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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Ключову роль у реформуванні польської освіти впродовж остан-
ніх 25 років відіграли інтелектуальні технології та процеси діджи-
талізації начального процесу. У сучасній парадигму навчання
вищий рівень освіти — це сфера (галузь), яка постійно зазнає інно-
ваційного інтенсивно-динамічного розвитку, так як повинна не
тільки в повній мірі відповідати новим більш кісним запитам сус-
пільства та споживачів, яких вона обслуговує, а і постійно реагувати
на радикальні виклики та вимоги теперішнього часу. Крім того, в її
функції входить також далекоглядне прогнозування та виперед-
ження перебігу сучасних подій, інтелектуальні технології та процеси
діджиталізації начального процесу [1–25]. 

Галузь вищої освіти Польщі на протязі останніх десяти-двад-
цяти років, зазнала радикальних змін, але при цьому не зупинилася
на певному етапі свого розвитку, а продовжує розробляти та впро-
ваджувати нові реформи. При цьому постійно також виступає важ-
ливим об’єктом для дослідження освітянами-науковцями,
впроваджуючи інтелектуальні технології та процеси діджиталізації
начального процесу [2, 7, 9, 12, 18].

Реалізація нової політики щодо вищої освіти розпочалася в
Польщі у 2020 році. Нова політика спрямована на інтернаціоналі-
зацію та трансформацію університетів для підвищення їх конку-
рентоспроможності [4, 11, 13, 18]. В доповіді ми намагаємося описати
історичний контекст, проблеми та обґрунтування реформи, а також
деякі виклики для майбутнього розвитку структур управління
вищою освітою в Польщі. 

Нинішні зусилля щодо впровадження нової політики у провід-
них університетах Польщі описані як приклади зміни ландшафту
управління вищою освітою в Польщі. Незважаючи на ідеологічні
зміни та зміни політичної системи в Польщі в 1989 році, управління
вищою освітою змінювалося повільно. Польські вчені закликають до
реформи вищої освіти для вирішення низки проблем: невідповід-
ність структури системи вищої освіти соціальним та економічним за-
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вданням; університети страждають від обмеженої фінансової авто-
номії; якість вищої освіти недостатня; Виявлені перешкоди для до-
слідників у досягненні досконалості необхідно усунути. У 2016 році
польський уряд розпочав процес діалогу з академічним світом
Польщі, створюючи основи для нового революційного законопроекту
про вищу освіту, Конституція для науки. Нова політика польського
уряду теоретично ґрунтує трансформацію університетів на їх інтер-
націоналізації, щоб зробити польську науку рівноправним партне-
ром для провідних вищих навчальних центрів світу. Приклад змін
у польській вищій освіті служить порівняльною довідкою щодо роз-
витку управління вищою освітою в Європі [6, 13, 15, 18].

Освіта в Польщі переживає кардинальні перетворення. Се-
редні школи — раніше другий етап трирівневої шкільної системи
6+3+3 — були припинені. Тривалість решти двох етапів, початкової
та середньої, збільшено з шести до восьми та з трьох до чотирьох
років відповідно. Також тривають реформи професійно-технічної та
вищої освіти на основі інтелектуальних технологій та процесів дід-
житалізації начального процесу.

Хоча ці структурні зміни викликали миттєвий шквал протестів
з боку польських студентів та викладачів, які, серед іншого, сумні-
валися, чому система освіти, яку в міжнародному світі розглядають
як беззаперечний успіх, має бути реформована в першу чергу, на мо-
мент публікації їхній статус: більш-менш гарантовано. Основні
зміни в структурі шкільної системи — вперше запроваджені у 2017
році, лише через 10 місяців після ухвалення відповідного законо-
давства — мають бути повністю запроваджені до 2025 року.

Загострення професійних вимог до вчителів, жорстка конкурен-
ція на ринку освітніх послуг, використання найсучасніших техноло-
гій освітньої діяльності та зміни в ресурсному забезпеченні
визначають необхідність постійного вдосконалення професійної ді-
яльності вчителя та її адаптації до вимог освітньої діяльності. сучасне
суспільство. Значну роль у вирішенні цих питань відіграє система
професійного зростання викладача вищого навчального закладу як
цілеспрямовано організована взаємодія суб’єктів у рамках навчаль-
ного процесу. Такими суб’єктами встановлюються викладач, завіду-
вач кафедри, декан, директор інституту, ректор університету.
Професійний ріст викладача пропонується розглядати з урахуванням
побудови індивідуальних стратегій розвитку на основі стратегій роз-
витку кафедр управління, економічних факультетів, інститутів та уні-
верситетів з метою забезпечення ефективності системи професійного
зростання викладачів кафедр менеджменту. Республіка Польща.

Вищезгадана концепція є основою для запропонованої моделі си-
стеми управління професійним зростанням викладачів кафедр ме-
неджменту в Республіці Польща. Ця модель містить чотири
компоненти: цільову, теоретико-методологічну, технологічну та ефек-
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тивну та рефлексивну. Розробка стратегій університету триває на ос-
нові PEST-, SWOT-аналіз та стратегії розвитку вищої освіти в Респуб-
ліці Польща до 2025 року. Одним із важливих розділів цих стратегій є
професійне зростання викладачів. Це залежить від того, що вчитель
забезпечує якість освіти, а його професійне зростання покращує цю
якість. Тому одним із пріоритетних завдань кожного університету є під-
вищення професійної компетентності викладачів з метою підвищення
якості освіти в закладі. Для вирішення проблем були запропоновані
особливі організаційно-педагогічні умови. Така система була знайдена
в рамках дослідження для підвищення професійного рівня серед вик-
ладачів кафедр, а отже і якості вищої освіти в Республіці Польща.

Професійне зростання вчителя є одним із важливих розділів цих
стратегій. Це залежить від того, що вчитель забезпечує якість освіти,
а його професійне зростання покращує цю якість. Тому одним із пріо-
ритетних завдань кожного університету є підвищення професійної
компетентності викладачів з метою підвищення якості освіти в за-
кладі. Для вирішення проблем були запропоновані особливі органі-
заційно-педагогічні умови. Така система була знайдена в рамках
дослідження для підвищення професійного рівня серед викладачів
кафедр, а отже і якості вищої освіти в Республіці Польща. Профе-
сійне зростання вчителя є одним із важливих розділів цих страте-
гій. Це залежить від того, що вчитель забезпечує якість освіти, а його
професійне зростання покращує цю якість. Тому одним із пріори-
тетних завдань кожного університету є підвищення професійної ком-
петентності викладачів з метою підвищення якості освіти в закладі. 

Для вирішення проблем були запропоновані особливі організа-
ційно-педагогічні умови. Така система була знайдена в рамках до-
слідження для підвищення професійного рівня серед викладачів
кафедр, а отже і якості вищої освіти в Республіці Польща. Тому
одним із пріоритетних завдань кожного університету є підвищення
професійної компетентності викладачів з метою підвищення якості
освіти в закладі. 

Для вирішення проблем були запропоновані особливі організа-
ційно-педагогічні умови. Така система була знайдена в рамках до-
слідження для підвищення професійного рівня серед викладачів
кафедр, а отже і якості вищої освіти в Республіці Польща. Тому
одним із пріоритетних завдань кожного університету є підвищення
професійної компетентності викладачів з метою підвищення якості
освіти в закладі. Для вирішення проблем були запропоновані особ-
ливі організаційно-педагогічні умови. Така система була знайдена
в рамках дослідження для підвищення професійного рівня серед
викладачів кафедр, а отже і якості вищої освіти в Польщі.

З огляду на те, що пряме перенесення досвіду діджиталізації на-
чального процесу — не ефективне, зростає цінність пошуку власних
рішень у безпосередній партнерській взаємодії на різних рівнях про-
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фесійних спільнот України та Польщі. На державному рівні збері-
гається взаємна зацікавленість у підтримці освітніх реформ в
Україні за такими напрямами: 

•взаємна підтримка всіх рівнів освіти — польської в Україні і
української у Польщі — національних меншин; 

•запровадження нового — компетентнісно орієнтованого — на-
ціонального курикулуму на «партисипативних» засадах, тобто
із щонайширшим залученням професійної спільноти та інших
зацікавлених сторін; 

•подальший розвиток та вдосконалення професійної освіти. 
Усі ці та інші напрями неминуче пов’язуватимуться зі змінами

адміністративно-територіального устрою, структурною перебудовою
освітньої системи, діджиталізацією начального процесу та перероз-
поділом повноважень між різними суб’єктами управління на заса-
дах автономії, академічної свободи і відповідальності. 
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ «ЗЕЛЕНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ:
АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Важливим імперативом ХХІ століття виступає нагальна необхід-
ність побудови шляху до «зеленого» майбутнього, в основі якого є еко-
логічна стійкість та сталий розвиток. Вплив зміни клімату та
глобальна кліматична криза, COVID-19 стали складними викликами
для урядів та суспільства всіх держав світу. Україна крім глобальних
викликів, пов’язаних зі змінами клімату та пандемією, отримала най-
складніше завдання за роки своєї незалежності — повномасштабну
війну. Перебуваючи в умовах воєнного стану з 24 лютого 2022 року,
уряд країни разом з суспільством вже більше не обмежується лише
можливістю пошуку «зелених» технологічних рішень, а визнає на-
гальну необхідність переходу на «зелену» енергетику та впровадження
«зелених» технологій для забезпечення безперервного виживання
людського існування. З’явилися актуальні проблеми, пов’язані з оку-
пацією атомних електростанцій та підвищенням рівня радіації; з не-
стачею пального та підвищенням цін на нього; проблемні питання, які
можуть виникнути з початком опалювального сезону для населення,
а також багато інших вагомих проблем, для подолання яких слід роз-
робити ефективні критичні рішення та правові механізми їх вирі-
шення. Об’єднання громадян, урядів, компаній різних країн в
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