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Анотація.
У статті проаналізовано способи використання технологій дистанційного навчання у  польських уні

верситетах під час пандемії коронавірусу, яка почалася у  2020 році. Описано нормативно-правові доку
менти, які були розроблені й прийняті Міністерством науки та вищої освіти та Сеймом Республіки 
Польща під час пандемії коронавірусу.

Abstract.
The article analyzes the ways o f  using distance learning technologies in Polish universities during the coro- 

navirus pandemic, which began in 2020. The normative-legal documents, which were developed and adopted by 
the Ministry o f  Science and Higher Education and the Sejm o f the Republic o f  Poland during the coronavirus 
pandemic, are described.
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Вступ.
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, яка 

розпочалася у першій половині 2020 року завдяки 
поширенню світом пандемії коронавірусної хво
роби, 2 березня 2020 року Сеймом Республіки 
Польща був прийнятий Закон «Про конкретні рі
шення, пов’язані із запобіганням, профілактикою та 
боротьбою із COVID-19, інших інфекційних захво
рювань та кризових ситуацій, спричинених ними», 
згідно з яким була внесена правка у статтю 51а За
кону про вищу освіту та навчання, у якій йде мова 
про те, що: «у випадках, виправданих надзвичай
ними обставинами, що загрожують життю чи здо
ров’ю членів університетської громади, міністр, 
або уповноважений з питань вищої освіти та науки, 
за допомогою регламенту може тимчасово обме
жити або тимчасово припинити функціонування 
університету в межах країни чи її частини з ураху
ванням ступеня небезпеки в даній області» [1].

У свою чергу, автономія закладів вищої освіти 
у Республіці Польща, про яку зазначено в останній 
версії Закону про вищу освіту і науку від 20 липня 
2018 року, у певній мірі вплинула на те, що факти

чно кожен із закладів вищої освіти у Польщі отри
мав змогу в умовах карантину у І половині 2020 
року вирішувати, яким чином впроваджувати дис
танційне навчання задля навчання студентів на цей 
період.

Мета статті полягає в отриманні конструктив
ного досвіду для України у використанні техноло
гій дистанційного навчання в університетах Респу
бліки Польща під час пандемії коронавірусу.

Методи дослідження: теоретичні -  аналіз но
рмативно-правової бази; компаративні: переклад 
аутентичної літератури, порівняльний (компарати
вний) аналіз -  з метою вивчення різних наукових 
підходів щодо розв’язання проблеми.

Результати й обговорення.
У зв’язку з Постановою міністра науки та ви

щої освіти Республіки Польща від 11 березня 2020 
р. «Про тимчасове обмеження функціонування за
кладів вищої освіти з метою протидії коронавірусу 
та інструкції щодо впровадження дистанційного 
навчання», Міністерство надало такі рекомендації: 
використання доступних в університетах онлайн- 
платформ для спілкування (вебінари, відеоконфе-
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ренції, віртуальні зали для засідань тощо) для за
міни занять, які традиційно проводяться у формі ле
кції або семінару; залучення в університетах струк
тур підтримки для створення освітніх електронних 
ресурсів для надання допомоги та консультацій під
розділам, які не мають великого досвіду в цій га
лузі; аналіз електронних ресурсів, що належать уні
верситетам, та надання доступних відібраних он- 
лайн-курсів та електронних матеріалів у відкритій 
формулі, яка може показати хороші практики ство
рення дистанційних навчальних матеріалів; вико
ристання платформи navoica.pl, яка належить Міні
стерству науки та вищої освіти -  цей інструмент до
зволяє створювати та розміщувати онлайн-курси та 
навчальні матеріали. Крім рекомендацій, ректорам 
закладів вищої освіти було надано значну свободу 
у виборі засобів дистанційного навчання й адмініс
труванні педагогічної системи в новій реальності 
[2].

Дії щодо запровадження дистанційного нав
чання в університетах Польщі здійснюються за спе
ціальними наказами закладів вищої освіти з ураху
ванням особливостей їх функціонування. Так, Вар
шавський університет [3] проводить своє навчання 
на дистанційній платформі Campus, на якій можна 
ділитися певними матеріалами зі студентами, роз
міщувати для них повідомлення, проводити різно
манітні дискусійні форуми тощо. У свою чергу, ке
рівництво Університету економіки і гуманітарних 
наук у Варшаві [4] 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 пови
нен становити не більше 40 годин. Не менш вимог
ливим є використання дистанційного навчання у 
Жешувському університеті [5]. Під час призупи
нення занять у стінах університету викладачі зо
бов’язані постійно бути онлайн та відповідати на 
електронні листи й питання на платформах дистан
ційного навчання. Лекції та семінари проводять у 
формі вебінару (відеоконференції) на платформі 
ClickMeeting, а обмін файлами з навчальними мате
ріалами здійснюють електронною поштою або за 
допомогою спеціальних сервісів обміну файлами 
(наприклад, Dropbox). Натомість Наказ ректора 
Університету природничих наук у Любліні [6] 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 де
кан факультету може вважати навчальний план ви
конаним.

У Вищій школі ім. П. Влодковіца у м. Плоцьку 
[8], основні курси та завдання зазвичай виклада
ються на власній платформі Moodle, яку потім мо
жуть використовувати студенти Вищої школи. Інші 
польські університети -  такі як Гуманітарно-приро
дничий університет у Сандомирі [9] та Куявський 
університет у Влоцлавеку, також організували дис
танційне навчання на платформі Moodle. Варто за
значити, що ця форма дистанційної передачі знань 
уже декілька років успішно застосовується деякими 
викладачами. У той же час, в Університеті імені Ка
рдинала Стефана Вишинського у Варшаві [7], згі
дно із наказом ректора, викладачі не просто по
винні проводити дистанційні заняття доступними 
їм методами, а й індивідуально готувати навчальні 
матеріали в електронному вигляді. Так, викладачі 
всіх дисциплін, готуючись до заняття, мають ство
рювати аудіо-, відеозаписи, презентації зі звуковим 
супроводом та завантажувати їх на платформу 
Moodle. При цьому семінари з отримання дипломів 
можуть проводитися для студентів випускних кур
сів за взаємною згодою керівника та студента, до
тримуючись при цьому всіх заходів безпеки, а та
кож допускається приступати до процедур присво
єння вчених ступенів і звань.

Виристовуються крім платформи Moodle й 
інші платформи. Наприклад, Університет соціаль
них та гуманітарних наук [10] 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 умо
вах карантину команда викладачів з Університету 
імені Адама Міцкевича в Познані [11] розробили 
безкоштовний курс «Використання інформаційно - 
комунікаційних технологій у роботі викладача». 
Новий курс доступний безкоштовно на освітній 
платформі navoica.pl та містить корисні інструме
нти, матеріали й поради, які можна застосовувати 
під час дистанційного навчання.

Висновок.
В умовах пандемії коронавірусу використання 

дистанційного навчання у всіх ланках освіти отри
мало особливої актуальності., адже по просту сту
денти змушені навчатися у домашніх умовах. Та
ким чином, Сеймом Республіки Польща було роз
роблено відповідне законодавство, яке нині врегу
льовує широке використання дистанційного нав
чання фактично по всій країні у будь-якому із за
кладів вищої освіти не залежно від форм його влас
ності, а їх автономія вплинула на те, що фактично 
кожен із закладів вищої освіти у Польщі отримав 
змогу в умовах карантину вирішувати, яким чином 
впроваджувати дистанційне навчання задля нав
чання студентів на цей період. Найбільш підготов
леними та передовими у плані впровадження дис
танційного навчання виявилися наступні заклади 
вищої освіти: Варшавський, Гданський і Лодзький 
університети, Університет економіки в Радомі, Уні
верситет економіки і гуманітарних наук у Варшаві,
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Жешувський університет, Університет природни
чих наук у Любліні, Університеті імені Кардинала 
Стефана Вишинського у Варшаві, Вища школа ім. 
П. Влодковіца у м. Плоцьку та ін.

Даний досвід буде корисним для України, 
адже в Україні зараз так само, як і в Польщі високий 
рівень захворюваності на коронавірус і фактично 
увесь навчальний процес у закладах вищої освіти 
перейшов на дистанційну форму навчання.
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