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Miros aw APOT 

O rozwoju nauk pedagogicznych w uniwersytecie 

klasycznym w murach Uniwersytetu Narodowego 

im. Iwana Franki we Lwowie 

W dniach 16–17 maja 2013 r. w Uniwersytecie Narodowym im. Iwana 

Franki we Lwowie odby a si  mi dzynarodowa konferencja naukowa zatytu o-

wana „Studia i badania pedagogiczne w uniwersytecie klasycznym: tradycje, 

rzeczywisto  i perspektywy”. Wysi ku organizacyjnego podj o si  kilka insty-

tucji, a mianowicie – obok gospodarza konferencji: Ministerstwo O wiaty i Na-

uki Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Uniwersytet 

Rzeszowski oraz Lwowskie Pa stwowe Centrum Nauki, Innowacji i Informaty-

zacji. Zorganizowane z du ym rozmachem spotkanie naukowe przyci gn o po-

nad 170 pedagogów z Ukrainy, Polski, Bia orusi, a tak e USA. Tak du a liczba 

referentów wymaga a przemy lanej organizacji i logistyki, by zapewni  spój-

no  i p ynno  zarówno obradom plenarnym i sekcyjnym, jak i panelom dysku-

syjnym oraz posi kom i imprezom towarzysz cym, które odbywa y si  w ró -

nych miejscach miasta. Nale y podkre li , i  organizacyjnie konferencja zosta a 

przygotowana i przeprowadzona wzorowo.  

Poziom merytoryczny odczytów i dyskusji tak e by  satysfakcjonuj cy – 

przyniós  wiele interesuj cych konstatacji i sugestii co do kierunków dalszych 

bada , cz cych – zgodnie z formu  konferencji – tradycj , tera niejszo   

i przysz o . 16 maja (czwartek) w przepi knej, pami taj cej jeszcze czasy Sej-

mu Galicyjskiego, Sali Lustrzanej Uniwersytetu Lwowskiego, sesj  otworzy  

dyrektor Katedry Pedagogiki docent Dymitro Herciuk. Pierwszy odczyt, na te-

mat perspektyw uniwersytetu klasycznego w kontek cie tendencji widocznych  

w globalnej polityce o wiatowej, wyg osi a prof. Tetjana Koszmanowa (Uniwer-

sytet Lwowski). Po niej g os zabra  prof. Miros aw Szyma ski (Akademia Peda-

gogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), który przybli y  

zadania wspó czesnego uniwersytetu wobec wyzwa  rynku pracy i demokracji. 
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Kolejny referent, prof. Richard Zinser (Western Michigan University w Kalama-

zoo), zaj  si  zagadnieniem przygotowania zawodowego nauczycieli w kontek-

cie o wiaty globalnej, a prof. Michaj o Wiszniewskij (Uniwersytet Pa stwowy 

w Mohylewie, Bia oru ) mówi  o filozoficznych i pedagogicznych aspektach 

globalizacji kulturowo-o wiatowej. Nast pny odczyt, prof. Kazimierza Szmyda 

(Uniwersytet Rzeszowski), dotyczy  ewolucji nauk o wychowaniu na Uniwersy-

tecie Lwowskim w latach 1867–1939, natomiast prof. Kazimierz R dzi ski 

(Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie) przedstawi  wk ad Polskiego 

Muzeum Szkolnego we Lwowie w proces doskonalenia zawodowego nauczycie-

li na pocz tku XX w. Prof. Grigorij Wasjanowicz (Lwowskie Naukowo-Prak- 

tyczne Centrum O wiaty Zawodowo-Technicznej NAPN Ukrainy) w swoim 

wyst pieniu przybli y  konteksty metodologiczne nauk pedagogicznych na 

obecnym etapie ich rozwoju. Trzy kolejne referaty podkre li y znaczenie huma-

nistycznych podstaw w kszta ceniu pedagogicznym. Docent Ljudmi a Moskalo-

wa (Pa stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Bogdana Chmielnickiego w Me-

litopolu) nakre li a perspektywy wykorzystania idei humanistycznych w harmo-

nijnym przygotowaniu do zawodu studentów o specjalno ciach pedagogicznych, 

docent Swit ana Czerpanowa (Uniwersytet Lwowski) omówi a znaczenie huma-

nistyczno-kulturowego potencja u w kszta ceniu pedagogicznym, co zaakcento-

wa  tak e w swoim wyst pieniu prof. Pietro Sikorowskij (Lwowskie Naukowo-

Praktyczne Centrum O wiaty Zawodowo-Technicznej NAPN Ukrainy). Z du  

uwag  uczestnicy konferencji wys uchali wyst pienia prof. Krystyny Ablewicz 

(Uniwersytet Jagiello ski), która zaj a si  mo liwo ciami zastosowania metody 

fenomenologiczno-hermeneutycznej w badaniach pedagogicznych. Z kolei  

dr Zinaida Lewczuk (Pa stwowy Uniwersytet im. O.S. Puszkina w Brze ciu, 

Bia oru ) zainteresowa a s uchaczy wybranymi zagadnieniami przygotowania 

pedagogicznego absolwentów studiów wy szych. 

W drugim dniu obrad uczestnicy konferencji podzielili si  na pi  sekcji. 

Tematyk  wyst pie  skupiono wokó  nast puj cych zagadnie : historyczne 

aspekty powstania i rozwoju studiów pedagogicznych w uniwersytecie klasycz-

nym, studia nauczycielskie i badania naukowe z zakresu pedagogiki na Uniwer-

sytecie Lwowskim (na przestrzeni ostatnich 200 lat), europejskie i wiatowe 

trendy w przygotowaniu nauczycieli w uczelni wy szej, teoretyczne, metodolo-

giczne, organizacyjne i pedagogiczne zasady kszta towania to samo ci wspó -

czesnego pedagoga w uniwersytecie klasycznym, wspó czesne studia psycholo-

giczno-pedagogiczne w uniwersytecie klasycznym: zagadnienia, wyzwania  

i perspektywy, innowacje pedagogiczne w kontek cie aktualnych zmian w edu-

kacji, nowoczesne technologie kszta cenia nauczycieli w uczelni wy szej. Zasy-

gnalizowana uprzednio liczba referentów nie pozwala na odnotowanie w niniej-

szym sprawozdaniu wszystkich odczytów. Ogranicz  si  zatem do przywo ania 

wyst pie  polskich naukowców. Otó , oprócz wymienionych ju  mówców refe-

ruj cych podczas obrad plenarnych, Uniwersytet Wroc awski reprezentowali: 
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prof. Stefania Walasek (mówi a o dorobku katedry historii pedagogiki Uniwer-

sytetu Wroc awskiego), dr Miros aw Piwowarczyk (referat na temat kszta cenia 

studentów kierunku pedagogika w jego macierzystej uczelni) i dr Anna Haratyk 

(o znaczeniu praktyki pedagogicznej w przygotowaniu zawodowym studentów 

na przyk adzie macierzystej uczelni). Dr Renata Pater z Uniwersytetu Jagiello -

skiego zaj a si  wspó czesnymi kierunkami rozwoju edukacji muzealnej, a dr 

Miros aw apot (AJD w Cz stochowie) przedstawi  rozwój ydowskiej my li 

wychowawczej we Lwowie w okresie mi dzywojennym w kontek cie idei no-

wego wychowania. Dr Zbigniew Nowacki (Pi czów) scharakteryzowa  proble-

matyk  przygotowania nauczycieli do oddzia ywa  wychowawczych, natomiast 

dr Barbara Lulek (Rzeszów) podkre li a rol  o wiaty paralelnej w okresie gwa -

townych zmian spo ecznych, a mgr Daniel Klara (Krosno) – tradycje wychowa-

nia obywatelskiego i patriotycznego w Polsce w okresie mi dzywojennym.  

Z uwagi na szczup o  czasu cz  referentów ograniczy a si  jedynie do pi -

ciominutowych komunikatów streszczaj cych wyniki bada . 

Po obradach w sekcjach ich uczestnicy spotkali si  w panelu dyskusyjnym, 

na którym wys uchano relacji z przebiegu obrad w sekcjach i kontynuowano 

dyskusje oraz dokonano podsumowa . U atwi a je dwutomowa publikacja mate-

ria ów konferencyjnych, dostarczona uczestnikom przed rozpocz ciem konfe-

rencji. Wysi ek edytorski si  op aci , bowiem go cie konferencyjni mogli wcze-

niej zapozna  si  z tre ci  wyst pie  innych badaczy; ponadto zainteresowani 

dorobkiem konferencji Czytelnicy ju  teraz mog  si  zapozna  z jej pok osiem
1
. 

Organizatorzy konferencji zadbali tak e o opraw  kulturaln . Go cie mieli 

okazj  podziwia  bogate dziedzictwo wielokulturowego, t tni cego histori  

Lwowa, a tak e uniwersytetu (zwiedzono Muzeum Uniwersytetu Lwowskiego). 

W pi tkowy wieczór podziwiano oper  Giuseppe Verdiego we Lwowskim Te-

atrze Opery i Baletu, a w sobot , ju  po zako czeniu oficjalnej cz ci konferen-

cji, jej uczestnicy odbyli wycieczk  do zamku w Olesku, miejsca narodzin Jana 

III Sobieskiego. Sprzyjaj ca pogoda tak e przyczyni a si  do niezapomnianych 

wra e  z pobytu we Lwowie. Wypada mie  nadziej , e w kolejnych latach Ka-

tedra Pedagogiki Uniwersytetu Lwowskiego, pomys odawca i g ówny organiza-

tor spotkania, podtrzyma udanie zapocz tkowan  wspó prac  naukow  teorety-

ków i praktyków nauk o wychowaniu z ró nych pa stw. 

 

                                                      
1  Zob. Pedagogiczna oswita i nauka w utowach klasicznogo uniwersytetu: tradycji, problemi, 

perspektywi. Zbiornik naukowych prac, t. 1–2, za redakcieju M. Jewtucha, D. Herciuka,  

K. Szmyda, Lwiw 2013. 


