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ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

У статті розглядаються можливості використання досвіду Польщі під час вирішення проблем української 
спеціальної освіти. Це важливо для забезпечення людей з інвалідністю якісною та конкурентоспроможною осві-
тою в умовах її реформування та руху країни до європейської спільноти. Виявляються сучасні тенденції розви-
тку спеціальної освіти в Польщі, наводяться статистичні дані. Зазначається, що освіта Польщі має виперед-
жальний характер, тому залучає значну кількість української молоді. Висвітлюється необхідність підвищення 
та вдосконалення ефективності процесу навчання і виховання дітей з особливими потребами в Україні за раху-
нок використання сучасних педагогічних технологій. 
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ASSESSMENT OF THE POSSIBILITIES OF USE OF THE POLISH EXPERIENCE  
IN SOLVING PROBLEMS OF SPECIAL EDUCATION OF UKRAINE

The article examines the possibilities of using the experience of Poland. This will help solve the problems of Ukrain-
ian special education. This is necessary to provide people with disabilities with high quality and competitive education. 
This is due to the fact that its reformation and the movement of the country to the European community are taking place.

Ukraine's search for its own ways of developing education in a context of intensifying globalization is a complex 
and controversial process. This puts forward new tasks and requirements for all its components, including and special 
education.

Currently, necessary measures are being taken in Ukraine. They are directed to preserve the acquired experience 
of special education, to multiply it, to develop modern compensatory work technologies, to create conditions for the 
implementation of the right of persons with disabilities to choose the type of educational institution, content and forms 
of education.

In this context, it is expedient to compare two special education systems – Ukraine and Poland. This is important 
for avoiding mistakes, identifying achievements, innovating potential, multiplying its achievements, understanding and 
understanding of modern integration processes in this area, and designing its future.

The article reveals the current tendencies of the development of special education in Poland and provides statistical 
data.

Over the past 25 years, Polish education has undergone a difficult path of transformation, reform, and modernization. 
Modernization of the content of education took place in the context of reflection on the actual problems of social develop-
ment. On the one hand, this is a need to improve the quality of educational services to meet the demands of labor markets. 
On the other hand – providing equal access to education, ensuring interethnic accord, preserving national identity.

The reform of the education system in Poland took place in line with various processes. Their goal was European 
integration. It was associated with structural changes in the education system and deep innovative educational programs.

As time has shown, high-level training standards, modern European curricula, accessibility and innovation are among 
the best aspects of Polish education. It has transformed into a modern system of training children with special needs for 
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Шевченко В. Оцiнка можливостей використання польського досвiду...

Постановка проблеми. Успішний розвиток 
нашої держави неможливий без розвитку націо-
нальної освіти, з якою пов’язані перспективи еко-
номічного добробуту країни та громадян і подо-
лання духовної та моральної кризи в суспільстві, 
подальшого розгортання науково-технічного про-
гресу, відродження національної самосвідомості, 
інтеграція України до світового співтовариства. 

Якість освіти нарівні з добробутом і здоров’ям 
людини визнається світовою спільнотою пріори-
тетом ХХІ століття. Серед параметрів розвитку 
людського потенціалу, за якими ПРООН порівнює 
рівень соціального і економічного розвитку країн, 
показник освітньої діяльності є одним із трьох 
основних в інтегрованій оцінці якості життя (Лок-
шина, 2013: 73)

В умовах зростання ролі знань та інтенси-
фікації процесів глобалізації освіта все більше 
позиціонується як дієвий інструмент формування 
особистості, здатної жити в час динамічних змін. 
Це зумовлює необхідність оновлення всіх ланок 
освіти, а її зміст, як системоутворювальний базис, 
стає вирішальним фактором реалізації нових 
запитів та цілей (Локшина, 2011: 3)

Глобалізація сучасного світу актуалізує порів-
няльно-педагогічні розвідки, які все більше пози-
ціонуються країнами як інструмент досягнення 
національними освітніми системами міжнарод- 
них стандартів якості в контексті конкурентоспро-
можності (Локшина, 2011: 5). Актуальність порів-
няльної педагогіки в Україні досить значна з огляду 
на віднаходження перспективних траєкторій інте-
грації до європейського та світового освітнього 
простору, і вона постійно зростає. Тому на даному 
етапі перед педагогічною наукою стоїть завдання 
пошуку нових теоретико-методологічних засад, 
технологій та методичних розробок, які б забез-
печували докорінне оновлення системи вітчизня-
ної освіти на основі врахування реалій сучасного 
життя суспільства. Саме глобальний характер 
проблем зумовлює потребу в пошуку способів їх 
розв’язання, тому порівняльні дослідження набу-
вають особливої значущості (Локшина, 2011: 3)

Демократичні перетворення в Україні, які роз-
почалися наприкінці минулого століття, привели 
до зміни ідеологічного, морально-ціннісного 
та соціально-економічного устрою суспільства, 
зумовили і кардинальні зрушення в освітньому 

просторі (Друганова, 2009: 1). Соціально-еконо-
мічні та політичні зміни в нашій державі пов’язані 
з розвитком суспільства й наближенням Укра-
їни до європейської та світової спільноти. Проте 
пошук Україною власних шляхів розвитку освіти 
в умовах активізації глобалізаційних впливів є 
процесом складним і суперечливим (Шандрук, 
2011: 366). Тому це висуває нові завдання та 
вимоги до усіх її ланок, у т.ч. і спеціальної освіти.

Соціально-економічний розвиток України 
на сучасному етапі зумовлює визначення нових 
пріоритетів і перспектив розвитку спеціальної 
освіти та висуває високі вимоги до змісту навчання 
дітей з особливостями потребами, до розроблення 
нових технологій педагогічної корекції властивих 
їм порушень (Засенко, 2007: 64). 

Аналіз досліджень. Ці питання не залиша-
лися поза увагою українських і польських нау-
ковців. У спеціальній освіті двох країн прове-
дено низку психолого-педагогічних досліджень 
з окремих питань становлення та розвитку наці-
ональних систем навчання й виховання дітей 
з особливими потребами (В. Бондар, В. Засенко, 
В. Синьов, Є. Синьова, О. Таранченко, С. Федо-
ренко, М. Ярмаченко, J. Babka, І. Chrzanowska, 
А. Ostrowska, В. Szczepankowsky та ін.).

У дослідженнях проаналізовано різноманітні 
педагогічні, психологічні, дидактичні та виховні 
аспекти української й польської спеціальної 
освіти. Проте в сучасній вітчизняній спеціальній 
освіті обмаль досліджень порівняльного харак-
теру. Так, А. Колупаєва здійснила порівняльні 
дослідження з питань реалізації спеціальної 
допомоги дітям із психофізичними порушеннями 
в різних європейських країнах, а також обґрунту-
вала теоретико-методологічні засади інклюзивної 
освіти й означила шляхи її впровадження в Укра-
їні. О. Гаврилов здійснив порівняльну характерис-
тику соціальної сфери України та Польщі, яка опі-
кується дітьми з особливими потребами. Проте 
цілісний розвиток систем спеціальної освіти 
України та Польщі ще не був предметом порів-
няння та комплексного дослідження.

Метою статті є виявлення сучасних тенденцій 
розвитку систем спеціальної освіти України та 
Польщі, оцінка можливості використання поль-
ського досвіду під час вирішення проблем спеці-
альної освіти України.

independent living. Therefore, Poland is one of our most successful neighbors in the field of education. It has a pro-active 
character and attracts a significant number of Ukrainian youth.

In view of this, the article highlights the need to improve and improve the efficiency of the process of training and 
education of children with special needs in Ukraine. This is largely due to the use of modern pedagogical technologies.

Key words: education reform, special education, special need, Ukraine and Poland, pedagogical technology.
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Виклад основного матеріалу. Гуманістична 
парадигма в сучасній педагогіці з особливою 
гостротою ставить питання про забезпечення прав 
і можливостей дитини на вільний та всебічний роз-
виток (Янченко, 2015: 309). Такі ж тенденції відо-
бражено і в сучасних українських та міжнарод-
них правових документах, які стосуються освіти 
та виховання дітей: Конституції України, Законі 
України «Про освіту» (2017), Постанові Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку 
організації інклюзивного навчання у загальноос-
вітніх навчальних закладах» (2011), наказі Мініс-
терства освіти України «Про затвердження плану 
заходів щодо забезпечення права на освіту дітей 
з особливими освітніми потребами, у тому числі 
дітей-інвалідів» (2013), державній національній 
програмі «Освіта (Україна ХХІ ст.)» (1993), Наці-
ональній програмі «Діти України» (1996), ратифі-
кованих Верховною Радою України міжнародних 
нормативно-правових актах, зокрема Конвенції 
ООН «Про права дитини» (1991), «Стандартних 
правилах забезпечення однакових можливостей 
для інвалідів» (1993) та інших.

Визнання Україною Конвенції ООН про права 
дитини та Всесвітньої декларації про забезпе-
чення виживання, захист і розвиток дітей поси-
лило увагу до проблем дітей, які мають ті чи інші 
порушення в розвитку, і зумовило потребу в роз-
робленні цілеспрямованих дій держави для ство-
рення найсприятливіших умов їх інтеграції в сис-
тему сучасних відносин (Засенко, 2007: 64). 

Вони спрямовані на створення правових, соці-
ально-економічних та матеріально-технічних умов 
для соціалізації осіб з особливими потребами. 
Історія людства свідчить, що саме за рівнем став-
лення суспільства до своїх найменш соціально 
захищених громадян можна стверджувати про 
рівень розвитку держави та суспільства в цілому  
(Супрун, 2008: 1). 

Наразі в Україні вживаються заходи для того, 
аби не лише зберегти набутий досвід спеціальної 
освіти, але й примножити його, виробити сучасні 
технології корекційно компенсаторної роботи із 
цією категорією дітей, створити умови для реа-
лізації їхнього права на вибір типу навчального 
закладу та змісту і форм освіти (Засенко, 2007: 65). 

Модернізація національної системи освіти, її 
входження до європейського та світового освіт-
нього простору формує запит на порівняльні 
дослідження для віднаходження перспективних 
траєкторій такої інтеграції. Необхідність підви-
щення якості національної освіти проголошу-
ється в ключових стратегічних документах, що 
визначають розвиток цієї галузі. У важливому 

документі – «Про національну стратегію розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року» (2013, 
а також «Концепції розвитку освіти України 
на період 2015–2025 років» (проект) (2014) прого-
лошено якість освіти національним пріоритетом і 
передумовою національної безпеки держави, важ-
ливість наукового забезпечення модернізаційних 
процесів у вітчизняній освіті з позиції відповід-
ності сучасним світовим трансформаціям, акцен-
товано необхідність прилучення до зарубіжних 
досягнень в освітній галузі (Локшина, 2013: 77). 
Тому порівняльно-педагогічні дослідження пози-
ціонуються як інструмент досягнення вітчизня-
ною системою освіти світових стандартів якості. 
У цьому контексті ми вважаємо за доцільне порів-
няння двох систем освіти. Практична користь від 
цього полягатиме в тому, що ми почнемо краще 
розуміти нашу власну освіту (Локшина, 2011: 8).

Український компаративіст О. Огієнко зазна-
чає, що метою порівняльної педагогіки є порів-
няння двох систем освіти різних країн і завдяки 
цьому – виявлення, аналіз спільностей та роз-
біжностей між освітніми явищами та процесами, 
обґрунтування закономірностей та тенденцій їх 
розвитку, надання об’єктивної оцінки можли-
вості використання зарубіжного досвіду під час 
вирішення проблем освіти своєї країни (Лок-
шина, 2011: 13).

Саме цим і породжується актуальність істо-
рико-педагогічних порівняльних досліджень. 
Їх методика передбачає аналіз і порівняння як 
окремих педагогічних фактів, так і суцільного 
педагогічного процесу певних десятиліть або 
століть, розгляд їх у ретроспективі, вивчення й 
аналіз тенденцій та закономірностей розвитку 
педагогічної думки, освітніх процесів, персоналій 
тощо. Історико-педагогічні дослідження порів-
няльного характеру за своєю суттю є інновацій-
ними та знаковими водночас, адже дозволяють 
акцентувати увагу на вітчизняних та зарубіжних 
здобутках та сприяють реформуванню освітнього 
простору. Окрім цього, такі дослідження дозво-
ляють прогнозувати перебіг нововведень, урахо-
вуючи ретроспективний досвід як вітчизняного, 
так і зарубіжного дослідного поля. Історико-
педагогічні джерела є територією для пошуку 
нових навчально-виховних технологій, організа-
ції навчальної діяльності тощо (Лесик, 2017: 73).  
Тому компаративний аналіз дозволяє визначити 
загальні та унікальні особливості освіти, що 
можуть бути удосконалені або підсилені (Приго-
дій, 2015: 292).

На тлі сучасних політичних трансформацій 
в Європі та інших континентах на сьогодні засто-
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совується рамка регіональних порівнянь – активно 
досліджуються освітні процеси, що є спільними 
для окремих країн (Локшина, 2010: 10).

З огляду на це для порівняння та вивчення 
педагогічного досвіду в галузі спеціальної освіти, 
яка є невід’ємною частиною загальної освіти, 
нами була обрана Республіка Польща, яка є нашим 
географічним сусідом і належить до європейської 
спільноти. Україна та Польща – це дві країни, 
які в кінці минулого століття вийшли із соціа-
лістичного табору та набули політичних і еконо-
мічних змін за останні 27 років, але знаходяться 
на різних щаблях розвитку. Польща підпорядко-
вується загальноєвропейським законам розвитку, 
що впливають на всі сфери життя суспільства, 
включно з освітою (Локшина, 2011:3-4). 

Саме тому постановка і вирішення нагальних 
проблем української спеціальної освіти потребує 
творчого переосмислення та порівняння з від-
повідною польською системою з урахуванням 
тенденцій навчання таких учнів, із метою впро-
вадження в педагогічну практику кращих україн-
ських та польських здобутків і надбань. Тому про-
блеми, які на сьогодні стоять перед вітчизняною 
спеціальною освітою, містять у собі певні меха-
нізми їх розв’язання за рахунок вивчення, аналізу, 
творчого переосмислення і використання поль-
ського досвіду.

Більш детально зупинимось на польському 
досвіді реформування та розвитку системи освіти, 
в т.ч. і спеціальної.

Суспільно-економічні та політичні зміни, які 
відбувалися в Польщі в кінці 80-х на початку 
90-х років ХХ ст., викликали зміни в усій системі 
освіти. Виникла необхідність пошуку можливос-
тей побудови якісно нового рівня навчання та вихо-
вання, нової концепції освіти, яка створює можли-
вості всебічного розвитку будь-якої особистості.

За 27 років польська освіта пройшла складний 
шлях трансформації, реформування та модерніза-
ції. Модернізація змісту освіти в Польщі відбува-
лася в контексті розмірковування над актуальними 
дилемами суспільного розвитку: з одного боку, 
необхідність покращення якості освітніх послуг 
для задоволення запитів ринків праці, а з іншого – 
надання рівного доступу до освіти; забезпечення 
міжнаціональної злагоди і в той же час збереження 
національної ідентичності (Локшина, 2011:3).

У 90-х роках XX століття політичні зміни 
в Польщі викликали глибоку кризу, що охопила 
всю систему освіти, а також її організаційні та 
методологічні основи. Під сумнів було поставлено 
оптимістичний прогноз розвитку системи освіти, 
яка існувала, та результативність її функціону-

вання. Постало питання: продовжувати вдоскона-
лювати існуючу систему освіти або ж перейти до 
пошуку принципово нових основ і її організацій-
ної структури, орієнтуючись на передові світові 
та європейські моделі.

На прохання польської влади Європейський 
Комітет із питань освіти провів 1994–1995 рр. 
ґрунтовний аналіз системи освіти. Головне місце 
посів висновок про необхідність прискорення 
освітньої реформи (Копанська, 2008: 228).

Відповідно до отриманих висновків реформа 
системи освіти в Польщі в 1998–2004 роках від-
бувалася переважно в руслі тих процесів, метою 
яких була європейська інтеграція. Головна ж 
відмінність між Польщею та країнами Європей-
ського Союзу була в тому, що ці країни були краще 
підготовлені для прийняття викликів у структурі 
органів центрального управління та органів міс-
цевого самоврядування, системи освіти, охорони 
здоров’я тощо. Тому стан, проблеми реформу-
вання господарства Польщі в цілому засвідчили 
про неможливість здійснити програми оздо-
ровлення державних систем (зокрема, системи 
освіти) в разі збереження старих структур цен-
трального управління, які є недостатніми в умо-
вах вільного ринку. Відповідно, визначились два 
головні напрямки перетворень, які були пов’язані 
з децентралізацією та поширенням процесу при-
йняття рішень (Копанська, 2008: 226). 

1998 року Міністерство народної освіти підго-
тувало проект реформи системи освіти, в т. ч. і спе-
ціальної, який після проведення загальногромад-
ської дискусії набув законодавчої сили. Реформа 
зумовила зміни в чотирьох основних сферах 
освіти: правничій, економічній, організаційній 
та програмово-змістовій (Копанська, 2008: 228).

У цей період Міністерство національної освіти 
Польщі видало низку законодавчих актів, якими 
надало навчальним закладам можливість автоно-
мії. Тоді ж виникло багато нових починань, у т.ч. 
і спроби альтернативних підходів до шкільної 
освіти. Окрім державних, з’явились нові типи 
шкіл: приватні, громадські, школи самоуправ-
ління, авторські. Освіта дітей з особливими потре-
бами також змінювалась. У країні розпочалися 
інтеграційні процеси та кроки до запровадження 
інклюзивного навчання. Згодом частина держав-
них спеціальних шкіл-інтернатів була перетво-
рена на Спеціальні навчально-виховні осередки, 
інша частина була перепрофільована.

Завдяки проведеній реформі системи освіти 
Польща отримала можливість включення її до 
змісту цінностей, які рекомендовані Євросоюзом 
(Копанська, 2008: 228).

Шевченко В. Оцiнка можливостей використання польського досвiду...
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Реформа системи освіти в Польщі була 
пов’язана не лише зі структурними змінами в сис-
темі освіти, але й із глибокими інноваційними 
освітніми програмами. Відтепер учень «набуває 
вміння щодо планування, організації та самоо-
цінки власного навчання», навчаючись у 6-річній 
початковій школі із трирічним блоковим навчан-
ням, 3-річній обов’язковій гімназії та 3-річному 
профільному ліцеї. У цьому контексті слід зазна-
чити, що особливо вирізняється гімназійний 
рівень освіти, де навчальний процес (едукація) 
спрямований на «навчання учня навичок вчи-
тися, перцепцію нової інформації, творчу само-
реалізацію школяра в нових ситуаціях у світі, що 
невпинно змінюється» (Турська, 2007: 245).

Реформа системи освіти створила в Польщі 
цікаве суспільне явище: знаходження міри вартості 
певної гімназії в середньому результаті кінцевих 
оцінок, набраних її учнями у фінальному тесті 
(матурі). На цій підставі створюються ранги рівня 
престижу «найкращих шкіл». Інформація про 
кількість набраних балів доступна через місцеву 
пресу, мережу Інтернет чи в бюлетенях окружних 
екзаменаційних комісій. Для батьків учнів 6-х кла-
сів вони стають важливим критерієм вибору май-
бутньої школи їхньої дитини (Турська, 2007: 252).

У системі фінансування освіти домінують тен-
денції передання повноважень прийняття рішень 
до кожного органу і кожної організації, що відпо-
відають за освітню діяльність. Органи централь-
ного управління приймають рішення про затрати 
для приватних шкіл, несуть загальну фінансову 
відповідальність. У фінансуванні шкіл прийма-
ють участь також органи адміністрації, реалізу-
ючи інвестиційні та інфраструктуральні завдання. 
Автономія в прийнятті рішень є можливою 
завдяки прийняттю відповідних законів. Їхньою 
загальною ознакою є підвищення ролі школи, 
суб’єктивізація учня та вчителя, педагогічних рад 
та директора (Копанська, 2008: 228).

На початку 90-х років ХХ ст. у Польщі постало 
питання створення єдиної системи професійної 
орієнтації й професійного консультування. У від-
повідь на цю потребу в Міністерстві народної 
освіти Польщі розроблено Європейський про-
ект польської системи професійної орієнтації 
(EPPSOZ) (Когут, 2007: 239-240).

Професійна орієнтація, впроваджена в про-
грами як обов'язковий предмет з 1-го класу почат-
кової школи. Планована система шкільної профе-
сійної орієнтації – це система, вільна від будь-яких 
наказів, спрямована на надання допомоги, порад 
і підтримки, а учень є суб’єктом свого професій-
ного майбуття (Когут, 2007: 241). 

У цей час під впливом значних змін та пере-
творень у Польщі стався перелом у ціннісних орі-
єнтаціях країни, вона оголосила антидискриміна-
ційну політику відносно осіб з інвалідністю. 

Ознакою цього періоду стала поява нових педа-
гогічних систем, нових типів освітніх навчальних 
закладів, ініціатором відкриття яких виступають 
державні органи, приватні особи та організації 
недержавної форми власності; відбулося повер-
нення з історичного небуття і таких явищ грома-
дянського суспільства, як меценатство та благо-
дійництво (Друганова, 2009: 1).

Загалом, зміни в освітній політиці в період 
вступу до Євросоюзу мали позитивний вплив на 
освіту в Польщі. Органи самоврядування стри-
мали зменшення видатків на освіту в період скоро-
чення бюджетних асигнувань; зуміли поліпшити і 
раціоналізувати мережу шкіл. Базуючись на дер-
жавній політиці, місцеві органи самоврядування 
формують і реалізують локальну освітню політику 
відповідно до місцевих потреб. Простежується 
усуспільнення освіти, яке виражається в залу-
ченні місцевих громад до розвитку системи освіти 
і прийнятті відповідних управлінських рішень; 
у відродженні школи як «громадської» інститу-
ції; в розвитку мережі суспільних шкіл. До пози-
тивних особливостей децентралізації управління 
освітою в Польщі належить також впровадження 
нових підходів у галузі фінансування на дер-
жавному та місцевому рівні, чітке розмежу- 
вання повноважень та відповідальності різних 
рівнів управління освітою (Копанська, 2008: 230).

Однією з наступних структурних реформ 
у Польщі було запровадження кваліфікаційних 
рамок, що є чи не найважливішою освітньою 
новацією сьогодення, яка охоплює всі структури 
кваліфікацій трьох циклів вищої освіти: бакалавр, 
магістр, доктор. Запровадження кваліфікаційних 
рамок до вищої освіти Польщі стало можливим 
із прийняттям оновленої версії Закону «Про вищу 
освіту» (18 березня 2011 р.), в якій було введене 
нове поняття «рамки кваліфікацій». Вони вносять 
суттєві зміни до методики проектування навчаль-
них програм. На відміну від донині існуючих про-
грам, які ґрунтувалися на змісті навчання, нові 
програми базуються на його результатах (Несте-
ренко, 2013: 64).

Із введенням нового закону в дію Польща оста-
точно відмовилася від централізованих стандар-
тів вищої освіти і зробила революційний крок до 
повної академічної свободи, а отже, й до універ-
ситетської автономії (Нестеренко, 2013: 68). 

Після вступу до Європейського Союзу 
(2004 р.) Польща адаптувала свою систему освіти 
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до європейських стандартів та приєдналась до 
Міжнародних норм класифікації освіти (ICSED). 
На сьогодні польська система забезпечення якості 
освіти відповідає стандартам і вимогам Європей-
ської асоціації із забезпечення якості вищої освіти 
(ENQA). Дипломи провідних польських вищих 
навчальних закладів визнаються всіма країнами  
Європи та Америки (Левицька, 2015: 71). Як пока-
зав час, серед кращих сторін польської освіти можна 
виділити: високі стандарти навчання, сучасні 
європейські програми навчання, доступність 
та інноваційність. Тому Польща є одним із най-
успішніших наших сусідів, у т.ч. і у сфері освіти.

Це, зокрема, підтверджується дослідженнями 
ООН. Серед 51 країни Європи Польща має досить 
високий рейтинг, а саме:

1) за рейтингом країн світу за рівнем освіти 
(дослідження 2016 року, охоплено 188 країн) Індекс 
освіти Польщі становив 0,852. Це 20-те місце 
у світі та 14-те у Європі. Україна перебуває на 
40-му місці у світі та 29-му у Європі з Індексом 
освіти 0,803 (Режим доступу: https://gtmarket.ru/
ratings/education-index/education-index-info);

2) за рейтингом ефективності національ-
них систем освіти (дослідження 2016 року, охо-
плено 50 країн світу): Польща – 50,8 (32 у світі, 
19 в Європі), Україна – 42,1 (42 у світі, 25 в Європі) 
(Режим доступу: https://gtmarket.ru/ratings/global- 
index-of-cogni t ive-ski l l s -and-educat ional -
attainment/info); 

3) за рівнем вищої освіти (дослідження  
2017 року, охоплено 50 країн світу): Польща –  
50,0 (32 у світі, 19 в Європі), Укра-
їна – 47,7 (36 у світі, 22 в Європі) (Режим доступу:  
https://gtmarket.ru/ratings/u21-ranking-of-national-
higher-education-systems/info).

Відповідно до вищезазначеного польська сис-
тема освіти привертає до себе значну увагу укра-
їнської молоді. Так, згідно з даними аналітичного 
центру CEDOS (Режим доступу: https://cedos.
org.ua/uk?page=9) та інформації із Центрального 
статистичного офісу в Польщі (Режим доступу: 
 http://stat.gov.pl) число українців на навчанні в 
польських університетах постійно зростає. Про 
якість та рівень польської вищої освіти свідчить 
той факт, що за останні 10 років кількість україн-
ських студентів у Польщі зросла в понад 11 разів. 
Динаміка зростання з 2009 по 2016 роки склала 
176%. Якщо порівнювати два останні роки, то 
приріст складає майже 20%, або ж 10 934 осіб. 
Українці показали найбільш стрімке збільшення 
як в абсолютному, так і відносному показниках – 
з 22 833 до 30 041 особи (майже 32%). Вже тради-
ційно частка українців серед іноземних студентів 

Польщі є доволі відчутною – у 2015/2016 навчаль-
ному році вона склала 57%. 2016/2017 навчаль-
ного року в польських університетах на програмах 
повного циклу вже навчалось 33 370 україн-
ських громадян. За прогнозами центру CEDOS, 
до 2020 року в Польщі буде близько ста тисяч іно-
земних студентів, більшість із яких – з України.

Для іноземних студентів вища система освіти 
Польщі здійснюється лише на платній основі. 
Проте висока вартість освіти не стає на пере-
шкоді для українців, які розуміють, що навчання 
в Польщі дає набагато кращі стартові можливості, 
ніж в Україні.

Окрім вищих навчальних закладів, багато 
український дітей здобувають у Польщі середню 
освіту. На сьогодні середнім закладам освіти 
доводиться відкривати двомовні класи для дітей 
з України. Так, кількість українських учнів у Кра-
кові зростає в дуже високому темпі. Ще чотири 
роки тому їх було 74, зараз вже близько 1,6 тис. 
Подібна ситуація і в інших містах. Тому двомовні 
класи вже відкриті в Кракові, Перемишлі, Лєгніце 
та інших містах. Діти дуже швидко асимілюються 
і за кілька місяців зазвичай вже вільно розмовля-
ють польською мовою.

Також стає ближчою для наших учнів і поль-
ська спеціальна освіта. Зокрема, 2017/18 навчаль-
ного року Осередок для нечуючих та слабочуючих 
дітей імені Іоана Павла ІІ в Любліні відкрив два 
класи для навчання українських дітей із порушен-
нями слуху. Нині там навчається 15 дітей віком 
від 14 до 16 років з усієї України. 2018/19 навчаль-
ного року відривається ще один клас.

Загалом, польська система освіти для дітей 
з особливими потребами, пройшовши тривалий 
та складний історичний шлях, завдяки враху-
ванню позитивний історичних надбань та суттє-
вому реформуванню системи освіти в кінці ХХ ст. 
трансформувалася в сучасну систему підготовки 
дітей із особливими потребами до життя. 

Проте Польща не зупиняється на досягну-
тому і продовжує виконувати «Стратегію розви-
тку освіти до 2020 року» (вона розробляється на 
20 років, і кожен уряд неодмінно її дотримується).

Подальша реформа спрямована на пристосу-
вання напрямків, змісту і якості навчання в шко-
лах і вищих навчальних закладах до потреб ринків 
праці в Польщі та Європі відповідно до сучасних 
тенденцій та освітніх прагнень польського сус-
пільства (Добрянський, 2012: 7).

Висновки. Таким чином, оцінка польського 
сучасного розвитку системи спеціальної освіти 
свідчить про певні проблеми на шляху до якісної 
вітчизняної спеціальної освіти. Знання і розу-
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міння фахівцями соціокультурних основ станов-
лення національних систем спеціальної освіти 
двох країн принципове для вдосконалення, роз-
витку теорії і практики вітчизняної спеціальної 

освіти. Тому вивчення досвіду Польщі в цій сфері 
становить цінність для України, цей досвід може 
бути врахований для вдосконалення національної 
системи спеціальної освіти.
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