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Культура спілкування передбачає ак-
тивну взаємодію багатьох чинників, які 
її стимулюють, з урахуванням природ-
ної потреби реалізувати діалогічність.
Йдеться про усвідомлену координацію 
зусиль носіїв діалогу з проекцією на об-
мін змістом інформаційного, інтелекту-
ального, критично-оцінювального, со-
ціально-прагматичного та емоційного 
характеру. У цьому контексті діяльність 
визначного польського вченого Яна 
Ґжесяка грунтується на загальнолюд-
ських засадах, що свідчать про високу 
культуру його особистості. Тут варто окреслити цей контекст, у пер-
шу чергу, з проекцією на соціокультурне середовище. До його зна-
чності давно привернув увагу професор Ян Ґжесяк, який належить 
до плеяди відомих польських педагогів-науковців, видатних експер-
тів з освітньої практики сучасної епохи. Будучи вченим, викладачем 
і вчителем учителів, він здобув цінний досвід, нагромаджений упро-
довж десятиліть у педагогічній роботі в школах різного типу (вклю-
чаючи комбіновані класи), а також у центрі підготовки вчителів та в 
багатьох інших неакадемічних інституціях.Усе це водночас позитив-
но вплинуло на науковий розвиток і творчість дослідника. У своїй 
багаторічній науковій роботі Ян Ґжесяк бере активну участь у чис-
ленних формах міжнародної співпраці, передусім із дослідницькими 
центрами та університетами в Україні та Білорусі. Завдяки співпраці 
та науковим контактам між ученими та працівниками культури стало 
можливим проявлення його особистісних цінностей, наукових і пе-
дагогічних устремлінь, а також високої відданості науково-дослідній 
та освітній діяльності. 

Наукові й професійні зацікавлення професора Яна Ґжесяка осо-
бливо зосереджені на питаннях інновацій та оцінювання в мінливій 
освітній реальності, доцимологічних аспектах якості освіти. Крім 
цього, увага науковця прикута до проблем психолого-педагогічної 
діагностики, що визначає якість та ефективність усіх навчально-те-
рапевтичних починань вчителя, спрямованих на кожного учня (сту-
дента) як індивідуально, так і в групі. У своїх дослідженнях Ян Ґжесяк 
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уміло розпізнає та пояснює взаємозв’язок між освітніми технологі-
ями конкретною методологією викладацької діяльності, вимірю-
ванням дидактичної ефективності та різними процедурами оціню-
вання. Адже на них базується моделювання освітнього простору для 
студента на основі професійної та постійної психолого-педагогічної 
діагностики учасників освітніх процесів. Упродовж усієї своєї профе-
сійної діяльності Ян Ґжесяк здійснював і здійснює освітні та педевто-
логічні дослідження з широким акцентом на процедурах тріангуляції 
та оцінювання. 

* * * 

Ян Ґжесяк народився 8 червня 1946 року. У життєписі вченого 
можна виокремити три періоди, що охоплюють світ його творчих 
пошуків. З перших років викладання, яке розпочалось відразу піс-
ля закінчення педагогічного ліцею в 1965 році, дослідник осмис-
лював питання в галузі теорії шкільного підручника та методології 
його застосування в освітніх процесах. Досвід набував, працюючи 
вчителем упродовж 1965–1975 рр. Кульмінацією багаторічних до-
сліджень у цій ділянці стало здобуття в 1978 році ступеня доктора 
гуманітарних наук у галузі педагогіки в стінах університету імені 
Адама Міцкевича в Познані. Паралельно з професійною роботою 
вчителя, у т.ч. інспектора методології освітнього процесу, він про-
водив інтенсивні порівняльні дослідження систем освіти та підго-
товки вчителів, результати яких були опубліковані в низці студій, а 
головне — в докторській дисертації. Водночас ним розроблена мо-
дель підручника стала об’єктом подальшої наукової діяльності про-
фесора та створеної ним наукової групи, що складається переважно 
з викладачів-практиків. 

У наступний період, себто в 1980–1994 рр., науковий поступ Яна 
Ґжесяка пов’язаний з виробленням системного підходу до теорії та 
методології початкової освіти дітей через інтегровану систему на-
вчальних завдань. У цей час у сполуці з методичним забезпеченням 
побачили світ оригінальні підручники для учнів початкових класів, 
які набули широкого розголосу в багатьох регіонах Польщі через 
посередництво «Шкільних і педагогічних видавництв» у Варшаві. 
У зв’язку з проведеною дослідницькою роботою педагог провів ба-
гато місяців наукових стажувань за кордоном, насамперед у Педа-

гогічному інституті імені Олександра Герцена в Санкт-Петербурзі 
та в університеті імені Максима Танка в Мінську. Свідчення плідної 
науково-дослідної діяльності Яна Ґжесяка увиразнене в численних 
публікаціях та дослідженнях методологічних матеріалів, укладених 
у мультимедійні пакети. Вершиною наукових досягнень професо-
ра стала габілітаційна дисертація, яку він успішно захистив восени 
1998 року в Педагогічному університеті імені Максима Танка в Мін-
ську. Невдовзі Яну Ґжесяку було присвоєно науковий ступінь габілі-
тованого доктора гуманітарних наук у галузі педагогіки (1999). Від-
значимо: питання навчання дітей, яке є предметом дисертації, лягло 
в основу впровадження автором на практиці в освіту вчителів та в ба-
гатьох шкільних середовищах Польщі в подальший період професій-
ної діяльності визначного науковця. Донині Ян Ґжесяк систематично 
збагачує й поширює згадану проблематику в педагогічній літературі 
та в освітній практиці. Це стосується й системи педагогічної практи-
ки студентів, які готуються до роботи вчителями. 

Отримання вченого ступеня габілітованого доктора та призначен-
ня на посаду надзвичайного професора в престижному Познанському 
університеті імені Адама Міцкевича, спричинило нові задуми. Вони 
засвідчили факт започаткування вченим третього етапу його науко-
во-дослідної роботи, а також дидактично-організаційної діяльнос-
ті. За ініціативою професора засновано кафедру педагогічної освіти 
вчителів, розроблено концепцію двох циклів міжнародних наукових 
конференцій, що успішно впроваджені в практику і продовжуються 
сьогодні. Йдеться про циклічно організовані наукові конференції — 
Великопольський педагогічний форум під гаслом «Інновації та оці-
нювання в освіті» («Innowacje i ewaluacja w edukacji»; від 2002 року) 
та «Професійні практики — професійні викладачі» («Profesjonalne 
praktyki — profesjonalni nauczyciele»; від 2010 року), які здобули широ-
ке визнання в академічній спільноті. 

Ян Ґжесяк як вдумливий дослідник відзначається відданістю в 
утвердженні та популяризації наукового руху та педагогічних іннова-
цій, заснованих на принципі поєднання теорії й освітньої практики. 
Тут слід наголосити на створенні та постійній підтримці діяльності 
двох студентських наукових клубів у рамках напряму «Педагогіка» на 
освітньо-кваліфікайному рівні «магістр» у Каліші (факультет педаго-
гіки та мистецтв Познанськогоуніверситету імені Адама Міцкевича) 
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та «бакалавр» у Державній вищій професійній школі в Коніні. Науко-
ва діяльність Яна Ґжесяка безпосередньо пов’язана з ефективністю та 
оцінкою освітніх процесів, а відтак зосереджена на формуванні компе-
тентностей учнів у класі та інших організаційних формах. Вагомий 
внесок йому належить у галузі методології педагогічних досліджень, 
психолого-педагогічної діагностики та теорії й методики початко-
вого навчання дітей. Сфера його наукових інтересів охоплює також 
тенденції сучасної дидактики, особливо психодидактичні імплікації 
для організації навчального процесу в контексті його вимірюваних 
ефектів з боку кожного учня індивідуально та в групі. Педагог без-
устанно виконує цілу низку наукових та дослідницьких завдань у сфе-
рі моделювання освітніх просторів у системі освіти – з урахуванням 
найближчого оточення учня у сенсі малої та великої батьківщини. 
Активно сприяє поширенню ідеї екскурсійного та шкільного туриз-
му, а також педагогіки дозвілля. Водночас науковець демонструє по-
ведінку, яка властива відповідальному патріотичному та громадян-
ському вихованню — він відданий засадам прищеплення любові з 
боку учителя до народу й рідного краю, тобто до ріднокультурного й 
рідномовного. Останнє особливо важливе для народів, які в силу іс-
торичних обставин не мали можливості, у першу чергу, на рівні скон-
центрованих зусиль,утвердити людино-націє-державотворчу тради-
цію (зокрема це стосується передусім України та Білорусії, а частково 
й Польщі, коли вона у 1772–1795 рр. втратила суб’єктність, бо була 
поділена між сусідніми імперіями). 

Ян Ґжесяк добре обізнаний з механізмами та засобами терапев-
тичних заходів щодо учнів, які зіштовхуються з труднощами та не-
вдачами в навчанні. Звідси — інтерес до симптомів аномії в освіті, 
що сприяє створенню умов для налагодження діалогу та педагогічно-
психологічного консультування у співпраці вчителів із сімейним ото-
ченням учнів. Загалом до основних сфери наукових зацікавлень Яна 
Ґжесяка належать: психодидактика, виховання дітей, андрагогіка, 
дидактика загальної та професійної освіти, педагогіка культури, тео-
рія підручників, теорія навчальних завдань, інтеграція освіти та куль-
тури, інтеграція освіти та соціальної допомоги (включно з сімейною 
педагогікою), медіа- та інформаційні технології в освіті, методологія 
соціальних (педагогічних) досліджень, діагностика та психолого-пе-
дагогічне консультування, оцінювання та вимірювання ефективності 

педагогічних взаємодій, інновації в освіті, педевтологія та освіта вчи-
телів, педагогіка праці, університетська освіта, порівняльна освіта, 
організація та управління освітою. 

Поглиблені роздуми та розвідки постають предметом зусиль 
Яна Ґжесяка в умовах полівимірних діалогів між усіма учасниками 
навчальних процесів задля розбудови оптимальних та якісних ди-
дактичних засобів вимірювання. Ведемо мову про справді якісне 
дидактичне вимірювання, тобто таке, що суперечить всім проявам 
аномії; адже вони спричиняють дедалі тривожніші розбіжності між 
теорією освіти та перактичною (не)педагогічною поведінкою вчи-
теля, власне, як провідника учня у безпосередньому середовищі. 
Тут він, без сумніву, належить до зразкових керівників і, водночас, 
він — противник поширення тривожних сигналів, які він в освіт-
ньому процесі окреслює, серед іншого, в оцінюванні на основі 
актуарної параметризації, пунктоманії, тестоманії та опитування. 
У своїх працях він розкриває якщо не шкідливий, то сумнівний 
вплив на підвищення якості освіти, що насправді нерідко є пропа-
гандою успіху або просто вигадкою. У цьому контексті особливої 
ваги набувають наукові пошуки дослідника, справжньою метою 
якого є підвищення якості інструментів вимірювання ефективнос-
ті виховання та покращення якості навчальних процесів. Численні 
публікації Яна Ґжесяка переконливо демонструють теоретичні та 
практично-педагогічні вказівки; останні підтверджують тезу про 
те, що від якості інструментів вимірювання результатів навчан-
ня (спочатку учня, а відтак і всього класу) залежить ефективність 
освіти. Примітний факт: в останні два десятиліття його наукова 
та професійна діяльність була зосереджена на доцимологічних 
аспектах шкільної та академічної дидактики. Вона виражається в 
усіх заходах та починаннях практичного характеру, спрямованих 
на відновлення належної наукової та методичної ролі педагогіч-
ної субдисципліни, якою є дидактика. У такому дусі у 2008–2016 
рр. він брав активну участь у роботі групи загальної дидактики в 
структурі Комітету педагогічних наук Польської академії наук. 
Результати цих устремлінь утілені у наукових розвідках, а кон-
кретніше — у багаторічних дослідженнях щодо підвищення якості 
освіти, беручи до уваги, насамперед, клінічний підхід до загаль-
ної діагностики індивідуальних випадків учасників навчального 
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процесу, які функціонуть у структурі колективу — класу. У цьому 
зв’язку заслуговує на увагу передусім ґрунтовна праця «Уроки та 
психолого-педагогічна діагностика дитини» («Lekcje i diagnostyka 
psychopedagogiczadziecka» (2014). 

Високе визнання здобула авторська концепція програмування, 
оптимізації навчальних процесів та оцінки їхньої якості. Освіта в 
школі та академічна освіта, на переконання професора, — це інте-
грована система, що охоплює такі структурні елементи: а) базоване 
на повсякденні живе навчання у зв’язку з завданнєво-діяльнісним 
підходом та з широким акцентом на самоконтролі, самокорекції та 
самооцінці учня; б) моніторинг як постійна психолого-педагогічна 
діагностика та оцінювання (самооцінювання) ефектів, отриманих 
окремими учнями та студентами, а також в) наставництво (менто-
ринг) у процесі розвитку компетентностей учнів та студентів, які 
готуються до роботи вчителем. Наукові устремління професора Яна 
Ґжесяка спрямовані також на теоретичний та емпіричний контек-
сти психодидактики, які не дуже часто зустрічаються в літературі, 
співіснуючи з проблемою доданої освітньої вартості, з одного боку, 
та аспектами невдач, ба навіть шкільних втрат — з іншого. Зверта-
ючи увагу, серед іншого, на низьку ефективність або навіть неефек-
тивність і безглуздість багатьох освітніх псевдоінновацій, Ян Ґжесяк 
проводить оціночні дослідження та поширює раціональні й реаль-
ні методологічні рішення задля підвищення якості терапевтичних 
взаємодій, власне, як проти отрути для неефективної шкілької (та 
академічної) освіти. Чому це важливо, коли Ян Ґжесяк однознач-
но відстоює єдність психодидактики та неврології? Він потверджує 
водночас об’єктивну тенденцію стосовно нових повідомлень в галу-
зі т. зв. нейродидактики, коли має місце лише сигналізація щодо не-
обхідності володіння вчителями необхідними знаннями про функ-
ції та функціонування мозку. Він аргументовано обстоює думку, що 
існує потреба забезпечити кожного вчителя компетенціями в галузі 
психодидактики, психолого-педагогічної діагностики, а також ди-
дактичного моделювання та проектування. Саме в такому підході 
Ян Ґжесяк убачає можливість реального поліпшення якості осві-
ти — починаючи від кожного вчителя і закінчуючи системою освіти 
загалом у національному масштабі. В іншому випадку марно буде 
очікувати, що будь-які структурні або програмні реформи, які ні-

бито формально мають призвести до т. зв. хорошої зміни в сенсі по-
кращення стану освіти. Ці аспекти осмислені дослідником у таких 
книжкових виданнях, як «Основи теорії та методології практичної 
освіти вчителя» («Podstawy teorii i metodyki kształcenia praktycznego 
nauczycieli», 2010), «Радісне виховання дитини –  (не)повсякден-
ність» («Radosna edukacja dziecka — (nie)codzienność», 2015) та «Пси-
хопедагогічна діагностика та оцінювання в освіті дітей та їхніх учи-
телів» («Diagnostyka psychopedagogiczna i ewaluacja w edukacji dzieci i 
ich nauczycieli», 2016). 

Довгострокові дослідження, проведені професором Яном Ґжеся-
ком спільно з командою однодумців з рідного університету та багатьох 
співпрацюючих дослідницьких центрів та освітніх установ у Польщі 
та за кордоном, зосереджені у трьох широких площинах: 1) психо-
лого-педагогічна діагностика та самооцінювання в навчанні; 2) ви-
мірювання та оцінювання ефективності вищої освіти та 3) інновації 
та оцінювання в освіті (у тім числі освіти вчителів). Особливу увагу 
при цьому приділено процедурам діагностичних і проектувальних до-
сліджень у діяльності в початковій освіті та розвитку дослідницьких 
компетенцій вчителів у цій галузі. Психолого-педагогічна діагности-
ка як невід’ємний елемент дитячої (нейро)дидактики постає основою 
для побудови дослідницьких засобів та вимірювання ефектів освіти 
(навчання та виховання), а отже, веде до заходів, спрямованих на 
оптимізацію та підвищення ефективності навчальних процесів. Ви-
користовуючи якісні методи, професор виакцентовує роль і завдання 
академічних викладачів як учасників освіти студентів, які готуються 
до роботи вчителями, зокрема в системі педагогічної практики, тісно 
пов’язаної з теоретичною підготовкою в навчальному закладі. В особі 
Яна Ґжесяка маємо автора концепції системи педагогічної практики, 
яка була предметом перевірки та впровадження на основі педагогіч-
ної освіти в багатьох університетах Польщі, а також була поширена 
особливо в останнє десятиліття в тісній співпраці з багатьма універси-
тетами та дослідницькими центрами в інших європейських країнах, у 
тім числі в Україні. У вимірюваннях якості освіти, зорієнтованих на 
отримання якісних показників або ж якісно-кількісних ефектів на-
вчання, Ян Ґжесяк бачить засіб для поступового підвищення рівня 
якості освітніх процесів у школі та вищій школі. З цього погляду в 
дослідженнях, які провадяться під його керівництвом, перевага на-
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дається якісному підходу триангуляції з урахуванням якісної інтер-
претації результатів цих розвідок. Науковий доробок професора Яна 
Ґжесяка містить загалом понад 200 публікацій, у тому числі 11 моно-
графій, 36 книг за науковою редацією, 21 методичну розробку (у тому 
числі 4 підручники) для дітей та їхніх учителів, а також для студентів 
та академічних викладачів. Окрім цього, дослідник опублікував по-
над 170 статей у колективних працях та журналах. Ми переконані: Ян 
Ґжесяк служить прикладом того, як слід окреслювати освітню реаль-
ність, власне, на рівні предмета оціночного дослідження або рецеп-
ції одиничного й загального факту. Тому й закономірно сприймаємо 
його життєві зацікавлення чи — для нього буденні — піклування про 
близьких і далеких… Ось, наприклад, зразок особистісної оцінки Яна 
Ґжесяка стосовно багатогранної діяльності визначної української до-
слідниці Неллі Ничкало на тлі культури спілкування (подаємо зумис-
не мовою оригіналу). 

«Profesor Nelly Nyczkało jest znanym i cenionym pedagogiem w Polsce. 
Profesor Nelly Nyczkało poznałem najpierw jako autora cennych publi-
kacji w języku polskim (i ukraińskim) w obszarze pedagogiki i jej subdy-
scyplin — będącym odbiciem jej aktywnego uczestnictwa w konferencjach 
naukowych organizowanych w Polsce. W roku 2007 spotkałem się z Profe-
sor Nyczkało na forum konferencji międzynarodowej organizowanej przez 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach. Wystąpienie Pani 
Profesor wywołało duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji, a 
mnie zaimponowało kulturą słowa i przyjaznymi gestami Pani Profesor w 
stronę polskich pedagogów. W tych latach w kręgach pracowników nauki 
pojawiały się kontrowersyjne poglądy podważające autonomię pedagogiki 
jako nauki. Ten wątek został wyeksponowany przez jednego z uczestników 
(z uczelni w Polsce) właśnie na tej konferencji. Jako pedagogowi i profeso-
rowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie mogło być mi to 
obojętne i zabrałem głos. Było mi niezmiernie miło w momencie, w którym 
Pani Profesor zainspirowała oklaski za wygłoszone przeze mnie tezy w imię 
obrony tożsamości pedagogiki jako nauki i jej subdyscyplin. Czułem się za-
szczycony dialogami bezpośrednimi z Panią Profesor indywidualnie i w gru-
pach uczestników podczas przerw w obradach. Były też inne spotkania na 
konferencjach w Polsce organizowanych przez Profesorów J. Szempruch i 
F. Szloska. Ostatnio miałem okazję być w kontakcie zdalnym z powodu pan-
demii Covid 19 — było to na konferencji odbywającej się w końcu września 

2020 roku w Suchedniowie. Ja byłem obecny w realu i wygłosiłem referat o 
problematyce pedagogiki „prawdziwej”. 

Odwołam się teraz do publikacji wydanej w Polsce w roku 2019 w formie 
książki pt. „Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie — na tle przemian” 
napisanej we współautorstwie Prof. Nell Nyczkałoi Franciszka Szloska. Pu-
blikacja stanowi zapis historyczny sytuacji systemu kształcenia zawodowego 
w obydwu krajach na tle gwałtownych i głębokich przemian technologicz-
nych, gospodarczych i ustrojowych.Treść książki w dużym stopniu jest opar-
ta na analizie aktów prawnych konstytuujących funkcjonowanie systemu 
edukacyjnego w ogóle, a w szczególności systemu kształcenia zawodowego. 
Książka ta jest jednym z rezultatów wieloletniej współpracy polskich i ukra-
ińskich pedagogów. 

Jest to tym bardziej wymowne i cenne, że Prof. Nyczkalo jest czołowym 
uczonym w zakresie pedagogiki zawodowej. Pod jej kierownictwem została 
opracowana koncepcja rozwoju oświaty zawodowej w Ukrainie, Państwo-
wego standardu oświaty zawodowo-technicznej. Brała udział w opracowa-
niu Państwowego programu narodowego „Oświata” („Ukraina XXI wiek”), 
Doktryny narodowej rozwoju oświaty, a także Ustawy Ukrainy o kształceniu 
zawodowo-technicznym. 

Dumą napawa mnie też, że jako autorka ponad 500 prac naukowych z 
zakresu historii pedagogiki, wychowania i dydaktyki oświaty zawodowo-
technicznej, podjęła badania nad wartościami dzieł polskiego pochodzenia 
papieża Świętego Jana Pawła II. Ponad to jestwspółredaktorką dwujęzycz-
nego rocznika polsko-ukraińskiego/ukraińsko-polskiego „Kształcenie za-
wodowe: pedagogika i psychologia” — „Професійна освіта: педагогіка і 
психологія”. 

Wśród licznych wyróżnień i odznaczeń Profesor Nyczkało posiada 
również nadaną jej złotą odznakę Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli 
„Księżnej Aleksandry Ogińskiej”. 

Mam sposobność w tym miejscu podkreślić, że za sprawstwem Prof. 
Mykoły Zymomryi (Uniwersytet imienia Ivana Franka w Drohobyczu) od 
ponad dwudziestu lat aktywnie uczestniczę w rozwijaniu współpracy nauko-
wej pomiędzy ośrodkami naukowymi w Polsce i w Ukrainie. W szczególny 
sposób owa współpraca ma miejsce z ośrodkami naukowymi w Drohoby-
czu, Kropiwnyckim,Użhorodzie, Odesie, Kijowie i wielu innych. Wyra-
żam szczerą wdzięczność gremium autorytetów naukowych za szczerość i 
zaangażowanie w podtrzymywaniu tej współpracy w uczelniach polskich i 
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ukraińskich, wśród których występują między innymi Profesorowie: Mykoła 
Zymomrya, Ihor Dobrjanskyj, Nadija Skotna, Tatiana Korolowa, Ivan Zy-
momrya, Wasyl Ilnytskij i wielu innych. Szczerze przyznaję, że genezę tej 
współpracy ustanowił Prof. Mykoła Zymomrya — który będąc nauczycie-
lem akademickim w polskich uczelniach (Koszalin, Częstochowa) skupiał 
coraz szersze grono uczonych, z którymi aktywnie upowszechniał dorobek 
naukowo-kulturowy w skali międzynarodowej Polska — Ukraina. Czuję 
się zaszczycony tym, że moja aktywność w różnych formach współpracy w 
przestrzeniach naukowo-kulturowych została dowartościowana w Ukra-
inie, o czym świadczą: nadanie tytułu honorowego doktora honoris causa w 
Uniwersytecie Wiedzy Współczesnej w Kijowie–Kropywnyckim, oraz Me-
dalu K. D. Uszyńskiego przez Akademię Nauk Pedagogicznych Ukrainy. 
Tym bardziej czuję się motywowany do intensyfikacji i kontynuacji trwającej 
współpracy. Wyrażam przekonanie, że na tej drodze będę nadal wspierany 
przez coraz bardziej liczne grono zacnych osobistości ze świata nauk, kul-
tury oraz edukacji. 

Mam nadzieję, że na tej drodze będzie mi dane spotykać się z Panią Pro-
fesor Nelly Nyczkało na forum wybitnych osób ze świata nauk, kultury i 
literatury w Polsce i w Ukrainie w klimacie wielokulturowego dialogu i przy-
jaźni — gdy tylko zaistnieją warunki po zakończeniu obostrzeń powodowa-
nych koronowirusem. Ad multo sannos Zacna Profesor!». 

Без сумніву, процитований текстовий масив свідчить про об’єк-
тивне прагнення професора Яна Ґжесяка аргументовано виокреми-
ти, зокрема на прикладах досвіду академіка Неллі Ничкало, розма-
їття складових, що творять взаємодію функціональних компонентів 
педагогічної системи, що діє у сучасну епоху викликів як в Польщі, 
так і в Україні. 

Так, змістовий аналіз доробку польського друга України переко-
нує: Ян Ґжесяк — видатний спеціаліст, який представляє аксіологіч-
но-практично-педагогічний підхід до освіти. Його сутність полягає в 
інтеграції теорії з практичною діяльністю та повсякденним наставни-
цтвом. Слід також зазначити, що такий тип підходу в популяризації 
теорії та реальної практичності освітніх рішень у науці вимагає від 
вченого виняткової компетентності, відповідальності та рішучості. 
Наукова та утилітарна діяльність Яна Ґжесяка заслуговує на високе 
визнання, особливо в реаліях багатьох тривожних явищ, які дедалі 
частіше трапляються в освітній практиці в епоху трансформаційної 

глобалізації. Відрадно, що професор Ян Ґжесяк особливо активний 
у цьому плані у багатьох дослідницьких центрах України, включаючи 
навчальні осередки та університети в Дрогобичі, Ужгороді, Кропив-
ницькому, Києві та зосібна в Одесі. 

Окремої згадки заслуговує суспільна діяльність Яна Ґжесяка, про-
явами якої є виконання розмаїтих функцій в його професійній робо-
ті та співпраці в наукових комітетах, редакційних комісіях, радах та 
асоціаціях. Досить згадати тут роботи в наукових комітетах наступ-
них циклів конференцій: «Проблеми міжнародної культури та мис-
тецької освіти» (Університет імені Я. Купали в Гродно); «Українське 
слово мовами народів світу» (Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка); Татранський науковий симпозіум 
«Освіта завтра» в Закопаному; Августівські наукові зустрічі «Освіта 
в діалозі та перспективі» (Білостоцький університет); «Медіа та ме-
діаосвіта» (Університет імені М. Коперника в Торуні); «Сучасний 
викладач — ідеал та реальність» (Технічно-гуманітарна академія у 
Бєльсько-Бялій). Ян Ґжесяк бере активну участь у роботі наукових 
комітетів, редакційних колегій престижних фахових часописів у Дро-
гобичі («Актуальні питання гуманітарних наук»; альманах «Франкова 
нива»; тижневик «Франковий край»), Ужгороді («Закарпатські філо-
логічні студії»), Тернополі («Наукові записки Тернопільського наці-
онального педагогічного університету ім. В. Гнатюка»), Одесі («На-
уковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного 
університету ім. К. Д. Ушинського»). Завдяки своїй надзвичайній від-
даності світу науки Ян Ґжесяк розвинув та продовжує поширювати 
ідеї, що містяться в його науково-методичних досягненнях, налаго-
джуючи та підтримуючи наукову співпрацю в інтеграції з освітньою 
практикою з багатьма центрами за межами Польщі. Звідси — висно-
вок: внесок Яна Ґжесяка у розвиток наукової співпраці між універси-
тетами та викладачами у Польщі та Україні — вагомий. Його виступи 
та публікації в українських виданнях викликали широкий резонанс. 
У 2016 році вчений був удостоєний звання Почесного доктора Інсти-
туту регіональної економіки та управління в Кропивницькому (Укра-
їна). В 2017 році виступив у якості visiting profesor в Дрогобицькому 
державному педагогічному університеті імені Івана Франка, побував-
ши також в м. Трускавці. Педагог активно спричинився до зміцнення 
польсько-українських культурних взаємодій, опублікувавши книжку 
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«Пороги у вулику», власне, збірку вибраних оповідань і новел Мико-
ли Зимомрі («Progi w ulu» / redakcja Jana Grzesiaka. — Kalisz; Konin; 
Drohobycz, 2019; друге видання 2021). Останнім часом він переклав 
низку нових творів українських авторів польською мовою. На це 
звернули увагу автори відгуків про ці книжки, зокрема Дмитро Дроз-
довський, Наталія Науменко, Тетяна Ліхтей, Уляна Галів, Олександр 
Масляник, Андрій Дурунда. 

Професор Ян Ґжесяк удостоєний численних нагород і відзнак 
Польщі. Варто виокремити окремі з них: нагрудний знак «Друг ди-
тини» (1979), Золота відзнака «Заслужений діяч Ліги оборони краю» 
(1979), медаль Національної комісії з питань освіти (1981), Срібна від-
знака «Заслужений діяч туризму» (1984), Золота відзнака Польської 
спілки вчителів (1985), медаль Державної вищї професійної школи в 
Коніні (1998, 2008), «Золотий хрест за заслуги» (2012), титул та медаль 
«Почесний громадянин Каліша» (2012). 

Наукові досягнення професора Яна Ґжесяка відзначаються комп-
лексністю, а відтак становлять узгодженість структурних елементів 
системи освіти. У сучасних умовах змін у вищій освіті науково-ме-
тодичні досягнення Яна Ґжесяка справедливо набувають широкого 
використання в педагогічних колах як у Польщі, так і за її межами, 
зокрема в Україні. Усім своїм єством вчений утверджує модель про-
фесіоналізму з урахуванням педагогічної культури як вершинної 
вартості, заснованої на засадах культуросфери особистості. Це твер-
дження аргументовано в листі проф. Тетяни Корольової від 6 серпня 
2021 року, що адресований Яну Ґжесяку: «Особо хочу высказать свою 
искреннюю благодарность за Ваше участие в редакционной колле-
гии сборника «Науковий вісник Південноукраїнського національно-
го педагогічного університету. Лінгвістичні науки». Ваша под держка 
нашего коллектива имеет большое значение для улучшения качества 
издания и его международного признания в научном мире. Надеюсь 
на плодотворную совместную работу в будущем. 

В свою очередь поздравляю Вас с высокой наградой — медалью 
Константина Ушинского от Академии наук Украины в знак призна-
ния Ваших заслуг в научных исследованиях в области педагогики. 
Поздравляю с юбилейным годом, желаю доброго здравия, научного 
вдохновения и благосклонности небес. Надеюсь, что польско-укра-
инское сотрудничество специалистов позволит достигнуть новых 

высот в научных изысканиях, в сфере культурных и экономических 
отношений». 

Професор Ян Ґжесяк сповнений під знаком 75-річного ювілею 
нових творчих задумів. Віримо: вони здійсняться, бо вчений твердим 
поступом утверджує вічні начала добра й краси… 
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Uwagi wstępne. Pojęcie wiedzy jest po-
wszechnie stosowane w edukacji, jednakże 
nie jest ono łatwe do zdefiniowania. Powo-
duje to wymierne skutki dla określania efek-
tów kształcenia. Niejednokrotnie sprawia też 
kłopoty, kiedy podejmujemy dyskusję nad 
pomiarem i oceną. 

Badaniem natury pojęcia wiedza zaj-
mowali się filozofowie, psycholodzy, peda-
godzy ale również specjaliści od sztucznej 
inteligencji. Istnieje wiele rożnych defi-
nicji wiedzy. Klasyczną jej wersję podał 
Platon w dialogu Teajtet, gdzie Sokrates 
w rozmowie z Teajtetem dochodzi do wniosku, że wiedza to prawdzi-
we, uzasadnione przekonanie. Współcześnie najpopularniejszą definicję 
wiedzy znajdziemy w Słowniku Języka Polskiego PWN, gdzie przyjmuje 
się, że stanowi ona ogół wiadomości zdobytych dzięki badaniom, ucze-
niu się itp, czyli jest to zasób informacji z jakiejś dziedziny1. Przytoczona 
definicja jest zbieżna z jej rozumieniem w pedagogice, gdzie mówi się, 
że są to treści utrwalone w umyśle ludzkim w rezultacie gromadzenia 

1 Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1985.
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