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О.А. Дубасенюк
Основні напрями українсько-польської наукової співпраці у
Житомирському державному університеті імені Івана Франка
Історія Житомирського державного університету імені Івана Франка
тісно пов’язана з польською культурою і освітою. Упродовж багатьох в
університеті здійснюється міжнародна українсько-польська співпраця за
різними напрямами. Зокрема, в університеті досліджується проблема
професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя. Цей напрям
дослідження здійснюється з урахуванням набутого польськими науковцями
теоретичного і практичного досвіду.
Зокрема, зазначена наукова робота спирається на праці Т. Левовицького
(досвід соціально-політичних й освітніх трансформацій устрою в Польщі), Т.
Новацькі (функціонування системи професійного навчання у Європі),
Ш. Квятковські (глобальні та локальні цілі професійної освіти), В.
Фурманека

(гуманістичні

аспекти

сучасної

технічної

освіти),

А. Маргазінського (виховні цінності сучасного освітнього процесу), У.
Новацької

(роль

педагогічної

практики

у

формуванні

необхідних

професійних умінь).
Ідеї польських науковців було реалізовано у ряді досліджень, які
ведуться в Житомирському державному університеті. Зокрема, у працях Н.К.
Місяць, Н.А. Сейко, С. М. Коляденко, Н.М. Бовсунівської, О.Є. Антонової й
ін. висвітлюються та аналізуються проблеми польської освіти в Україні та на
Волині.
Значну

міжнародну

співпрацю

здійснює

Центр

полонистики

університету, який координує наукові дослідження, пов’язані із польською
тематикою,

пропагує

польську

культуру,

науку,

освіту.

Результати

досліджень відображаються у наукових часописів "Українська полоністика",

Польсько-Український та Українсько-Польський журнал "Професійна освіта:
педагогіки і психологія".
Постійно

відбуваються

презентації

наукових

видань

викладачів

університету з полонистської тематики (Н.К. Місяць, Н.А. Сейко, М.А.
Сухачов, В.О.Єршов та ін.).
Кафедра української літератури бере участь у спільних проектах з
українсько-польським журналом у Варшаві. У 2004 році було укладено
Угоду про співробітництво з Університетом імені Марії Кюрі-Склодовської
(Люблін,

Польща),

завдяки

чому

науковці

Північноукраїнського

діалектологічного центру імені професора М.В. Никончука та викладачі
кафедри української мови ЖДУ активно співпрацюють з науковцями
Люблінського університету.
З 2005 року здійснюється міжнародна співпраця між факультетом
гуманістики Щенівського університету (Польща), соціально-психологічним
факультетом ЖДУ та Польським науковим товариством у Житомирі.
Велике значення має організація спільних польсько-українських та
українсько-польських наукових конференцій, зокрема з таких проблем, як
"розвиток підготовки вчителя у контексті освітніх змін" (Польща, 2006),
"професійна

підготовка

педагогічних

кадрів

в

умовах

інноваційної

перебудови української національної освіти: сучасний стан, проблеми,
перспективи розвитку", "професійне становлення особистості: проблеми і
перспективи" (Хмельницький, 2007), "Юзеф Крашевський як явище світової
культури" (Житомир, 2007) та ін.
20-25 квітня 2009 року в м. Житомирі у контексті діяльності Центру
полоністики

планується

проведення

Міжнародної

науково-практичної

конференції "Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів
глобалізації та євроінтеграції". Організаторами конференції є Міністерство
освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Вища педагогічна школа
ZNR м. Варшава (Республіка Польща), Управління освіти Житомирської

обласної державної адміністрації, Житомирський державний університет
імені І.Я.Франка, Житомирська гуманітарна гімназія № 23 ім. М.И.Очерета,
Житомирський обласний педагогічний ліцей, Польське наукове товариство у
Житомирі. На конференції планується обговорення актуальних проблем за
такими напрямками, як якісна освіта як вимога XXI століття; модернізація
національних

освітніх

систем

в

контексті

Болонського

процесу;

культурологічні і аксіологічні тенденції сучасної освіти; сучасні проблеми
неперервної педагогічної освіти; інформаційні технології в педагогічному
просторі неперервної освіти.
Розвиток вивчення польської мови у ЖДУ, наукових пошук викладачів і
студентів

університету,

тісні

контакти

з

польськими

національно-

культурними організаціями – усе це дає повне право називати Житомирський
державний університет імені Івана Франка одним із важливих центрів
полоністичних досліджень в Україні.

Робота студентів в творчих
майстернях

Робота студентів в творчих
майстернях

Презентація навчального посібника
доцента Н.К. Місяць "Польська мова для
українців".
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