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Wykształcenie jest jednym z ważnych komponentów wspólnej działalności społeczeństwa, 
wywierającym wpływ na inne składowe tej działalności.. Bowiem od poziomu wykształce
nia zależy sukces w dziedzinie rozwoju nauki i techniki, technologii i kultury, kształtowa
nia się państwowości i demokracji na Ukrainie, zabezpieczenie rynku pracy przez wysoko
kwalifikowane kadry. W tym przypadku pod pojęciem wykształcenie rozumiemy zarówno 
ogólnokształcące, jak i zawodowe wykształcenie, oraz ustawiczne doskonalenie zawodowe 
pracowników w systemie kształcenia podyplomowego i samodoskonalenie się pracowni
ków w zakresie przygotowania zawodowego tak w miejscu pracy, jak i poza nim. Kluczo
wa rola w modernizacji całego systemu kształcenia należy do pedagoga- nauczyciela szko
ły, nauczyciela zakładu kształcenia, mistrza szkolenia zawodowego, pracowników orga
nów państwowych zarządzania oświatą, uczonych-pedagogów.

W określeniu współczesnej strategii oświaty na Ukrainie niezmiennie kluczową 
rolę pełni państwo ukierunkowane na perspektywę wchodzenia do wspólnoty europejskiej. 
Przy czym zakłada się nie tylko doprowadzenie systemu ukraińskiej oświaty do zgodności 
ze standardami europejskimi, lecz i w miarę możliwości aktywny udział Ukrainy w roz
woju europejskiego systemu oświaty, ponieważ temu ostatniemu daleko jest do ideału i 
podlega ciągłemu doskonaleniu. ’

Ukraina w ciągu ostatnich lat, w okresie kształtowania się niezależnego państwa, 
zgromadziła znaczne doświadczenie w obszarze reformowania szkolnego i wyższego 
kształcenia, wniosła także określony wkład do nauki pedagogicznej. Świadczy o tym utwo
rzenie całego szeregu placówek oświatowych nowego typu (liceów, koledży, gimnazjów). 
Również przebiega reorganizacja wyższych uczelni w celu zbliżenia ich wg struktury orga
nizacyjnej, treści działalności, standaryzacji wymogów kwalifikacyjnych, technologii 
kształcenia z uniwersytetami krajów europejskich, przede wszystkim krajów -  członków 
UE. W latach niepodległości Ukraina umocniła pozycję kraju z rozwiniętą strukturą placó
wek naukowych w zakresie kierunków psychologiczno-pedagogicznych, utworzyła Aka
demię Nauk Pedagogicznych -  czołową instytucję, organizującą i koordynującą działalność 
naukowo-badawczą w dziedzinie pedagogiki i psychologii wszystkich placówek nauko
wych, przede wszystkim uniwersytetów pedagogicznych.

Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet w Tarnopolu - to najstarsza uczelnia w tym 
regionie, jedna z wiodących w grupie uczelni pedagogicznych. Według średnich wskaźni
ków zajmuje trzecie miejsce, a wg niektórych parametrów (według liczb wykładowców ze 
stopniami naukowymi i tytułami, wdrożeniom informatycznych technologii kształcenia i
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zabezpieczenia w komputery osobiste, poziomu bazy materiałowo-technicznej, efektywno
ści aspirantury) wyprzedza Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie oraz Uniwer
sytet Pedagogiczny w Charkowie.
Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet w Tarnopolu -  zajmuje trzecie miejsce na Ukrainie 
według premiowych miejsc na Ogólnoukraińskich Olimpiadach Studenckich w 2003 r. 
spośród wszystkich uniwersytetów najwyższego, czwartego poziomu akredytacji. Wyprze
dzają go tylko Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie i Narodowy Uniwer
sytet Pedagogiczny im. M.Dragomanowa.

Z jednej strony posiada dobre tradycje, źródła jego sięgają bowiem do 1620 roku. 
Przeszedł w swoim rozwoju następujące etapy: status szkoły brackiej, koledż, gimnazjum 
Wołyńskie i liceum Krzemienieckie. Z drugiej strony osobliwością jest, że Ukraina Za
chodnia w tym lub innym okresie funkcjonowania tych placówek wchodziła w skład róż
nych państw (Austro-Węgry, Rosja, Polska). Dlatego też tak kardynalne zamiany przyna
leżności państwowej i związane z tym warunki wywarły niepowtarzalny ślad na tradycji 
tegoż uniwersytetu, warunkując jego niezmienne dążenie stać się europejskim w pełnym 
znaczeniu tego słowa. Nawet w czasach ZSRR były podtrzymywane ścisłe związki z uczel
niami Polski, Niemiec, Węgier. To nie dziwi, ponieważ odległość od Tarnopola do War
szawy jest taka sama, jak do Kijowa, a do Berlina jest dwa razy mniejsza, niż do Moskwy.

W Państwowym Pedagogicznym Uniwersytecie w Tarnopolu funkcjonują szkoły 
naukowe i wykonywane są projekty badawcze, kierowane przez doktorów nauk pedago
gicznych, m.in. profesorów W. Krawca, G. Tereszczuka, B. Szyjana, M. Ficułą, A. Stiepa- 
niuka, W. Wychruszcza oraz przez innych znanych na Ukrainie oraz poza jej granicami 
uczonych-pedagogów.

W obszarze szkoły naukowej „Podstawy psychologiczno-pedagogiczne przygoto
wania młodzieży na kursach przedmałżeńskich” (kierownik naukowy -  członek- 
korespondent Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, doktor nauk pedagogicznych, prof. 
W. Krawiec) badane są problemy integracji wiedzy psychologicznej o płci i seksualności w 
kontekście humanizacji społeczeństwa, prowadzone są opracowania i wdrażanie nowych 
technologii dydaktycznych (szkoleniowych). W okresie funkcjonowania szkoły zostały 
obronione dwie habilitacje, 5 doktoratów, opublikowano 3 monografie, 9 pomocy nauko
wych i podręczników, ponad 30 artykułów w profesjonalnych wydawnictwach naukowych.

W ramach funkcjonowania szkoły naukowej „Podstawy dydaktyczne ogólnotech
nicznego przygotowania uczniów i studentów (Kierownik naukowy -  członek korespon
dent Akademii Nauk Pedagogicznych -  dr nauk pedagogicznych, prof. G. Tereszczuk) 
skoncentrowano uwagę na opracowaniu teorii i technologii przygotowania uczniów i stu
dentów do działalności zawodowej w dziedzinie techniki, produkcji i w sferze obsługi. 
Stworzono model ogólnotechnicznego przygotowania w nowych warunkach modernizacji 
systemu kształcenia na Ukrainie, z uwzględnieniem wymogów standardów europejskich. 
Praca w tym kierunku pozwoliła zabezpieczyć obronę 1 pracy habilitacyjnej i 4 prac dok
torskich, przygotowanie do obrony 2 prac doktorskich, opublikowano 2 monografie, 7 
pomocy naukowych oraz ponad 20 artykułów naukowych.



191

Przez szkolę naukową „Teoria i metodyka wychowania fizycznego” (kierownik 
naukowy -  doktor nauk pedagogicznych, prof. B.M Szijan) zdefiniowane zostały najbar
dziej efektywne środki optymalnego przygotowania zawodowego studentów fakultetów 
wychowania fizycznego. Opracowano technologie komputerowe indywidualizacji procesu 
wychowania fizycznego młodzieży szkolnej i organizacji pracy nauczyciela kultury fizycz
nej. Zostały też określone teoretyczne podstawy ukraińskiego Narodowego Systemu Wy
chowania Fizycznego.

W okresie istnienia szkoły naukowej przygotowano i obroniono 7 dysertacji dok
torskich, opublikowano ponad 180 prac. Spośród nich 2 podręczniki, 14 pomocy nauko
wych, 53 artykuły w profesjonalnych wydawnictwach naukowych.

W  strukturze (Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego) już 
pięć lat działa naukowo-dydaktyczna podgrupa -  Instytut Pedagogiki i Psychologii. Uni
wersytet na zamówienie Ministerstwa Oświaty i Nauki realizuje 4 projekty naukowe, w 
których 36 pracowników naukowych i wykładowców: „Genderny (gendera -  ang. tj. roz
różnienie ludzi wg płci), socjalizacja dziecka i wychowania w równości gendemej (płcio
wej) dzieci i młodzieży”.„Podstawy teoretyczno-metodyczne ogólnotechnicznego przygo
towania młodzieży uczącej się”, „Dydaktyczne podstawy formowania anglojęzycznych 
umiejętności komunikatywnych pedagogów poprzez środki technologii informacyjnych”, 
„Kompleksowe podejście do wychowania fizycznego młodzieży”.

Wymienione projekty otrzymują docelowe wsparcie z państwowych funduszy, co 
jest świadectwem ich ważności dla kształcenia i nauki pedagogicznej Ukrainy.

Jednym z wiodących kierunków międzykatedralnych badań psychologiczno- 
pedagogicznych, opracowywanych nie tylko w Tarnopolskim Państwowym Pedagogicz
nym Uniwersytecie, ale i w wielu innych uniwersytetach Ukrainy, jest doskonalenie przy
gotowania zawodowego pedagogów w systemie kształcenia uniwersyteckiego.

Zadaniem strategicznego doskonalenia przygotowania pedagogicznych, i nie tylko 
pedagogicznych kadr, na uczelniach ukraińskich, jest zwiększenie jakości kształcenia za
wodowego, doprowadzenie kształcenia do zgodności z poziomem i warunkami kształcenia 
zawodowego rozwiniętych państw europejskich. W związku z tym przede wszystkim czy
nione są próby skorygowania we właściwy sposób wielostopniowości i kwalifikacji, uzy
skiwanych przez studentów na tym lub innym kończącym etapie kształcenia.

Ostatnio wyraźnie rysuje się dwustopniowa struktura kształcenia zawodowego pe
dagogów, której odpowiadają dwa poziomy kwalifikacyjne: bakałarz i magister. Wpraw
dzie do obecnego roku szkolnego na razie są zachowane trzy stopnie poziomów kwalifika
cyjnych: bakałarz, specjalista, magister. Ponadto, w kilku uczelniach Ukrainy do dnia dzi
siejszego absolwentami są również młodsi specjaliści, chociaż wyraźnie nie określono 
funkcjonalnego przeznaczenia tej grupy zawodowej. We wrześniu 2003 r. na bazie Tarno
polskiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu odbyło się wspólne posiedzenie 
Prezydium Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy i Kolegium Ministerstwa Oświaty 
Ukrainy, na którym zostały nakreślone perspektywiczne ramy stopniowania przygotowania 
pedagogów. Planowane jest w przyszłości wejście Ukrainy do Stowarzyszenia Bolońskie- 
go, gdzie jest przyjęty dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Podjęto decy-
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zję również o jak najszybszym wdrożeniu kształcenia kredytowo-modułowego oraz jako
ściowemu podnoszeniu poziomu naukowego prac magisterskich i dyplomowych.

Obecnie Ministerstwo Oświaty i Nauki zatwierdziło wiele standardów przygoto
wania kadr nauczycielskich, w szczególności, został zatwierdzony cały komplet dokumen
tów na przygotowanie nauczycieli w zakresie „Technologia”. Trwają prace w zakresie 
doskonalenia treści i technologii kształcenia pedagogicznego. Prowadzone są liczne dysku
sje. Określane są nie tylko taktyczne, ale i strategiczne fundamentalne drogi rozwiązania 
problemu przygotowania nowej generacji pedagogów.

Badania ukazują, że liczni pracujący dzisiaj pedagodzy, którzy, naturalnie przy
swoili już sobie określony system wartości, kryteriów szacunkowych, stają się inercyjnymi 
i niezdolnymi śledzić zmiany, które dokonują się na poziomie metodologii (zmiany pod
staw metodologicznych nauki i praktyki, zjawiska kryzysowe, pojawienie się nowych za
sad, systemów interpretacyjnych), na poziomie dziedziny wiedzy (nowe teorie, metody, 
technologie), uwaga zogniskowana jest także na pozycji zawodowej absolwentów. Nawet i 
w innych systemach życiowych pedagog zachowuje się jak absolutny, jedynie odpowie
dzialny nosiciel kształcących, wychowujących i rozwijających stosunków, przekonany, że 
tylko on jest w stanie zabezpieczyć niezbędną harmonię w świecie (2, 88-89).

Według danych niektórych pedagogów (W. Siemiczenko, O. Bondarczuka) dzia
łalność pedagogiczna w warunkach współczesnych zasadniczych i gruntowych zmian w 
społeczeństwie rodzi określone deformacje osobowościowe. Tak, dla ponad 60% pracow
ników pedagogicznych charakterystyczny jest wysoki poziom obaw (lęku), z tendencją do 
dalszego wzrostu. Taki stan doprowadza do poszukiwań bezpieczeństwa, dążenia za wszel
ka cenę do utrzymania obecnego stanu sytuacji, co w pierwszej kolejności prowadzi do 
pedagogicznego konserwatyzmu, niezdolności do przyjmowania nowych myśli, konieczno
ści zbierania dowodów potwierdzających swoich racji.

Taki stan pedagogów jest szczególnie niebezpieczny w środowisku wyższych 
uczelni o profilu pedagogicznym, ponieważ studenci, przyzwyczajeni naśladować osobisty 
przykład swoich mistrzów, szybko wchłaniają w siebie „konserwatywnego ducha”. Oto, 
dlaczego proces kształcenia w wyższych uczelniach należy rozpatrywać nie tylko jako 
przekazanie lub nawet samodzielne nabywanie zasobów informacyjnych, całokształtu wie
dzy zawodowej, umiejętności i nawyków, ale także takich umiejętności jak  proces formo
wania gotowości do wypełnienia funkcji zawodowych w warunkach ciągłych, stałych 
zmian w działalności pedagogicznej. Z kolei, obecnie proces kształcenia pracowników 
pedagogicznych w systemie kształcenia podyplomowego należy celowo rozpatrywać jako 
drogę samodoskonalenia zawodowego na podstawie stymulowania rozwoju potencjału 
twórczego wzrastania osobowości (2,90)

Należy uznać, że zmiany w działalności pedagogicznej -  to zmiany pochodne od 
globalnych zmian w społeczeństwie, przede wszystkim w życiu duchowym ludzi, ekono
mice i technologiach produkcji oraz kulturze obyczajowości. Gotowość do rozsądnego 
przyjmowania zmian otaczającej i zawodowej rzeczywistości, adekwatnego i szybkiego 
reagowania na nie wymaga od pedagoga określonych osobowych cech i specjalnego psy
chologiczno-pedagogicznego przygotowania do pełnienia funkcji o charakterze praktycz
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nym. Sytuacje praktyczne, powstające w toku pracy kształcąco-wychowawczej są zawsze 
wieloaspektowe i częstokroć sprzeczne, zmienne i dynamiczne, wymagające przyjęcia 
niezwłocznych decyzji. W tym celu, aby podjąć taką decyzję, pedagog powinien dobrze 
znać swoich podopiecznych i umieć prawidłowo ocenić własne siły i możliwości. Stąd 
wynika, że podstawą dla przyjęcia decyzji w działalności pedagogicznej służy funkcja 
diagnostyczna pedagoga. W wąskim rozumieniu funkcja ta sprowadza się do poznania przy 
pomocy instrumentarium lub bez niego, uczniów i studentów w celu wyjawienia ich zdol
ności i zainteresowań, motywów zachowania i „dźwigni” sterowania, sposobów i środków 
oddziaływania pedagogicznego. W znaczeniu szerszym funkcja diagnostyczna pracowni
ków pedagogicznych traktowana jest jak „diagnostyka pedagogiczna” -  czyli dziedzina 
działalności pedagogicznej, powołana do zbadania jakości kształcenia. Daje zatem odpo
wiedź na szereg pytań, zarówno na mikro (student, grupa, rok, uczelnia) jak i na makropo- 
ziomie (miasto, region, kraj).

Wykorzystując dane, otrzymane drogą realizacji funkcji diagnostycznej, pedagog 
prognozuje swoje czynności w odniesieniu do tych dwóch poziomów. W zastosowaniu do 
pierwszego wariantu od pedagoga wymaga się umiejętności optymalnego sposobu rozwią
zania operatywnego. Jako przykład niech posłuży konieczność natychmiastowego reago
wania na zachowanial ucznia w klasie, udzielenie pomocy w procesie wykonywania zadań 
dydaktycznych itp. Twórcze, ale szybkie przewidywanie prawidłowych wariantów rozwią
zania sytuacji podobnych i zbieżnych problemów to pedagogiczne prognozowanie na po
ziomie mikro. Na tym poziomie pedagogiczne prognozowanie przewiduje przede wszyst
kim stworzenie modeli standardów i treści kształcenia, planów dydaktycznych i progra
mów, technologii naukowych i zespołu środków kształcenia na podstawie systemowego 
podejścia z uwzględnieniem globalnych procesów w społeczeństwie, mających decydujący 
wpływ na twórczą politykę i strategie. W taki sposób funkcja prognostyczna staje się nie
odłączną stroną całokształtu działalności pedagogicznej.

Następna składowa tejże działalności pedagogicznej, jest decyzja optymalnego 
rozwiązania zadania i jego wykonania. Funkcja ta trwa zazwyczaj krótko, ale jest najbar
dziej odpowiedzialna, ponieważ błędy mogą mieć poważne następstwa.

Funkcja wykonawcza zakłada wykonanie podjętych przez pedagoga rozwiązań. 
Jak i wszystkie poprzednie, wymaga ona od pedagoga zawodowego mistrzostwa i wyso
kich kwalifikacji, a czasami wewnętrznego wyczucia, pedagogicznej intuicji.

Wydzielenie wyszczególnionych funkcji w działalności pedagogicznej bywa 
umowne, ponieważ w warunkach praktycznych funkcje te przeplatają się i są ze sobą wza
jemnie powiązane. Ale ukierunkowane przygotowanie do ich praktycznej realizacji po
zwala skoncentrować treść i technologie kształcenia pedagogów zgodnie z zadaniami real
nymi, do rozwiązywania, których powołani są w procesie swojej działalności zawodowej. 
Dróg realizacji funkcjonalnego podejścia w przygotowaniu pedagogów istnieje wiele. W 
ich skład wchodzi informatyzacja i indywidualizacja kształcenia, jego stopniowanie, okre
ślony kierunek badawczy przygotowanie studentów, wspólne twórcze kontakty wykładow
ców i studentów i inne.

Rec. M. Frejman
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