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ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ 

Анотація. У даній статті автор характеризує підходи польських 

науковців до компетентності викладачів закладів вищої освіти, зокрема, 

кафедри менеджменту. Розглянуто різні підходи вчених до бачення викладача 

як науковця, як дидакта, як науково-дидактичного працівника та організатора 

начального процесу. Охарактеризовано механізми розвитку рівня 

професіоналізму викладача у традиційному та інноваційному підходах. 
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the Department of Management. Different approaches of scientists to the view of the 

teacher as a scientist, as a didactic worker, as a scientific-didactic worker and 

organizer of the educational process are considered. The mechanisms of development 

of professional level of the teacher in traditional and innovative approaches are 

described. 
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career, professional development. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. У сучасному 

науковому ґроні польських учених часто можна зустрітися із дискусіями щодо 

компетентностей, якими має володіти викладач і функцій, які він має 

виконувати. Одна група науковців твердить, що викладач має бути добрим 

дидактом, друга група – видатним науковцем, третя група доводить, що 

викладач має бути як професійним дидактом, так і компетентним науковцем, 

решта, що має бути хорошим організатором навчального процесу. 

Метою даної розвідки є проаналізувати функції викладачів кафедри 

менеджменту польських закладів освіти, охарактеризувати компетентності, 

якими вони мають володіти та описати існуючі механізми розвитку рівня 

професіоналізму даних викладачів. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з традиційним підходом до ролі 

викладача як науковця, Міхал Геллер акцентує увагу на тому, що це має бути 

особистість, для якої наука має бути захопленням. У праці «Як бути вченим» 

М. Геллер розглядає складові наукового захоплення, до яких він відносить 
1
:   

1. Зацікавлення предметом, навіть ототожнення з ним. 

2. Знаходження приємності в дослідженні свого предмету.  

3. Відвага бути відмінним від оточення. 

4. Мотивація до наукової праці. 

5. Участь у науці як в організації. 

                                         
1
 Heller M. Jak być uczonym. Copernicus Center Press. – 2017. s. 72. 
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6. Тісний зв’язок із книгами та часописами. 

7. Праця за письмовим столом. 

Розглянемо ширше, що вбачає вчений у вищеперерахованих 

компонентах. Міхал Геллер, розглядаючи першу складову зауважує, що вчений 

має думати про предмет власного дослідження – мій предмет, бути з ним одним 

цілим. Щодо другого компоненту, автор зазначає, що джерелом приємності в 

дослідженні має бути цікавість, яку пробуджує сам предмет. «Однак не 

потрібно вимагати від себе постійного стану екстазу. Вистачить хвилин радості, 

які проживаються від часу до часу»
2, с. 20

. У третій складовій науковець вбачає 

«іншість» науковця в тому, що він має мати приємність у присвяті себе науці, 

водночас у відмові від багатьох зовнішніх речей на користь першої. М. Геллер 

зазначає, що вчений – це не той, хто є вищим від інших чи його відношення до 

світу має носити характер відречень. На думку автора, вчений нічого не втрачає 

в порівнянні з іншими людьми, а з часом справжній науковець сприймає все 

інше, без жадного відчуття більшості, «стратою часу»
2,с.21

. Описуючи 

мотивацію, як чергову складову наукового захоплення, науковець підкреслює, 

що життєва кар’єра не може бути мотивацією до наукової праці, і навіть 

навпаки, може їй шкодити. Особистість, яка претендує стати науковцем, має 

бути готовим до багатогодинної праці за письмовим столом чи в лабораторії, 

незважаючи на невизнання оточенням і часто незважаючи на різноманітні 

адміністративні вимоги, яких потрібно дотримуватися. Виходячи із 

вищезазначеного, М. Геллер вирізняє такі мотиви щодо наукової праці
2,с.21

: 

- для приємності; 

- служіння людській (національній культурі); 

- намагання пізнати правду; 

- або Правду, тоді маємо справу з мотивацією релігійного типу. 

Автор зауважує, що найчастіше, ці та інші мотивації виступають разом, їх 

важко відділити одна від іншої. 

                                         
2
 Kwaśnica R. Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu // Kwieciński Z., Śliwerski B. 

Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, Warszawa. – 2007. – s. 301. 
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Пояснюючи п’ятий компонент, М. Геллер зауважує, що науковець має 

бути в своєму закладі, у міжнародній спільноті науковців з досліджуваного 

предмету, має бути членом ради факультету, учасником конференцій, 

семінарів, писати рецензії та рекомендації, але без перебільшення. Учений 

зазначає, що науковець, який читає наукові публікації в літаку, переїжджаючи з 

однієї конференції на іншу, повідомляє під час виступів про досягнення науки, 

які були в минулому, тому що не має часу займатися науковими дослідженнями 

на даний час. 

Щодо шостої складової, автор зауважує, що невпинний контакт із 

науковою літературою становить істотну частину наукової стратегії викладача. 

Акцентує увагу, що недостатньо добре орієнтуватися лише в остатніх 

публікаціях із досліджуваної проблематики, тому що в такому разі можна стати 

лише хорошим ремісником. Потрібно читати не лише наукову, а й науково-

популярну літературу в споріднених галузях. На думку М. Геллера, «праця 

вченого прирікає його на самотність (навіть якщо це самотність у натовпі). 

Книга, не знищуючи цієї самотності, має здатність її заповнити» 
2, с.23

. 

Останній компонент «праця за письмовим столом», як зауважує автор є 

«квінтесенцією і підсумуванням інших вищеперерахованих, а також тих, про 

які не згадав» 
2, с.23

. Адже науковець величезну частину свого часу проводить 

«за письмовим столом», хоча часто це вжито в переносному значенні. Це може 

бути лабораторія, комп’ютер чи столик у потязі. Так чи інакше, науковець – це 

той, хто має здатність довгий час проводити над дослідженням свого предмету. 

Згідно сучасних підходів і вимог до науковця, потрібно зазначити, що 

більшість польських учених зазначають – це має бути менеджер кар’єри. Такий 

науковець, на думку п. професор Сайдак має брати участь у грантах, програмах, 

щоб здобути фінансування на дослідження, а також на озвучення результатів 

цих досліджень під час конференцій, семінарів, симпозиумів та з’їздів. Таким 
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чином, на думку вченої, викладач управляє розвитком власної кар’єри 
3, с. 54

. 

Викладач, як дидактичний працівник, має здійснювати: 

- проектування занять 

- проводити заняття 

- здійснювати аналіз занять і власної діяльності. 

Розглянемо вищезазначені компоненти. Отже, дидактичний працівник, 

має володіти здатністю конструювання ефектів навчання (KRK – ефекти 

навчання за напрямами, PRK – Національна рамка кваліфікацій)
4
, має 

проектувати, добирати матеріали, стратегії, методи, форми та засоби навчання, 

використовувати доцільні інструменти для цього. 

Під час проведення занять викладач має застосовувати стратегію, 

методики, методи, форми практичного навчання, із використанням сучасних 

технологій; уміти організовувати роботу з малими і великими групами.  

Викладач, на думку професор А. Сайдак, має мати здатність здійснювати 

вступну, поетапну і прикінцеву оцінку власної науково-педагогічної діяльності; 

має отримувати реальну зворотну інформацію про якість проведених занять. 

При цьому, не менш важливими є вимоги, яким має відповідати даний 

працівник. Такі вимоги перед викладачем ставить заклад, в якому він працює, 

студент, нормативно-правова база, яка стосується вищої освіти та сам науково-

педагогічний працівник, який ставить перед собою цілі та завдання. 

Аналізуючи останні документи, які стосуються вищої освіти, в 2017 році 

в Республіці Польща затверджені закони, які стосуються наукових ступенів і 

вчених звань та змін щодо їх присвоєння, де чітко виписані критерії для їх 

отримання.  

Щодо вимог закладів вищої освіти, то кожен із них має право 

                                         
3
 Sajdak A. Miejsce dydaktyki ogólnej w przygotowaniu pedagogicznym nauczycieli 

akademickich // Edukacja jutra od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych. 

Sosnowiec. – 2014. – s. 47 – 58 
4
 Дидактичний працівник, має володіти здатністю конструювання ефектів навчання 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.polsl.pl/Informacje/ProcesBolonski/Strony/KRK_slownik.aspx/, вільний. – Назва з 

екрана 
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встановлювати свої додаткові вимоги до науково-педагогічних працівників, які 

затверджуються Вченою радою закладу. Досить часто такі вимоги 

супроводжуються класифікацією оцінювання усіх видів діяльності викладача. 

Це дає змогу працівнику чітко усвідомлювати критерії та показники, за якими 

буде оцінюватися його діяльність. 

Аналіз існуючої практики, дає змогу зробити висновок, що професійному 

розвитку викладачів кафедр менеджменту закладів вищої освіти Республіки 

Польща сприяє стратегія, яка скерована на адресну мотивацію, актуалізацію та 

стимулювання викладача. Завідувачі кафедр часто на себе беруть 

відповідальність за менторство (науковий і методичний супровід викладача, 

який починає професійну діяльність), створюють умови для професійного 

становлення таких викладачів. Вибудовують систему професійного зростання 

викладача в умовах кафедри, організовуючи семінари, тренінги, навчання, 

курси, в яких беруть участь запрошені відомі науковці, дидакти. Завідувачі 

кафедр також дбають про те, щоб досвідчені викладачі мали можливість 

приділяти час власному розвитку, прагнули оновити професійні знання. Ті 

викладачі кафедри, які мають високий рівень професійного розвитку навчають 

інших викладачів, здійснюють науковий супровід у здійсненні наукових 

досліджень докторантів, хабілітантів. Така система професійного розвитку 

стимулює кожного викладача кафедри до професійного зростання, тому що 

піддається моніторингу протягом навчального року: здійснюється анкетування 

студентів, викладач здає звіт щодо виконання наукової, дидактичної та 

організаційної діяльності за навчальний рік, а завідувач кафедри, після 

здійсненого аналізу, стимулює викладачів або здійснює мотиваційні бесіди з 

метою з’ясування причин невиконання або неефективного виконання тих чи 

інших обов’язків.    

Серед польських учених існує також полеміка щодо питання 

професійного розвитку науково-педагогічного працівника. Учені, які 

притримуються традиційних підходів (M. Heller, H. Kwiatkowska, W. Okoń), 

вважають, що науковець має сам вдосконалюватися. При чому наголошують, 
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що це можливе лише за умови наявності власного захоплення наукою, 

дидактикою, методикою. Дані науковці стверджують, що викладачі мають під 

час підготовки, проведення і аналізу занять, навчатися, вдосконалюватися, 

здійснювати наукові дослідження і оприлюднювати їх. 

Науковці, які притримуються професійного підходу до посади науково-

педагогічного-працівника (Cz. Banach, A. Sajdak) зазначають, що окрім 

наукових, теоретичних, методологічних, методичних компетентностей, така 

особистість має володіти здатністю навчатися протягом життя, 

вдосконалюватися і в цьому мають допомагати різноманітні сертифікаційні 

центри 
5
. 

Професор Анна Сайдак, порівнюючи підготовку шкільного вчителя і 

академічного викладача, вказує на проблему підготовки останнього.  

Шкільний учитель Університетський викладач 

Початкова і середня школи Докторант 

Заняття 25 ЄКТС 5 ЄКТС 

Дидактика 120 годин 90 годин практики 

Педагогіка і психологія 150 годин  

Практика 150 годин  

 Немає вимоги мати науково-

дидактичну підготовку при 

влаштуванні на роботу у заклади 

вищої освіти Республіки Польща. 

*Опрацювання власне на основі матеріалу презентації А. Сайдак 

 

У рекомендаціях Євросоюзу зазначено, що до «2020 року всі науково-

педагогічні працівники мають пройти педагогічне сертифіковане навчання. 

Професійне вдосконалення має стати обов’язковим для вищої освіти»
6
. 

                                         
5
 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blogs.jwatch.org. . – Назва з екрана 

6
 2020 року всі науково-педагогічні працівники мають пройти педагогічне 

сертифіковане навчання. Професійне вдосконалення має стати обов’язковим для вищої 

освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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Виходячи із вищезазначеного, з’являється слушне запитання: якщо 

готувати викладача до роботи в закладах вищої освіти, то які компетентності 

потрібно формувати чи розвивати? 

Польський науковець Квашьніца Б. серед компетентностей викладача 

виділяє: інтерпретаційні компетентності (вони становлять основу для 

рефлексійного задавання запитань про сенс даної дійсності, а також 

обумовлюють розуміння та інтерпретації світу), моральні компетентності 

(мають здатність здійснювати моральну рефлексію), компетентності 

комунікаційні (уможливлюють зав’язати міцні стосунки з іншою людиною, які 

спираються на здатності емпатичного розуміння, відчуття). Таку класифікацію 

в польській науці визнають універсальною. У контексті розуміння дидактичних 

компетентностей викладача Квашьніцою Б. їх можна лише розуміти як 

технічний інструментарій. 

Професор А. Сайдак, на основі праць німецького науковця Інгеборг Стар, 

пропонує компетентності викладача об’єднати в п’ять груп, окреслюючи їх 

компетентностями для навчання
7
, а саме: 

1. дидактичні; 

2. методичні; 

3. суспільні; 

4. «системні»; 

5. особистісні. 

Дидактичні компетентності – це знання про процеси навчання, про цілі, 

стратегії, методи, форми, засоби, умови, середовище навчання, контроль і 

оцінювання; це вміння і здатності застосовувати дидактичні знання в практиці 

навчання студентів. 

Методичні компетентності – це знання, які стосуються специфіки даної 

                                                                                                                                       
http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/key-enabling-technologies/european-strategy/high-level-

group_enHigh Level Group, 2013. – Назва з екрана. 
7
 Stahr I., Academic staff development. Entwicklung von Lehrkompetenz // Schneider R., 

Szczyrba B., Welbers U., Wildt J. Wander der Lehr- und Lernkulturen, Bielefeld. – 2009. – s. 204 – 

207 
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наукової дисципліни, культури навчання цієї дисципліни, знання домінуючої 

дослідницької парадигми; знання і вміння проводити специфічні для даної 

дисципліни заняття. 

Суспільні компетентності – знання і вміння, які дозволяють будувати 

інтердисциплінарні стосунки із студентами, спрямовані на процеси розуміння, 

порозуміння і зміни перспектив. 

Системні компетентності – знання про системні умови здійснення 

процесу навчання студентів, а також умінь користуватися ними та формування 

нових, наприклад, програм навчання, навчальних модулів, індивідуальних 

стежок навчання, користування платформами дистанційного навчання. 

Основними компетентностями, навколо яких формують усі вищеназвані, 

це особистісні компетентності, які безпосередньо пов’язані з «Я», яке 

вибудовує тотожність із людиною, її формуванням як особисті і як 

професіонала. А. Сайдак, на основі досліджень І. Стар, підкреслює, що 

особистісні компетентності викладача є мотором, який рухає особистісним і 

професійним розвитками викладача, а також визначає характер спілкування з 

іншими людьми, у тому числі з керівництвом, колегами і підлеглими. 

Проектування занять – уміння конструювання результатів навчання (KRK 

– ефекти результатів навчання, PRK – польська рамка кваліфікацій); уміння 

проектувати заняття, добирати відповідні матеріали, обирати стратегію, методи, 

форми, засоби навчання, валідні інструменти. 

Проведення занять – уміння застосовувати стратегію, форми, методи 

навчання на практиці з використання сучасних технологій і методик. 

Аналіз занять і власної викладацької діяльності – уміння проектувати 

вступний аналіз, аналіз самого заняття і рефлексію; здатність отримувати 

властивий зворотній зв’язок від студентів щодо заняття і курсу. 

Професор Анна Сайдак пропонує з метою створення умов для розвитку 

викладача створювати інтердисциплінарні групи, до яких входили б досвідчені 

педагоги – загальні дидакти, предметні дидакти, які за фахом відповідають 

певному викладачу, а також викладачі інформаційних технологій, спеціалісти з 
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дистанційної освіти, психологи і педагоги, які компетентні в питаннях 

дорадництва, моніторингу, професійного розвитку, коачінгу. Така 

інтердисциплінарна співпраця може полегшити адресну пропозицію, 

спрямовану на конкретну особистість, яка перебуває на певному етапі свого 

професійного становлення, розвитку чи майстерності й скеровану на кожну з 

перерахованих вище груп компетентностей, враховуючи специфіку дисципліни, 

яку викладає той чи інший дидактичний працівник. За основу в даній концепції 

взята німецька школа професійного розвитку викладача, яка включає в себе 

дорадництво, коачінг, тьюторство і супервізію 
8
. 

Позитивний досвід польських закладів вищої освіти і діяльності кафедр 

менеджменту, зокрема, з успіхом використовують європейський досвід, 

враховуючи особливості ментальності, рівня розвитку суспільства, характер 

ділових взаємин тощо. В українських закладах вищої освіти теж 

використовується досвід, описаний вище, але створення сертифікаційних 

центрів, дистанційні форми післядипломного навчання, підвищення 

кваліфікації викладачів знаходяться ще стадії їх формування. У побудові 

стратегій і механізмів управління розвитком рівня компетентності викладача в 

Україні варто враховувати позитивний досвід польських менеджерів вищої 

освіти. 

Висновки. Виходячи із вищезазначеного, може прийти до висновку, що 

викладачі кафедр менеджменту закладів вищої освіти Республіки Польща 

мають виконувати функції науковця, дослідника, того, хто навчає інших і того, 

хто навчається сам. Однак, як свідчить практика, розвиток професіоналізму в 

усіх зазначених сферах діяльності викладача, відбувається не завжди 

однаковою мірою і неодночасно. Викладачі, які починають свою викладацьку 

діяльність, більшу увагу приділяють розвитку компетентності в дидактичній 

сфері: чому вчити, як вчити інших. Викладачі, які мають досвід роботи, 

починають приділяти більше уваги власному розвитку, прагнуть оновити 

                                         
8
 Sajdak A. Miejsce dydaktyki ogólnej w przygotowaniu pedagogicznym nauczycieli 

akademickich // Edukacja jutra od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych. 

Sosnowiec. – 2014. – s. 47 – 58 



Theory and methods of educational management № 2 (20), 2017 

 

професійні знання, надають перевагу науковій і дослідницькій діяльності. 

Викладачі, які мають великий досвід і високий рівень професійного розвитку 

навчають інших викладачів, здійснюють науковий супровід у наукових 

дослідженнях докторантів, хабілітантів. Такий професійний розвиток викладача 

можливий лише за створення відповідних умов, коли викладач відчуває, що 

його професійне зростання мотивують, оцінюють і стимулюють.  

Перспективи подальших досліджень. Наступна розвідка буде 

присвячена аналізу і характеристиці вимог до рівня професіоналізму до 

наукових і науково-дидактичних працівників кафедр менеджменту закладів 

вищої освіти Республіки Польща. 
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