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ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ 
РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ 

 
Ключові слова: дистанційне навчання, нормативно-правова база, 

університети Республіки Польща, пандемія коронавірусу. 

 
Постановка проблеми, основні дослідницькі питання. Цьогоріч, у 

звязку з епідеміологічною ситуацією, яка відбулася у першій половині 2020 
року завдяки поширенню світом пандемії короновірусної хвороби, хворі на яку 

були, зокрема, виявлені на території Республіки Польща, її Сеймом 2 березня 
2020 року був прийнятий Закон «Про конкретні рішення, пов’язані із 
запобіганням, профілактикою та боротьбою із COVID-19, інших інфекційних 

захворювань та кризових ситуацій, спричинених ними», згідно з яким була 
внесена правка у статтю 51а Закону про вищу освіту та навчання, у якій йде 

мова про те, що: «У випадках, виправданих надзвичайними обставинами, що 
загрожують життю чи здоров’ю членів університетської громади, міністр, або 

уповноважений з питань вищої освіти та науки, за допомогою регламенту 
може тимчасово обмежити або тимчасово припинити функціонування 
університету в межах країни чи її частини з урахуванням ступеня небезпеки в 

даній області» [1]. 
У свою чергу, автономія закладів вищої освіти у Республіці Польща, про 

яку зазначено, зокрема, в останній версії Закону про вищу освіту і науку від 
20 липня 2018 року, у певній мірі вплинула на те, що фактично кожен із 

закладів вищої освіти у Польщі отримав змогу в умовах карантину у І половині 
2020 року вирішувати, яким чином впроваджувати дистанційне навчання 
задля навчання студентів на цей період.  

Крім того, у зв’язку з Постановою міністра науки та вищої освіти 
Республіки Польща від 11 березня 2020 р. «Про тимчасове обмеження 

функціонування закладів вищої освіти з метою протидії коронавірусу та 
інструкції щодо впровадження дистанційного навчання», Міністерство 

рекомендувало можливі дії в цій галузі, зокрема:  

- використання існуючих інструментів в університетах для 

віддаленої передачі знань та навчальних матеріалів;  

- використання доступних в університетах онлайн-платформ для 

спілкування (вебінари, відеоконференції, віртуальні зали для засідань тощо) 

для заміни занять, які традиційно проводяться у формі лекції або семінару;  

- залучення в університетах структур підтримки для створення 

освітніх електронних ресурсів задля надання допомоги та консультацій 

підрозділам, які не мають великого досвіду в цій галузі;  

- аналіз електронних ресурсів, що належать університетам, та 

надання доступних відібраних онлайн-курсів та електронних матеріалів у 

відкритій формулі, яка може показати хороші практики створення 

дистанційних навчальних матеріалів;  
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- що стосується обміну курсами та відкритими електронними 

ресурсами, бажано просто вказувати ліцензії, які дозволять використовувати 

інші матеріали відповідно до принципів авторського права;  

- використання платформи navoica.pl, яка належить Міністерству 

науки та вищої освіти. Цей інструмент дозволяє створювати та розміщувати 

онлайн-курси та навчальні матеріали.  

Вищезазначені рішення є лише рекомендаціями, тоді як ректори 

закладів вищої освіти отримали значну свободу у виборі засобів дистанційного 
навчання й адмініструванні педагогічної системи в новій реальності [2].  

Для великих академічних центрів існує ряд можливостей, які 
пропонують ректори та декани факультетів викладачам та університетам. 

Прикладом такого університету є, серед інших Варшавський університет, 
який, окрім вже існуючих внутрішніх систем онлайн навчання, також вказав, 
як можливість комунікації, за допомогою таких програм і додатків, як Google 

Hangouts, Google Meet та YouTube Studio.  
Інші заклади вищої освіти також поступово впроваджують повні графіки 

лекцій та занять, які відбуватимуться дистанційно. Лодзький університет 
навіть створив робочу групу на чолі з проректором з освіти, яка готувала 

спрощені процедури створення курсів дистанційного навчання, але деякі 
викладачі майже одразу перейшли до онлайн-навчання. Заняття у Гданському 
університеті також відбуваються завдяки службі Microsoft Teams. 

Міністерство науки та вищої освіти Республіки Польща звернулося до 
ректорів із проханням підтримати також Раду освіти у своєму воєводстві у 

підготовці онлайн-курсів для навчання.  
Університети Польщі нині працюють швидко й ефективно, щоб 

мінімізувати негативний вплив стану епідемії на навчання студентів. 
Протягом найближчих тижнів студентам буде важливо мати легкий доступ до 
знань, не виходячи з дому. Тому вирішення цієї проблеми рекомендується 

завдяки постійно оновлюваній програмі Lexoteka – колекції онлайн-
підручників [3].  

Висновки, результати. Дії щодо запровадження дистанційного 
навчання в університетах Польщі здійснюються за спеціальними наказами 

закладів вищої освіти з урахуванням особливостей їх функціонування. Так, 
Варшавський університет [4] проводить своє навчання на дистанційній 
платформі Campus, на якій можна ділитися певними матеріалами зі 

студентами, розміщувати для них повідомлення, проводити різноманітні 
дискусійні форуми тощо. У свою чергу, керівництво Університету економіки і 

гуманітарних наук у Варшаві [6] вимагає від кожного викладача 
документувати робочий час, виконані завдання та результати своєї роботи у 

формі звітів (наприклад, описувати завдання, що виконуються в конкретний 
день, і фіксувати час, присвячений їх виконанню, щоб керівник міг перевірити 

проведення занять та їх якість). Викладачі мають перевіряти електронну пошту 
студентів й їх активність на платформі MS Teams. Час, відведений для роботи 
в дистанційному режимі, повинен становити в середньому 8 годин на день 5 

днів на тиждень. Викладач може розподіляти свій робочий час, однак протягом 
тижня він повинен становити 40 годин.У той же час, в іншому університеті – 

Університеті економіки в Радомі [5] розпочато використання технологій 
дистанційного навчання із використанням електронного додатку Microsoft 

Teams, який інтегрує користувачів, вміст і засоби, необхідні команді для 
ефективнішої роботи. Не менш вимогливим є використання дистанційного 
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навчання у Жешувському університеті [7]. Під час призупинення занять у 

стінах університету викладачі зобов’язані постійно бути онлайн та відповідати 
на електронні листи й питання на платформах дистанційного навчання. Лекції 

та семінари проводять у формі вебінару (відеоконференції) на платформі 
ClickMeeting, а обмін файлами з навчальними матеріалами здійснюють 

електронною поштою або через спеціальні сервіси обміну файлами (наприклад, 
Dropbox). Натомість Наказ ректора Університету природничих наук у Любліні 

(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) [8] про дистанційне проведення занять в 
університеті від 18 березня 2020 року не врегульовує обов’язкове 
використання конкретних сервісів і систем, проте всі заняття, що проводяться 

в дистанційній формі, повинні бути задокументовані, і на цій підставі декан 
факультету може вважати навчальний план виконаним. 

У Вищій школі ім. П. Влодковіца у м. Плоцьку [10], основні курси та 
завдання зазвичай викладаються на власній платформі Moodle, яку потім 

можуть використовувати студенти Вищої школи. Інші польські університети – 
такі як Гуманітарно-природничий університет у Сандомирі (Wyższa Szkoła 

Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu) [11] та Куявський університет у 
Влоцлавеку (Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku), також організували 

дистанційне навчання на платформі Moodle. Варто зазначити, що ця форма 
дистанційної передачі знань уже декілька років успішно застосовується 
деякими викладачами. У той же час, в Університеті імені Кардинала Стефана 

Вишинського у Варшаві (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie) [9], згідно із наказом ректора, викладачі не просто повинні 

проводити дистанційні заняття доступними їм методами, а й індивідуально 
готувати навчальні матеріали в електронному вигляді. Так, викладачі всіх 

дисциплін, готуючись до заняття, мають створювати аудіо-, відеозаписи, 
презентації зі звуковим супроводом та завантажувати їх на платформу Moodle. 

При цьому семінари з отримання дипломів можуть проводитися для студентів 
випускних курсів за взаємною згодою керівника та студента, дотримуючись 
при цьому всіх заходів безпеки, а також допускається приступати до процедур 

присвоєння вчених ступенів і звань..  
Виристовуються крім платформи Moodle й інші платформи. Наприклад, 

Університет соціальних та гуманітарних наук (Uniwersytet Humanistyczno-
społeczny) [12] під час дистанційних занять використовує сервіс для 

відеоконференцій Google Hangouts Meet, завдяки якому моделюється 
віртуальна аудиторія, де присутність студентів теж є обов’язковою. Матеріали 
для занять доступні в Google Classroom й на платформі Learn Online. Для 

підвищення якості й ефективності навчання в умовах карантину команда 
викладачів з Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu) [13] розробили безкоштовний курс 
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі викладача». 

Новий курс доступний безкоштовно на освітній платформі Navoica та містить 
корисні інструменти, матеріали й поради, які можна застосовувати під час 

дистанційного навчання. 
Тож, можна зробити висновок, що в умовах пандемії коронавірусу 

використання дистанційного навчання у всіх ланках освіти отримало 

особливої актуальності., адже по просту студенти змушені навчатися у 
домашніх умовах. Таким чином, Сеймом Республіки Польща було розроблено 

відповідне законодавство, яке нині врегульовує широке використання 
дистанційного навчання фактично по всій країні у будь-якому із закладів 

вищої освіти не залежно від форм його власності, а їх автономія вплинула на 
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те, що фактично кожен із закладів вищої освіти у Польщі отримав змогу в 

умовах карантину вирішувати, яким чином впроваджувати дистанційне 
навчання задля навчання студентів на цей період. Найбільш підготовленими 

та передовими у плані впровадження дистанційного навчання виявилися 
наступні заклади вищої освіти: Варшавський, Гданський і Лодзький 

університети, Університет економіки в Радомі, Університет економіки і 
гуманітарних наук у Варшаві, Жешувський університет, Університет 

природничих наук у Любліні, Університеті імені Кардинала Стефана 
Вишинського у Варшаві, Вища школа ім. П. Влодковіца у м. Плоцьк та ін.  
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Постановка проблеми. Новітнє суспільство неможливо уявити без 

інформаційних технологій, які впевнено увійшли в усі сфери життєдіяльності 
людини. Сучасна підготовка майбутніх учителів потребує нових підходів щодо 

можливості одержання студентами персоналізованого навчання, одним із 
видів якого є електронне. Особливо проблема електронного навчання 
загострилася, коли на глобальному рівні було введено карантин у зв’язку з 

пандемією ХХІ століття. Освітні заклади перейшли на новий – основний 
формат роботи – дистанційне навчання, що зумовило низку проблем, які 

потрібно було вирішувати у максимально короткі терміни. Водночас 
інформаційні технології стали важливим засобом зв’язку між суб’єктами 

процесу навчання. 
Швидкий розвиток дистанційного навчання та зростаючі вимоги до 

розробки якісного навчального середовища спонукають до розроблення нових 

підходів при створенні дистанційних курсів та ефективного управління 
електронним навчанням.  

Основні дослідницькі питання. В межах нашого дослідження 
акцентуємо на наявних у системі професійної освіти формах дистанційного й 

електронного навчання, окреслимо переваги використання інформаційних 
технологій у педагогічній підготовці майбутніх учителів інформатики.  

Методи дослідження/дослідницькі інструменти. Досліджуючи 

окреслену проблему було використано ряд методів наукового дослідження, 
головними з яких є: аналіз,  узагальнення, систематизація науково-

педагогічних джерел; синтез наявних підходів щодо застосування 
інформаційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів.   

У сучасному мережевому світі кожна особистість прагне мобільності, 
безперешкодного доступу до джерел інформації, а система освіти перебуває у 
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