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Пандемія

➢ не знає меж

➢ нікого не оминає

➢ звідки вона береться?

➢ коли минає?

➢ завжди нас дивує

➢ ми ніколи до неї не готові                  

і завжди реагуємо однаково



?

?

?
Люб'язно надано кандидатом медичних наук Артуром Зачинським, заступником директора з медичних питань Центральної 
клінічної лікарні Міністерства внутрішніх справ і адміністрації у Варшаві
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Але це вже було…

Люб'язно надано кандидатом медичних наук Артуром Зачинським, заступником директора з медичних питань Центральної 
клінічної лікарні Міністерства внутрішніх справ і адміністрації у Варшаві
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і, на жаль, повернулось.
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Спалах пандемії 1918 р. – цивілізаційний стрибок

Люб'язно надано кандидатом медичних наук Артуром Зачинським, заступником директора з медичних питань Центральної клінічної лікарні 
Міністерства внутрішніх справ і адміністрації у Варшаві
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Усвідомлення багатьох переживань з часом згасає 
- ми завжди починаємо спочатку             

Наше оточення теж було здивоване!

Але…..!

Понад 20 років у Польщі існувала угода академічної спільноти, і не лише з
відомством, відповідальним за науку і вищу освіту (бувало по-різному – багато
що змінилося за цей період) – протягом усього цього періоду роль одного з
«Отців-засновників» Конференції ректорів академічних шкіл у Польщі – KRASP
– проф. Єжи Возніцького неможливо було і досі не можна переоцінити.
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Ми маємо взаєморозуміння і кредит довіри

Ми розробили канали безперервного зв’язку, і що 
ще важливіше, екстреного зв’язку, як в рамках 
університетської спільноти, так і з соціально-
політичним середовищем

Висновок
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Більше того, існувала сполучна нитка взаєморозуміння (при різних 
точках зору), поваги і щоденних консультацій KRASP зі 

o Студентським парламентом Республіки Польща

o Національним представництвом докторантів

і, що найважливіше,

o Головною радою з питань науки і вищої освіти (RGNiSzW)

KRASP і RGNiSzW – це єдині статутні організації, що складаються з осіб, 
вибраних спільнотою в цілому (вища освіта – ректори, керівництво 
Польської академії наук) і частково (Науково-дослідні інститути)
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❑ 27.01.2020 - Інформація про ситуацію в Китаї (Ухань)

❑ Міністерство науки і вищої освіти (MNiSzW) звернулось до 

керівництва KRASP з проханням провести аналіз щодо 

перебування студентів і працівників у районах, де 

спостерігається пневмонія, викликана COVID

❑ Поодинокі випадки також в інших країнах, крім Китаю, майже 

по всій земній кулі
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❑ Відносний спокій тривав досить довго – до 13 березня 2020 року

❑ Протягом цього часу рекомендувалася загострена реакція на типові симптоми 
COVID

❑ Ми відреагували негайно – дистанційне навчання у багатьох університетах

❑ У п’ятницю ввечері, 13 березня, прем’єр-міністр оголосив – COVID вже у Польщі!

❑ Ми вже були частково підготовлені – інформація через канал Університет –
KRASP – MNiSzW + Головний санітарний інспектор (GIS)

❑ 14 березня вранці – віце-прем’єр-міністр, а заразом міністр науки і вищої освіти 
запросив (наполягаючи!) Голову KRASP  на терміново скликану конференцію –
без паніки, ми виконуємо рекомендації GIS. Це дуже допомогло!

❑ І так є й до сьогодні!
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❑ 18 березня – нарада в міністерстві – початок щотижневих засідань 
кризового штабу

❑ У складі – ректори найбільших і різного типу навчальних закладів

❑ Звичайно, також представники керівництва KRASP

❑ Основні тези:

• ми неухильно дотримуємося рекомендацій GIS

• у складних ситуаціях інтерпретація GIS

• завжди підтримка MNiSzW

❑ Головне правило

• За те, що відбувається в університеті, відповідно до його 
автономії, відповідає ректор!
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❑ Основні напрямки діяльності

• впровадження дистанційного навчання 

(стаціонарні заняття призупинено)

• заходи, пов’язані з виселенням студентів з гуртожитків – чи всіх?

• практичні заняття, стажування, практики скасовуємо і чекаємо!

• як щодо медичних, технічних, педагогічних навчальних закладів 

і фрагментів усіх інших?



14

❑ Роль KRASP

• координаційний центр з питань інформації про ситуацію вуніверситетському 

середовищі – це майже 400 університетів – понад 100 членів KRASP

• обмін передовими практиками

• пункт, який збирає пропозиції від різних частин нашої спільноти: працівників 

(викладачів вишів й інших працівників), студентів і докторантів

• зв'язок між університетським середовищем й урядом (Міністерство, GIS)

• заспокоєння ситуації

• висунення вимог університетського середовища до уряду

• критична оцінка перших правових актів, пов’язаних з пандемією

• ……………………….
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Це виправдало себе

✓ Протягом тижня гуртожитки спорожніли, а для тих, хто
залишився, вони стали безпечними

✓ Протягом 2 тижнів розпочалось дистанційне навчання

✓ У той же час розпочались дистанційні засідання колегіальних
складів університетів (включаючи їх органи, наприклад,
Сенати)

✓ Величезна роль великих ІТ-компаній, особливо Asseco,
Microsoft й IBM

• безкоштовно надаються ІТ-системи для дистанційного
навчання і дистанційних зустрічей

• безкоштовне навчання (дистанційне і стаціонарне) з
величезним обсягом у нашому середовищі
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Антикризові щити

✓ KRASP є одним з органів, що надає висновки щодо всіх 
положень і пропонує положення в галузі освіти (не 
лише вищої) і науки

✓ KRASP є головним доповідачем ситуації під час 
щотижневих засідань Антикризової групи 
Міністерства науки і вищої освіти, вносячи 
виправлення і доповнення

✓ KRASP як місце для обговорення рішень на майбутнє 
(наприклад, вебінари)
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Основні проблеми

✓ навчання на медичних спеціальностях, особливо в умовах швидко зростаючої 
потреби в додатковому медичному персоналі всіх рівнів і видів

✓ студенти останніх курсів медичних спеціальностей не можуть навчатися лише 
віддалено – як це реалізувати безпечно?

✓ величезна потреба медичних служб у студентах останніх курсів медичних 
спеціальностей

Загальні, що стосуються всіх

✓ якість навчання

✓ контроль результатів навчання

✓ дипломні іспити

✓ докторантура – іспити і захист дисертацій

✓ документи, що стосуються перебігу всього процесу, і форма підсумкових 
протоколів
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Щотижневі засідання кризової групи в Міністерстві науки і вищої освіти – нотатки, що складалися 
головою KRASP і розсилалися офісом KRASP, сильно пом’якшували емоції і були основним джерелом 
інформації.

Окрім поточних проблем, нас постійно турбували питання

✓ скільки триватиме цей стан

✓ як щодо 2020/2021 навчального року, особливо в контексті студентів першого курсу

✓ як щодо червневих іспитів на атестат зрілості, без яких процедура набору неможлива

✓ тощо...

На це наклалися:

✓ призупинені вибори ректорів! – деякі вже відбулися, для всіх тодішніх ректорів термін 
повноважень спливав 31 серпня 2020 року

✓ передвиборча кампанія перед виборами Президента Республіки Польща

✓ у подальшому, як виявилося, зміни в польському уряді, у тому числі на посаді міністра науки і 
вищої освіти
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Проблеми, які потрібно вирішити

Витяг із віддаленого засідання Президії KRASP – 22.04.2020 р

Зміст наступних слайдів призначений лише для ілюстрації сфер, 
які були предметом багатьох дискусій у рамках KRASP
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Голова KRASP поінформував учасників зустрічі про основні напрямки обговорення на останньому засіданні Групи. Обговорення стосувалось, серед
іншого, наступних питань:

1. Перенесення терміну функціонування університетів у режимі дистанційної освіти. З цього приводу буде опубліковано повідомлення Міністерства
науки і вищої освіти, але багато що вказує на те, що ми повернемося до діяльності у звичному режимі не раніше жовтня (і це не точно). Незалежно від
змісту повідомлень Міністерства науки і вищої освіти рішення з цього питання приймають ректори.

2. Складне становище студентів і докторантів (втрата доходу, також батьками). Університети повинні це враховувати.

3. Зміни в освітніх стандартах, що дозволяють студентам закінчити навчання вчасно, в умовах, коли вимоги до практики не виконуються. Тривають
дискусії щодо:

- навчання на медичних спеціальностях – різні думки, але переважає думка, що вимоги, що стосуються клінічної практики, не повинні
змінюватися (також через можливі проблеми з визнанням дипломів за кордоном),

- навчання вчителів – практика могла б мати форму участі у дистанційному проведенні занять; деякі школи навіть очікують, що студенти
підтримають це.

4. «Відсутність субординації» викладачів і відсутність реакції ректорів на випадки непроведення занять чи низьку їх якість. Міністерство науки і вищої
освіти отримує скарги студентів з цього приводу.

5. Міністерство науки і вищої освіти планує провести серед університетів, які ще не обрали ректора, опитування щодо запланованих заходів. На
задньому плані – політична дискусія щодо можливого продовження терміну повноважень ректорів.

6. Незабаром проект положення про оцінку (за період 5 років).

7. Не існує концепції вирішення проблеми набору іноземних студентів (карантин? тести COVID? Як це забезпечити, навіть ігноруючи питання витрат?).
NAWA не зовсім знає, що саме робити; очікує пропозицій від університетів.

8. Аналіз фінансових збитків, які несуть і вже понесли університети, включаючи непрямі витрати від дослідницьких проектів. Можливо, нам потрібен
захисний щит для вищої освіти?

9. Набір 2020 (на навчання першого і другого ступеня). Як його провести?

10. Перевірка рівня зацікавленості студентів програмою Еразмус. Чи слід розривати контракти?

11. Аналіз реалізації дистанційного навчання – висновки; співпраця з органами студентського самоврядування.

12. Доцільність створення платформи для обміну досвідом –ініціатива FRP щодо організації вебінарів для керівництва університетів.
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У рамках дискусії, яка відбулася після виступу Голови, учасники засідання Президії KRASP підняли, серед іншого, наступні 
питання:

1. Призупинення проведення оцінювання працівників – відповідно до положень антикризового закону. Чи стосується це 
також оцінки докризової діяльності?

2. Чи існує ризик зменшення субсидій? Чи повинен університет розглянути таку ситуацію і підготувати план дій у 
надзвичайній ситуації?

3. Потреба у державній підтримці студентів-заочників (приблизно 150 000 у державних університетах, приблизно 330 000 у 
недержавних університетах).

4. Можливе продовження терміну повноважень ректорів: політичне рішення, але з урахуванням прогресу процесу вибору 
ректорів (наприклад, вибори до червня у всіх університетах, крім одного, KRUP), аргументів за продовження стає все менше.

5. Студенти – зокрема педагогічних спеціальностей – повинні підтримувати дистанційне навчання в початкових і середніх 
школах (практика, можливість заробітку?).

6. Дистанційне навчання – необхідне за сучасних умов – слід розглядати як перехідну форму. Дослідження показують, що 
його якість нижча за якість стаціонарного навчання (звідси, серед іншого, перевірка попередніх прогнозів щодо 
розповсюдження MOOC).

7. Слід якомога швидше встановити і опублікувати на веб-сайтах університетів – умови навчання іноземних студентів у 
2020/2021 навчальному році.

8. Коли відбуватиметься набір на навчання І ступеня? Потрібно чекати прийняття рішень про дати іспитів на атестат зрілості.

9. Було б доцільним, щоб університети прийняли механізми щодо набору на навчання ІІ ступеня (у вересні?).

10. Студенти повинні якнайшвидше ознайомитися з планами університетів щодо організації іспитів, включаючи дипломні 
іспити.

11. Виникають затримки платежів, пов’язані, серед іншого, із затримками з наданням субсидій.
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В результаті обговорення було створено кризову групу, до складу якої входили учасники 
зустрічі, які заявили про готовність діяти у такій групі.

Завдання групи:

- підготовка позиції/пропозиції KRASP щодо питань, що обговорюються під час засідань 
міністерської групи; оснащення голови KRASP даними й аргументами, що обґрунтовують цю 
позицію/пропозиції,

- підготовка пропозицій щодо дій, спрямованих на пом'якшення наслідків кризи, для 
використання ректорами й новообраними ректорами,

- розробка пропозицій щодо дій, пов’язаних із поверненням до звичного режиму діяльності –
переходом від кризи, спричиненої пандемією, до стану «звичного» функціонування 
університету.
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KRASP – дуже інтенсивно співпрацював у питаннях розробки пропозицій
з цих проблем з усіма організаціями, які мали відношення до вищої
освіти й науки.

Основним і надійним партнером у розробці рішень для забезпечення
ефективного функціонування університетів і науки була Головна рада з
питань науки і вищої освіти, а також

• Студентський парламент Республіки Польща

• Національне представництво докторантів

зі значною підтримкою

• Фонду польських ректорів

• Фонду «Перспективи»

• ………………………………….
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Літо і рання осінь 2020 року показали, що більшість проблем або були
вирішені, або будуть чекати повернення до норми, тобто після того, як
пандемія мине.

Слід згадати ряд веб-семінарів, організованих Міністерством науки і
вищої освіти, Фондом польських ректорів, Академічно-економічним
форумом й іншими організаціями, пов’язаними з галуззю вищої освіти.

Дуже важливу роль у цьому плані відіграло видавництво Інституту
проблем сучасної цивілізації імені Марека Дітріха, а також Фонду
польських ректорів і KRASP.
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і нарешті результати ...
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• Восени 2020 року епідеміологічна ситуація різко погіршилася.

• Дуже важливою подією у відповідь на цю ситуацію стали дебати в
Головній раді науки і освіти (20 жовтня 2020 р.) щодо викладання в
умовах пандемії COVID 19.

• Постанова, прийнята за результатами цих дебатів, чітко відображала
становище університетського середовища в цій ситуації і виражала
відсутність перспектив щодо поліпшення пандемічної ситуації в осяжному
майбутньому. (Доступно на веб-сайті RGNiSzW)

• Величезний вплив на її прийняття мали результати попередніх
обговорень під час конференції ректорів галузевих навчальних закладів
(університетів, політехнічних, медичних, педагогічних, природничих та ін.
навчальних закладів), об’єднаних у складі KRASP.
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Постанова No 152/2020 Головної ради з питань науки і вищої освіти від 20 жовтня 2020 року про навчання в умовах пандемії COVID-19

Після дебатів на пленарному засіданні 8 жовтня 2020 року, присвячениз питанням навчання в університетах в умовах пандемії COVID-19, Рада закликає все університетське середовище
розглянути наступні питання.

Вимушене вищезгаданою пандемією широке використання дистанційних форм навчання суттєво змінило психологічні детермінанти участі студентів у заняттях. Для багатьох студентів можливість
долати труднощі у засвоєнні змісту навчального матеріалу у присутності інших осіб є значною підтримкою, яку вони отримують лише під час стаціонарних занять, в тому числі у формі
невербального спілкування. Студент, який бере участь у віддалених заняттях самостійно, може передчасно зробити висновок, що не впорається з труднощами навчання – це особливо стосується
осіб, які розпочинають навчання. Тому проста заміна («година за годину») стаціонарного навчання на дистанційне навчання загрожує тим, що навчання кине більше, ніж зазвичай, студентів
першого курсу. Щоб цього не сталося, слід надавати підтримку у вигляді додаткових форм віддаленого зв’язку як між студентами, так і між студентами й викладачами.

При впровадженні Болонського процесу для кожного напрямку навчання формулювались результати навчання, тобто передбачувані результати навчання студентів. Тоді ці описи відносилися до
моделі стаціонарної форми навчання. У нинішній ситуації варто переглянути ці описи і проаналізувати їх з точки зору можливості їх застосування в дистанційних формах навчання – це стосується,
зокрема, розвитку практичних навичок, а також соціальних компетентностей. Слід також підкреслити, що ведення навчання разом з науковими дослідженнями також суттєво ускладнене в
умовах пандемії COVID-19, напр., через обмеження доступу до бібліотечних ресурсів і лабораторій. Беручи до уваги вищезазначені умови, Рада вважає, що аналіз спрямованих наслідків навчання
з точки зору цих труднощів може допомогти пристосувати вимоги до іспитів до мінливих реалій навчального процесу.

Стратегію перевірки результатів навчання в новій ситуації слід переглянути в цілому. Рада поділяє вимоги Студентського парламенту Республіки Польща, що замість того, щоб інвестувати в
технічні засоби, що запобігають т.зв. списуванню під час тестів, колоквіумів чи іспитів, слід модифікувати завдання, поставлені перед студентами, таким чином, щоб їх вирішення не виключало
можливості використання підготовлених або доступних для студента джерел.

У той же час Рада засуджує всі вияви неетичної і нечесної поведінки, які вже були ідентифіковані і які можуть з'явитися в майбутньому у зв'язку з дистанційним зв’язком зі студентами. Рада також
пропонує розділити процес перевірки результатів навчання на етапи, що дозволить краще відслідковувати прогрес у навчанні, досягнутий студентами.

Вищезазначені проблеми слід вирішувати у внутрішньому діалозі академічної спільноти кожного університету. Надзвичайний характер ситуації, в якій ми опинились у зв'язку з пандемією COVID-
19, може стати ефективним каталізатором такого діалогу. З одного боку, з’являється природна потреба в розробці нових форм консультацій у діалозі зі студентами. З іншого боку – пошук
належних дидактичних рішень у кризові періоди повинен в основному проходити в масштабі всього університету, з посиланням на компетенцію фахівців у галузі дидактики, педагогіки і
психології. Нові платформи для діалогу, створені з цього приводу в академічній спільноті, безумовно, принесуть користь і після того, як пандемія мине.

Нарешті, віддалені форми навчання забезпечують творчу синергію у галузі викладання в національному масштабі. Доступ до занять, що проводяться найвидатнішими польськими вченими, для
студентів інших університетів може мати позитивний вплив на результати навчання в національному масштабі. Інша можливість полягає в тому, щоб університет забезпечував для своїх студентів
короткі серії занять, які дистанційно проводять найвидатніші вчені світу – вже можна навести приклади такої діяльності з боку деяких зарубіжних університетів, у тому числі за участі вчених з
Польщі.

Головна рада визнає зусилля всієї академічної спільноти: академічних викладачів, студентів, докторантів й адміністративних служб, присвячені вирішенню проблем функціонування університетів
в умовах пандемії COVID-19. Рада твердо вірить, що польська система вищої освіти вийде з цього складного становища сильнішою. Рада заявляє про підтримку всіх процесів та ініціатив, які
призведуть до цього. Рада також продовжить власну аналітичну діяльність, пропагуючи найкращі практики і співпрацю з державною адміністрацією у вирішенні нових проблем.

Голова Головної ради з питань науки і вищої освіти
Професор Збігнєв Марціняк



29

• Відповіддю університетської спільноти стало призначення KRASP регіональних
координаторів епідеміологічної ситуації у середовищі вищої освіти (а після подання
відповідної пропозиції також у середовищі регіональних підрозділів Польської
академії наук)

• Польщу поділено на 16 академічних регіонів

• Призначено (а радше, вони зголосилися самі) регіональних координаторів з числа
Регіональних конференцій ректорів.

• Мережу очолив Національний координатор, призначений Головою KRASP,
обслуговування всієї мережі доручено офісу KRASP.

• Функціонування цієї мережі має фінансувати Міністерство за рахунок коштів,
перерахованих у KRASP.

• Це великі зусилля, але дуже необхідні й важливі, оскільки вони забезпечують швидку і
дуже надійну (безпосередньо з джерел) оцінку ситуації в нашому середовищі, яке
налічує майже мільйон осіб, а крім того, часто є (що викликано необхідністю)
мобільним
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• Ми існуємо, працюємо, викладаємо, проводимо дослідження і
забезпечуємо функціонування наших університетів та їх навчально-
дослідної інфраструктури.

• KRASP виконує величезну роботу в цьому відношенні і відіграє ключову
роль у всіх аспектах діяльності в умовах величезного стресу і напруги у
нашому середовищі.

• Крім того, студентське середовище, як ми знаємо, постійно змінюється,
навіть протягом одного року.

• Ми повинні з цим впоратися.

• Що нас чекає – ми не знаємо, але ми повинні виховувати майбутню еліту
суспільства, проводити інтенсивні дослідження, результати яких повинні
бути відповіддю, зокрема, на стан економіки, безпосередньо
спричинений пандемією та її наслідками.

• Іншого виходу немає!



Дякую за увагу

Хоча я волів би, щоб вам ніколи
не доводилось слухати такі
доповіді
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І Школа стратегічного управління у вищій освіті для 
ректорів/проректорів українських університетів 

Цикл вебінарів


