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Одним із головних завдань сього-
дення є впровадження ефективних 
технологій підготовки нового вчи-

теля для об’єднаної Європи 
ХХІ століття. Аксіологією такої 

підготовки має слугувати загальна 
ціннісна платформа європейського 

світу, а узгоджені норми, які її 
врегульовують, можуть бути 

визначені як Педагогічна 
конституція Європи.
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творена Асоціація (консорці-
ум) ректорів педагогічних уні-
верситетів Європи, прий няте 
Звернення до парламентарі-
їв європейських країн щодо 
підтримки вчителя та педаго-

гічної освіти (Київ, вересень, 2011 р.) по-
рушують питання про необхідність реалі-
зувати конкретні заходи, мобілізувати ре-
сурси, опрацювати і впровадити ефективні 
технології підготовки нового вчителя для 
об’єднаної Європи ХХІ століття.

Головним питанням тут є філософія і 
зміст тієї духовно-моральної платформи, 
на якій можна було б розгорнути означений 
процес. Принципові настанови щодо цього 
вироблені європейською спільнотою впро-
довж її історичного розвитку. Античність і 
середньовіччя, Відродження і Просвітни-
цтво, Нові часи і період високої класики, 
епоха науково-технічного прогресу і глоба-
лізації сформували загальну ціннісну плат-
форму європейського світу – толерантність 
і миролюбність, екологічна безпека і пра-
ва людини, солідарність і ін., – яка цілком 
може слугувати аксіологією підготовки но-
вого вчителя, здатного до реалізації завдань 
навчання та виховання особистості, відпо-
відно до новітніх викликів епохи.
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Означені цінності мають універсальний 
характер. Вони однаково притаманні різ-
ним народам і культурам, оскільки відо-
бражають загальнолюдський контекст між-
людських комунікацій і не тільки не при-
нижують, не нівелюють національні цін-
ності, а й навпаки – збагачують їх аксіоло-
гічним досвідом інших народів і культур. 
Загальнолюдський статус цих цінностей 
дає підставу розглядати їх як головні уні-
версалії організації педагогічного проце-
су в усіх країнах європейського простору, а 
сукупність їх, об’єднану в систему, тракту-
вати як Основний закон освітньої політи-
ки європейського простору – Педагогічну 
конституцію Європи.

Поняття «конституція» (від лат. constiti-
tionem – устрій, установлення, порядок) за 
своїм змістом охоплює основні положення, 
що унормовують порядок, організацію і 
здійс нення того чи того процесу як цілісного 
формоутворення. В офіційних текстах воно 
застосовується здебільшого для харак т е-
рис тики організації державної влади; на 
побутовому рівні – як основа певної організа-
ції, порядку її функціонування та розвитку.

Можливо, комусь запропоноване форму-
лювання «ріже слух». Погоджуюсь, звучить 
дещо незвично. Але ж поміркуймо. Вже по-
над десять років учені активно обговорюють 
створення «Екологічної конституції Землі». 
Медичні працівники та антропологи часто 
вживають термін «конституція» для харак-
теристики структури організму, його тілобу-
дови. У геології поняття «конституція» ак-
тивно вживається для характеристики зем-
ної поверхні, різноманітних пластів або ж 
структури ґрунтів. В економічній теорії його 
часто застосовують з метою встановлення 
оптимального співвідношення між такими 
величинами, як багатоманітність форм влас-
ності, непорушність права приватної влас-
ності, свобода підприємницької діяльності, 
вільна конкуренція, неприпустимість при-
ватної монополії тощо. Як «основні норми 
організації влади» це поняття вперше вве-
дено в обіг і набуло логіко-гносеологічного 
сенсу за часів Давнього Риму. Розширюючи 
змістові характеристики терміну «конститу-
ція», я спробую довести його евристичність 
щодо педагогічного процесу.

Конституція кожного народу містить 
низку положень, які стосуються освіти, на-
вчання та виховання нових поколінь. За-
звичай, кожна з них гарантує право на осві-
ту. Наприклад, ст. 53 чинної Конституції 
України гарантує доступність і безоплат-
ність дошкільної, повної загальної серед-
ньої, професійно-технічної та вищої освіти 
в державних і комунальних навчальних за-
кладах; розвиток дошкільної, повної загаль-
ної середньої, позашкільної, професійно-
технічної, вищої і післядипломної освіти 
різних форм навчання; надання держав-
них стипендій та пільг учням і студентам. 
Громадяни мають право безоплатно здобу-
ти вищу освіту в державних і комунальних 
навчальних закладах на конкурсній осно-
ві. Громадянам, які належать до національ-
них меншин, відповідно до закону, гаран-
тується право навчання рідною мовою чи 
вивчення рідної мови у державних і кому-
нальних навчальних закладах або через на-
ціональні культурні товариства.

В принципі, такі гарантії є конституцій-
но забезпеченими у будь-якій цивілізованій 
країні європейського простору. Вони і тіль-
ки вони визначають конституційність про-
цесу національної освіти. Ніхто, жодна з 
країн, міжнародних організацій чи політич-
них сил сусідніх країн не мають права втру-
чатись у цей процес, нав’язувати іншій кра-
їні власні норми чи правила щодо організа-
ції та змісту освіти, її технологій, методи-
ки виховного процесу. Навіть під виглядом 
«гуманітарної допомоги» чи під прикрит-
тям дотримання «загальних правил». Осві-
та, культура, як і весь духовний світ, є націо-
нальним надбанням і полем власносформо-
ваної правової, моральної і т. ін. регуляції. 
Водночас, кожна країна (відповідно до між-
народного права щодо захисту інтелекту-
альної власності) може вивчати і перейма-
ти педагогічний досвід далеких чи близьких 
сусідів, упроваджувати його у власну освіт-
ню практику. Слід мати на увазі й те, що в га-
лузі освіти, як, власне, і в інших сферах сус-
пільного виробництва, між державами існу-
ють певні домовленості. Це спричинено де-
далі інтенсивнішим спілкуванням народів 
і культур, ущільненням єдиного життєвого 
простору, міграційними процесами та низ-
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кою інших обставин. Дотримання цих до-
мовленостей є добровільним.

Свого часу відомий філософ, політолог 
і культуролог Самуель Хантінгтон обґрун-
тував концепцію «зіткнення цивілізацій». 
Можливо, в період існування тоталітарних 
і демократичних цивілізацій таке зіткнення 
могло б бути. Однак світ не стоїть на місці. 
Тоталітарні системи (фашизм, сталінізм) ві-
дійшли в минуле, впали під натиском демо-
кратії. І хоча деякі сегменти тоталітаризму 
подекуди нагадують про себе, загалом сус-
пільство рельєфно і впевнено переходить до 
демократії. У цій ситуації С. Хантінгтон змі-
нює свій прогноз на майбутнє: проблема зі-
ткнення, за його трактуванням, стосується 
цінностей; перспективою ж світової цивілі-
зації є діалог і співпраця. Погоджуючись із 
висновком ученого, зауважу, що підготовка 
суб’єкта цього процесу більшою мірою на-
лежить до сфери компетенції вчителя, фор-
мування якого на основі виваженої і спільно 
прийнятої платформи цінностей на лежить 
до першочергових завдань розвитку кра-
їн європейського простору. Означена плат-
форма постає як основний закон європей-
ської педагогіки (освіти) ХХІ століття, а 
узгоджені норми, які її врегульовують, ціл-
ком справедливо можуть бути визначені як 
Педагогічна конституція Європи.

Поняття «Педагогічна конституція Євро-
пи» має умовний характер, точніше, характер 
міжнародних домовленостей у галузі освіти 
країн європейського простору. Підтримую-
чи спільно вироблені норми організації осві-
ти, беручи на себе зобов’язання щодо їх ви-
конання, в лоно цього процесу кожна краї-
на йде добровільно, без жодного примусу (чи 
тиску) з боку інших держав, народів чи куль-
тур. І кожна з них залишає за собою право на 
збереження власних національних педагогіч-
них надбань. Узгоджуючи «загальні правила 
гри», кожен із суб’єктів європейського педа-
гогічного простору має право на здійснення 
визначеної ним моделі освіти й на добровіль-
ний вихід у разі зміни обставин у своїй країні 
чи в міжнародному вимірі.

«Першою ластівкою» таких домовленос-
тей стала «Європейська конвенція про ек-
вівалентність дипломів, що сприяє досту-
пу до університетів» (м. Париж), грудень 

1953 ро ку). Уряди країн – членів Ради Єв-
ропи, що підписали цю Конвенцію, домо-
вились щодо принципів сприяння вільно-
му доступу європейської молоді до інтелек-
туальних ресурсів членів Ради, компетент-
но заявили про відкритість цієї домовле-
ності для інших країн європейського про-
стору, про відповідальність країн щодо за-
безпечення еквівалентності документів про 
освіту в разі її належної якості.

Означена Конвенція мала принциповий 
політичний і загальнокультурний характер. 
Вона постала як інтелектуальна відповідь на-
родів Західної Європи на позитивні зміни, 
що відбулися протягом першого повоєнно-
го десятиріччя, докорінно змінила свідомість 
європейських народів, зумовила їхнє загаль-
не «перезавантаження», перехід від ідеології 
конфронтації до ідеології розуміння і спів-
праці. Щоправда, останнє практично не тор-
кнулося духовного простору країн так зва-
ної «соціалістичної співдружності». І це зро-
зуміло. У цих країнах панував дух сталініз-
му і світової революції, яка мала б облашту-
вати світ на комуністичних засадах. З іншо-
го боку, в Європі формувалась і набирала сил 
«антикомуністична протидія», лідером якої 
став британський державний діяч, колишній 
прем’єр, пізніше – лауреат Нобелівської пре-
мії у галузі літератури («Друга світова війна 
у шести томах (1948–1953 р.)») Уінстон Чер-
чілль. На горизонті дедалі рельєфніше вима-
льовувалася так звана Холодна війна. Щоб 
запобігти масовій втечі східних німців до 
Західної Німеччини, закладалися підмурки 
Берлінської стіни (1961 р.). Світ іще не огов-
тався від ядерного бомбування Японії. Роз-
горталася шалена гонка озброєнь. У повітрі 
літали загрозливі ідеї протистояння двох сві-
тів, символом якого стало сприйняття СРСР 
як «імперії зла», проголошене колишнім го-
лівудським актором, а з часом – 40-м прези-
дентом США Рональдом Рейганом.

І все ж добро перемагає зло, єднання при-
ходить на зміну протистоянню, конфронта-
ція поступається місцем ідеям взаєморозу-
міння і співпраці. Характерно, що ці гума-
ністичні ідеї визріли, насамперед, у сфері 
освіти, науки і культури. І саме освіта ви-
явилась тим першим і найбільш ефектив-
ним імпульсом, який розпочав процес ін-



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 4 201212

телектуального (ідеологічного) перезаван-
таження Європи. Саме через порозуміння і 
єднання у галузі освіти і науки європейські 
народи розпочали свій об’єднавчий процес. 
Саме в цей час у системі освіти формува-
лись і набирали сили цінності, що форму-
вали основу домовленостей, які в наші дні 
набули узагальнення у так званій Педаго-
гічній конституції Європи.

Знаковими стали такі домовленості кра-
їн у галузі освіти, як Велика хартія уні-
верситетів (м. Болонья (Італія), вересень, 
1988 р.), Конвенція про визнання кваліфі-
кацій, що належать до вищої освіти в Єв-
ропейському регіоні (м. Лісабон (Португа-
лія), квітень 1997 р.), Всесвітня декларація 
про вищу освіту для ХХІ століття: підходи і 
практичні заходи ООН з питань освіти, на-
уки і культури (м. Париж (Франція), жов-
тень 1998 р.), Болонська декларація міні-
стрів освіти Європи (м. Болонья, червень, 
1999 р.).

Особливу сторінку у процес єднання 
освітніх систем народів європейського про-
стору на основі узгодженої платформи про-
відних цінностей вписали Київські форуми 
міністрів освіти країн Європи та Перший 
форум ректорів педагогічних університетів 
Європи (Київ, вересень–жовтень 2011 р.). 
Узагальнивши здобутки ректорського пе-
дагогічного форуму, міністр освіти і науки, 
молоді і спорту України Д. Табачник зазна-
чив, що опрацювання і впровадження в пе-
дагогічний процес узгоджених норм та пра-
вил формування нового вчителя є саме тим 
основним завданням, на якому мають бути 
зосереджені зусилля науковців і педаго-
гів усіх країн європейського простору. Єв-
ропейська спільнота вже підготувала ґрунт 
для формування такої платформи. Настав 
час засівати поле, зрощувати вічне, добре і 
справедливе на основі єдності національ-
них і загальнолюдських цінностей, навчаль-
них традицій та інновацій, свободи творчос-
ті педагога та його інтегрованої відповідаль-
ності перед майбутнім. Останнє є філософ-
ським стрижнем Педагогічної конституції 
Європи. Завдання полягає у тому, щоб упро-
вадити її у всіх чи хоча б у більшості країн 
європейського простору. Адже саме вчитель, 
сформований на новій, неконфронтаційній 

ціннісній основі, зможе зростити потребу і 
вміння поколінь, які входять у життя, жити 
разом у дружбі, взаємній повазі, а головне – 
у співпраці в єдиному просторі, який має 
горде історичне ім’я – Європа.

Ініціатива України щодо актуалізації цьо-
го процесу на теренах Європи є цілком за-
кономірною і зрозумілою. Україна – педаго-
гічна, ширше – велика гуманітарна держава. 
І хоча нині в ній є окремі негаразди і супе-
речності, які не завжди і не цілком адекватно 
оцінюються поважними представниками де-
яких європейських країн, історію відкинути 
неможливо. А вона – історія – засвідчує, що 
Україна ніколи і нікого не завойовувала, не 
мала колоній, не претендувала і не претен-
дує нині на чужі території чи культурні над-
бання. Її народ – миролюбний, працьовитий, 
інтелектуальний і творчий. Отримавши не-
залежність, Україна, першими кроками якої 
стали відмова від ядерної зброї та закрит-
тя Чорнобильської електростанції, потужно 
заявила про свій гуманітарний менталітет. 
Другим яскравим актом гуманітарної приро-
ди українського народу і його культури стало 
проведення Євро–2012. Такої гостинності, 
яку виявила Україна до представників (убо-
лівальників і простих туристів) інших кра-
їн під час цього історичного дійства, не зна-
ла ще жодна з країн європейського простору. 
Педагогічні ініціативи України щодо підго-
товки нового вчителя для об’єднаної Євро-
пи ХХІ століття та створення Педагогічної 
конституції Європи є третім потужним кро-
ком гуманітарного спрямування держави. І 
це знову ж таки закономірно, бо саме Укра-
їна подарувала світові Учителів – наставни-
ків і пророків, теоретиків і практиків, які за-
служено входять у когорту найбільш потуж-
них педагогів світу: М. Пирогов і К. Ушин-
ський, А. Макаренко і В. Сухомлинський! 
Їхній внесок у розвиток світової педагогічної 
справи важко переоцінити. Їхні педагогіч-
ні надбання вивчають нині у Японії, Канаді, 
Італії, Німеччині і в багатьох інших країнах 
світу. Тож кому як не нам ініціювати проце-
си, які виховують і об’єднують, спонукають 
до діалогу, відкритості і співпраці? Переко-
наний, наша ініціатива буде підтримана на-
родами і культурами Європи, їхніми провід-
никами і керманичами.


