ПехіЬІе т гк Іоадз апсі іи/адез. Опе тоге ргоЬІет із сІетодгарЬіс сЬапде игЬісЬ доез поі опіу аїїесі іЬе 
рориіаііоп, Ьиі аізо ІЬе іеасЬіпд ргоїеззіоп. Еигореап соипігіез тіЬ рагіісиіагіу Іагде їгасііопз оїіеасЬегз адеб очег 50 іпсіиде 
Сеггпапу (47%), Оептагк (45%) апб Вюебеп (43%) іп ргітагу зсЬооІ апб Єегтапу (49%), Ііаіу (48%) апсі Зн/ебеп (44%) іп 
зесопбагу зсЬооІ. Ап адеіпд іеасЬіпд апб ігаіпіпд їогсе теапз ІЬаі ІеасЬіпд ехрегіепсе іпегеазез, Ьиі аізо іЬе аббіііопаі еїїогіз 
тау Ье гедиігеб іо ирбаіе ехізііпд зкіїіз. ТЬе есопотіс беVеIортепі о ї ебисаііоп тідЬі едиаііу іЬгеаіеп іЬе ехізіепсе ої Іезз 
есопотісаііу тЬІе бізсірііпез зисЬ аз Ьізіогу, агсЬаеоіоду апб рЬііозорЬу іо іЬе Ьепеїіі оїіаш, есопотісз апб Ьизіпезз зіибіез. 
Ассогбіпд (о іЬе табе апаїузіз ІЬе їіпбіпдз о ї сегіаіп ігепбз іп ІЬе ігапзїогтаііоп ої ІЬе ІеасЬіпд ргоїеззіоп іп (Ье їиіиге аге 
ргезепіеб іп іЬіз агіісіе.
Кеу т гбз: ебисаііоп, ЬідЬег ебисаііоп іпзШиііопз, кпошіебде есопоту, іЬе ЕІІ, іеасЬіпд, іеасЬег.
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ТЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПОЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 
ПЕРІОДУ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОГО РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

Стаття присвячена проблемам впровадження гендерного підходу в освітню систему Польщі. Розглядаються 
питання змісту підручників та навчальних програм в гендерному аспекті. Метою публікації є спроба гендерного аналізу 
змісту навчальних матеріалів періоду постсоціалістичного реформування освіти Польщі. Основною ідеєю гендерного 
підходу е урахування специфіки впливу всіх складових навчально-виховного процесу на розвиток хлопчиків та дівчаток.
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