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З 30 вересня по 2 жовтня 2016 року в Варшаві в Університеті кардинала Стефана Вишинського відбувся VII Конгрес
Товариства філософської педагогіки. У цьому важливому заході, який відбувся в ювілейний 10-й рік заснування Товариства, взяли участь 32 вчених
з Португалії, Німеччини, Чехії, Словаччини, України та Польщі.
Провідна тема конференції «Універсалізм і регіоналізм філософської
педагогіки» доповнювалася комплементарною до неї темою «Філософія
виховання Віктора Воншика».
Таке подвійне визначення тематики Конгресу стало традицією Товариства, позаяк завжди поруч з проблемами, що розглядаються в широкому теоретичному плані, ми досліджували філософію освіти в темпоральній і просторовій перспективі окремої особистості та її творчої
біографії. Цей подвійний підхід особливо важливий, коли ми маємо на
увазі власне універсальні аспекти філософії освіти та її локалізовані вирази в регіональній перспективі.
В рамках триденної конференції, крім численних наукових доповідей, відбулися Звітні збори членів ТПФ, кульмінаційним моментом яких
було підписання угоди про співпрацю між ТПФ та спільнотою філософів освіти України, об’єднаною в Товариство філософії освіти України.
Від імені Товариства філософії освіти України угоду підписала Президент ТФО професор Марія Култаєва, а спільнота ТПФ була представлена в особі Президента професора Славоміра Штобрина. Відповідно до
цієї угоди обидва товариства зобов‘язалися проводити спільні наукові
дослідження, конференції, публікації, співпрацювати в проектах, забезпечених грантами. Це вже другий контракт, який ми підписали з українською громадою філософів освіти, позаяк в березні 2016 року журнал
ТПФ під назвою «Pedagogika Filozoficzna on-line» розпочав співпрацю
з українським часописом «Філософія освіти. Philosophy of Education».
Основна увага учасників конференції була зосереджена на проблемі
універсалізму і регіоналізму в філософії освіти, яка була розглянута ба1
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гаторівнево і в різних аспектах, в тому числі в контексті історії педагогічної думки, універсальності мислення, його безперервності, людської
гідності, у відношенні до утопічного мислення, в контексті просторових
і часових меж, зіткнення глобалізму з традиційним універсалізмом, в
опозиції до партикуляризму або в контексті регіональної освіти. Натомість Віктору Воншику були присвячені слухання проблем, що наближаються до характеристик його філософської, педагогічної та організаційної спадщини, пов’язаної з редагованим ним «Оглядом гуманітарних наук» («Przegla(d humanistyczne»).
Незважаючи на численні кризи, мислення про Європу та її спадщину
в універсалістських категоріях не втратило свого значення. В результаті обговорення, проведеного під час Конгресу, були виявлені множинні
конотації універсалізму, що характеризують певні національні відмінності, так само як і конкретні філософські позиції (Ніцше, Сартра,
Камю, Сковороди, Гадамера, Рікьора, Дільтея, Дюркгайма, Паточки).
Обговорення відбувалося не тільки навколо проблем постмодернізму, або такого явища як глобалізм, але також неодноразово поверталося
безпосередньо і побічно до античних традицій, як особливого культурного універсуму, що конструює нашу реальність і ідентичність.
Варто додати, що під час урочистої частини зборів двоє членів ТПФ
були нагороджені медаллю Товариства філософської педагогіки - професори Аліна Врубель і Ярослав Горовський. В даний час Товариство нараховує близько 90 членів, 17 з яких були відзначені в такий почесний
спосіб.
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