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Хронологічні межі періоду поступу 
Польщі до асоціації з ЄС охоплюють 
1980-1991  рр. Нижня хронологічна 
межа (вересень 1980  р.) обумовлена 
створенням опозиційного профспілко-
вого об’єднання «Солідарність», части-
ною якого була «Вчительська Солідар-
ність». Діяльність об’єднання спрямо-
вувалася на створення проектів прин-
ципово нових планів і програм для 
навчальних закладів усіх рівнів. Верхня 
межа (16 грудня 1991 р.) відзначається 
підписанням Угоди про асоціацію між 
Республікою Польща та ЄС, що стало 
першим кроком на шляху до реалізації 
країною європейського вектору зо-
внішньої політики та, як наслідок, по-
силило необхідність ефективної інте-
грації в загальноєвропейське інтелекту-
ально-освітнє середовище.

Після виникнення руху «Солідар-
ність» у 80-х роках студенти та викла-
дачі вимагали повної перебудови цен-
тралізованої системи управління осві-
тою та забезпечення автономії для 
освітніх закладів та установ. Політич-
на трансформація, викликана крахом 
комуністичної системи, супроводжу-
валася змінами у системі освіти. Осно-
вні трансформаційні процеси включа-
ли створення плюралістичного ринку 
навчальних планів та програм, підруч-

ників та іншого навчально-методично-
го забезпечення, на який не вплинула 
комуністична ідеологія.

У 1979  – 1980  рр. працювало 
196 400 вчителів у закладах початкової 
освіти, 23  100  – у закладах середньої 
освіти, 76 800 – у професійних школах; 
функціонував 91 заклад вищої освіти, у 
тому числі 10 університетів, 18 політех-
нікумів, 9 вищих агрокультурних шкіл, 
6  вищих економічних шкіл, 11  педаго-
гічних коледжів, 10  вищих медичних 
шкіл. У даних закладах вищої освіти 
навчалося 466  400  студентів (у т.ч. 
241  418  жінок), професорсько-викла-
дацький склад сягав 53 538 осіб [5].

У 1981/82  н. р. проведено чергову 
реорганізацію системи вищої освіти у 
Польщі, внаслідок якої було передба-
чено введення у педагогічних інститу-
тах 5-ти річного терміну навчання, ко-
трий функціонує і сьогодні. Розпочато 
підготовку за трьома педагогічними 
спеціальностями: шкільна педагогіка, 
опікунська педагогіка та культурно-
освітня педагогіка [1].

Важливою правовою основою з 
1982  р. є Карта вчителя (Karta 
nauczyciela) зі змінами від 6  грудня 
2007 року, яка регулює позицію профе-
сійного рівня вчителів. «Карта вчите-
ля» – документ, який регламентує кри-

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ 
ПОЛЬЩА У ПЕРІОД ПОСТУПУ ДО АСОЦІАЦІЇ 
З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Грищук Ю. В.
науковий співробітник, Київський університет імені Бориса Грінченка
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терії оцінки праці педагогів, формулює 
принципи розрахунку обов’язкового 
навантаження і умов пільг, деталізує 
розміри і умови праці сільських вчите-
лів та їх винагород [2, с. 7].

З 1983 р. функціонувала Міжвідом-
ча група у справах навчання та вдоско-
налення вчителів, яка складалася з 
представників усіх відомств, які мали у 
своєму підпорядкуванні заклади ви-
щої освіти, окрім відомств Національ-
ної оборони. У 1986 р. після проведен-
ня багатьох експертиз і численних 
міжвідомчих погоджень з професійни-
ми групами були визначені загальні 
засади підвищення кваліфікації та 
вдосконалення вчителів [7].

Щодо фінансування освіти, то ви-
трати на вищу освіту у загальному об-
сязі державних видатків становили: 
1982  р.  – 1,4%, 1985  р.  – 2,0%; 1986  – 
1987 рр. – 1,8%; 1988 р. – 2,1%, 1989 р. – 
2,5%. Витрати на одного студента в 
1982 р. порівняно з 1980 р. знизились 
на 15,3% нижче рівня інфляції, і лише 
у 1985 р. відбулося реальне збільшення 
видатків, але тільки до рівня 1,7%. Ін-
вестиції в галузі вищої освіти станови-
ли 1,4% в 1982 р., 0,9% у 1983 р. і 1,5% в 
1984 р. [4, s. 17.].

У 1989  р. у Польщі розпочалися 
важливі політичні та суспільно-еконо-
мічні зміни. З’явилися правові переду-
мови для створення політичного плю-
ралізму, багатопартійної системи, де-
мократії та укріплення громадянських 
прав [6]. Ці зміни також вплинули на 
освітню політику держави. Виникла 
потреба перебудови освітньої системи 
в Польщі.

Вища школа стала головним 
об’єктом реформування освіти в умо-
вах демократизації суспільства. Закон 
про вищу освіту (1990  р.) радикально 
вплинув на процес реорганізації вищої 
освіти та удосконалення системи під-
готовки вчителів. Основними напря-
мами кардинальних змін в підготовці 
майбутніх вчителів стали [1]: деідеоло-
гізація, деполітизація та покращення 
методичної підготовки студентів; ін-
дивідуалізація навчального процесу; 
розширення самостійності студентів; 
поліпшення якості організації та зміс-
ту освітнього процесу у закладах ви-
щої освіти; приділення більшої уваги 
організації та проведенню педагогічної 
практики в школі; розширення кон-
тактів з європейськими університета-
ми та іншими зарубіжними навчаль-
ними закладами, які здійснюють під-
готовку вчителів.

У процесі реалізації Польщею стра-
тегії європейської інтеграції виняткову 
роль мало підписання 16 грудня 1991 р. 
Європейського договору про надання 
Польщі статусу асоційованого члена 
ЄС  – основоположного документу, 
який визначив інституціалізацію від-
носин сторін. Відповідно до тексту 
Угоди, асоціація Польщі з ЄС мала на 
меті забезпечити політичний діалог, 
активізацію торговельного та госпо-
дарського співробітництва між ними, 
а також підготовку умов для отриман-
ня Польщею різного роду допомоги 
ЄС [3].

Інтеграція у Європейське співтова-
риство вимагала від Польщі впрова-
дження широкого спектру реформ в 



16 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

усіх сферах суспільного життя, зокре-
ма у сфері освіти.
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