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Варшавська Політехніка у співпраці з Фундацією польських ректорів та Спілкою ректорів ВНЗ 

України запрошує ректорів і проректорів українських закладів вищої освіти взяти участь у  

Школі Стратегічного управління у вищій освіті, що відбудеться онлайн у формі чотирьох 

вебінарів на платформі Clickmeeting щочетверга о 14.00-17.00.  

Відкриття Школи та перший вебінар відбудеться 29 жовтня 2020 р. 

 

Школа стратегічного управління  проводиться у ракмах Проєкту «Польсько-українська 

співпраця представницьких організацій ректорів – задля вдосконалення діяльності закладів 

вищої освіти» та є безкоштовною для учасників.  

Про Першу Школу стратегічного управління для ректорів/проректорів 

Ідея та форма організації Школи стратегічного управління для ректорів/проректорів 

українських ЗВО базується на досвіді проведення аналогічних Шкіл Фундацією польських 

ректорів та Лідером Проєкту (на цей момент у Польщі було проведено 23 школи для 

ректорів/проректорів та окремо для канцлерів і квесторів польських закладів вищої освіти). 

Виняткові обставини, які виникли у світі через пандемію COVID-19, не дали можливості 

провести Школу у фізичній присутності учасників та лекторів, відповідно керівництво Проєкту 

ухвалило рішення щодо організації циклу вебінарів, згідно з новою скоригованою програмою. 

Цикл вебінарів адресований виключно до ректорів та проректорів закладів вищої освіти 

України, членів Спілки ректорів ВНЗ України. Для участі у вебінарах учасники мають 

зареєструватися, лінки до реєстрації – у Програмі Школи.  

Виступи лекторів відбуватимуться польською мовою із синхронним перекладом 

українською мовою. Презентації (слайди), підготовлені лекторами, також будуть перекладені 

українською мовою та надіслані учасникам у чаті під час вебінару та після завершення усього 

циклу. 

Керівником Школи та модератором вебінарів є Лідер Проєкту – проф. Єжи Возніцький. 

Партнерем Школи є Фундація польських ректорів, а технологічним партнером – 

компанія Public Consulting Group Polska. 

 Тематика та контекст Школи 

Спалах епідемії CIVID-19 був раптовим, а реакція влади на неї була радикальною. 

Університети також повинні були дуже швидко адаптуватися до ситуації дистанційного 

функціонування у рамках своєї навчальної, наукової та організаційної діяльності. Керівництво 

університетів стало перед викликом та необхідністю впровадження процесів, що мають 

ключове значення для функціонування університетів в абсолютно нових умовах. Фактично 

епідемія прискорила зміни, які й так повинні були настати. До таких процесів належать, 

зокрема, діджиталізація функціонування університетів, інтенсивне впровадження дистанційних 

методів навчання, запровадження електронного документообігу та ін. У рамках кризового 
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управління університети ухвалювали та впроваджували різноманітні спеціальні рішення, які 

фактично мали тимчасовий характер. Цей новий досвід варто використати для модернізації 

управління процесами в університетах і проаналізувати певні обмеження та можливості, які 

проявила криза COVID-19. Відтак виникла потреба обміну досвідом та поширення добрих 

практик також серед ректорів українських ЗВО. Програма Школи сфокусована на обговоренні 

перспектив та висновків з локдауну під час епідемії, також з точки зору управління ризиками в 

університетах. Спікери сконцентруються також на перспективах впровадження змін, на тому, як 

підготувалися та працюють університети в новому навчальному році, які зміни впроваджуються 

в моделі управління науковими дослідженнями та науковцями, у навчальному процесі та 

студентському середовищі, в адміністраційних процесах та управлінні людськими ресурсами, 

фінансовій ситуації, внутрішній та зовнішній комунікації університетів та національних 

конференцій ректорів та ін. 

Про Проєкт 

Проєкт реалізується у період 1.08.2018 – 30.09.2021 Варшавською Політехнікою у 

співпраці з польськими (Конференція ректорів академічних шкіл Польщі KRASP, Фундація 

польських ректорів FRP) та українським (Спілка ректорів ВНЗ України) партнерами, за 

фінансової підтримки Міністерства науки та вищої освіти та під патронатом МІністерства освіти і 

науки України.  

Метою Проєкту є удосконалення засад управлінських процесів в університетах обох 

країн та підвищення компетенції одноосібних органів управління, зокрема ректорів та 

проректорів, у результаті реалізації низки конкретних ініціатив співпраці у вищій освіті між 

національними конференціями ректорів Польщі та України і Фундацією польських ректорів, 

відповідно до Тристоронньої угоди KRASP-Спілка-FRP.  

У Проєкті реалізуються такі основні заходи: проведення наукових досліджень та 

аналітичних розвідок з проблематики управління вищою освітою, експертні семінари з питань 

стратегічних проблем врядування у вищій освіті, навчальні (ознайомлювальні) візити делегацій 

конференцій ректорів у Польщі та Україні, польсько-українські ректорські семінари та дискусії. У 

2020 році також заплановано проведення Першої Школи стратегічного управління для 

ректорів/проректорів українських ЗВО. 

Інформація польською мовою на сайті факультету адміністрування та суспільних наук 
Варшавської Політехніки - https://www.ans.pw.edu.pl/Nauka/Projekty/Polsko-ukrainska-
wspolpraca-instytucji-przedstawicielskich-reprezentujacych-rektorow та сайті KRASP 
https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/prezentacje/AGH_Krak%C3%B3w/ZP44dok3
.07_JWoznicki_projekt_Pol-Ukr.pdf. 

Інформація українською мовою – на сайті Спілки ректорів 
http://www.vnz.univ.kiev.ua/ua/news-1-3-152-materiali-za-rezultatami-tretogo-doslidzhennya-
provedenogo-v-20-i-universitetah-ukraini-i-polschi. 
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