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ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

 
У статті представлено сучасні інновації в підготовці фахівців напрѐму 

землевпорѐдкуваннѐ в університетах республіки Польща. Метоя статті ю з’ѐсуваннѐ 
засад упровадженнѐ інновацій у підготовці фахівців напрѐму землевпорѐдкуваннѐ в 
Польщі. У процесі написаннѐ статті був використаний  системний підхід, логічний 
метод дослідженнѐ та аналіз психолого-педагогічної, науково-технічної літератури. 
Установлено, що сучасними інноваціѐми ю методи електронного навчаннѐ, відкриттѐ 
нових курсів і напрѐмів підготовки, ѐкі дозволѐть модернізувати вітчизнѐний 
навчальний процес, а викладачам підвищити ефективність використаннѐ 
інформаційних технологій. Подальші дослідженнѐ спрѐмовані на вивченнѐ можливостей 
підвищеннѐ ефективності занѐть із фахових дисциплін у процесі професійної підготовки 
майбутніх землевпорѐдників українських вишів шлѐхом упровадженнѐ інновацій. 
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Постановка проблеми. З перетвореннѐм вищої освіти на масову, що 

здійсняю підготовку широкого кола кваліфікованих фахівців длѐ всіх сфер, 
значущих длѐ забезпеченнѐ життюдіѐльності суспільства, зростаю увага до її 
відповідності актуальним вимогам сьогоденнѐ й перспективним потребам 
завтрашнього днѐ. Інновації у вищій освіті стали неперервним процесом, 
оскільки виші намагаятьсѐ не тільки йти в ногу з соціально-економічними, 
технологічними та культурними змінами глобального, національного й 
локального рівнів, а і набути системного випереджального характеру [7, 
170]. Саме тому виникаю необхідність вивченнѐ ювропейського досвіду 
запровадженнѐ інновацій в освітньому процесі вищих навчальних закладів.  

Аналіз актуальних досліджень. Суспільні, економічні, технологічні та 
інші запити сучасного світу, інформаційна револяціѐ й формуваннѐ 
суспільства, побудованого на знаннѐх, диктуять нові вимоги до 
методологічної, світоглѐдної, системної підготовки сучасних фахівців. 
Сукупності цих вимог відповідаю інноваційна спрѐмованість освіти, ѐка 
останнім часом стаю важливоя основоя її подальшого розвитку [1, 223].  

Головноя метоя запровадженнѐ інновацій в освіті, ѐк зазначаю 
С. Іванова, ю необхідність відповідати виклику глобалізацій, 
трансформацій, екологічних проблем, полікультурних тенденцій у світі [4]. 
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Автори навчального посібника «Інформаційно-комунікаційні 
технології в навчальному процесі» підкресляять, що оволодіннѐ 
сучасними інформаційними та інформаційно-комунікаційними 
технологіѐми, методикоя їх використаннѐ в навчальному процесі 
сприѐтиме модернізації освіти – підвищення ѐкості професійної підготовки 
майбутнього фахівцѐ, збільшення доступності освіти, забезпечення 
потреб суспільства в конкурентоздатних фахівцѐх [5, 7]. 

Проблему широкого застосуваннѐ сучасних інформаційних технологій у 
реалізації всіх завдань наукових досліджень розглѐдаю А. Грітченко. 
Науковець представлѐю аналіз різноманітних категорій програмного 
забезпеченнѐ длѐ даного напрѐму діѐльності, а саме: бібліотек-програм, 
спеціалізованих, діалогових, інтелектуальних, експертних розрахунково-
логічних систем, автоматизованих систем розв’ѐзаннѐ винахідницьких 
завдань, електронних таблиць, Web-сайтів тощо [2, 7].  

Варто додати, що Інтернет стаю зручним джерелом доступу до 
найрізноманітнішої інформації, принципово перетворяю вся систему 
нагромадженнѐ, збереженнѐ, поширеннѐ й використаннѐ колективного 
досвіду лядства. Місце і роль тіюї або іншої країни в сучасному світі 
визначаятьсѐ, насамперед, рівнем її науково-технічного розвитку, а освіта 
стаю головним постачальником нового класу технічних і наукових спеціалістів 
[6]. Значеннѐ глобальної мережі, ѐк основного засобу доставки освіти у 
вищих навчальних закладах зарубіжних країн, розглѐдала Н. Журавська *3+.  

Серед розмаїтості питань, ѐкі мали місце в науковому аналізі 
зазначеної теми, технологічні особливості D-засобів різних поколінь, 
принципів дії, модифікацій, виробників тощо та ефективності їх 
застосуваннѐ в навчальному процесі вищої школи займаять особливе 
місце. Як зазначаю А. Сбруюва, особливо актуальними в сучасних умовах ю 
дослідженнѐ найновіших технологій, запровадженнѐ ѐких почалосѐ в 2010-
х рр., зокрема МООС (massive open online course) та навчальної аналітики 
(learning analytics) [7, 171–172].  

Проблему інноваційних D-технологій, чинників інноваційного 
розвитку вищої освіти розглѐдали у  своїх монографічних роботах провідні 
західні науковці С. Бонк, Б. Холмберг, Г. Дженгінгз, М. П. Дрисколл, 
Е. Тоффлер та інші. Вони акцентували увагу на понѐтті «D-інновації» (digital 
innovations) або цифровій інновації, ѐк нововведенні в навчальний процес 
вищої школи, ефект від ѐкого досѐгаютьсѐ завдѐки запровадження новітніх 
цифрових технологій [7, 173].  

Аналіз праць, спрѐмованих на запровадженнѐ інновацій в освіті, 
дозволѐю зробити висновок про те, що у вітчизнѐній науці проведені 
теоретичні та експериментальні дослідженнѐ педагогічних інновацій вищої 
школи та впроваджень інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчальний процес. Існую низка прикладних досліджень, ѐкі розкриваять 
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сутність, класифікація й чинники ефективності інформаційно-
комунікаційних технологій. Особлива увага приділѐютьсѐ можливостѐм 
застосуваннѐ передових інформаційних технологій у процесі навчаннѐ, а 
також окремим програмним засобам навчального призначеннѐ.  

Мета статті. Отже, аналіз стану обраної теми засвідчую її актуальність 
і зумовляю мету нашого дослідженнѐ – з’ѐсувати засади впровадженнѐ 
інновацій у підготовці фахівців напрѐму землевпорѐдкуваннѐ в 
університетах Республіки Польща. 

Методи дослідження. У процесі написаннѐ статті були використані 
різні методи дослідженнѐ. Так, аналіз філософської, психолого-
педагогічної, науково-технічної літератури з проблеми впровадженнѐ 
інновацій у підготовці фахівців напрѐму землевпорѐдкуваннѐ в 
університетах Республіки Польща. Системний підхід і логічні методи дали 
змогу визначити інноваційні процеси в польських університетах, а саме 
впровадженнѐ нової спеціалізації, технологій активного та проектного 
навчаннѐ у практику професійної підготовки фахівцѐ із землеустроя  ѐк 
науковцѐ та підприюмцѐ. 

Длѐ дослідженнѐ було використано значну кількість інформаційних 
джерел, основу ѐких становлѐть фундаментальні положеннѐ зарубіжних та 
вітчизнѐних учених про основні напрѐми освітніх інновацій, статті. 

Виклад основного матеріалу. Вступ Польщі до Європейського соязу 1 
травнѐ 2004 року спричинив необхідність урахуваннѐ освітніх стандартів, ѐкі 
діять у країнах-членах Спільноти. У 2005 році закон «Про вищу освіту» 
Республіки Польща ухвалив уведеннѐ Болонської системи, ѐка розмежувала 
процес навчаннѐ у вищих навчальних закладах на три етапи: ліценціатський, 
магістерський і докторський. Така система організації вишів (3 + 2 + 4) надаю 
можливості застосуваннѐ різних підходів до формуваннѐ дидактичних 
пропозицій. Одніюя з таких пропозицій ю підготовка фахівців з просторової 
економіки або землевпорѐдкуваннѐ, ѐку здійсняять різні виші: 
загальноакадемічні, сільськогосподарські, технічні, економічні, педагогічні.  
Процес викладаннѐ здійсняютьсѐ однаково в усіх закладах [8].  

Курс «Землевпорѐдкуваннѐ» або «Gospodarka przestrzenna»,  
характеризуютьсѐ великоя диференційованістя питань навчальних програм з 
галузей просторового плануваннѐ, регіонального розвитку, покращеннѐ 
територій тощо. Студіѐ цього виду характеризуютьсѐ інтердисциплінарністя, 
ѐка проѐвлѐютьсѐ в природничих (вивченнѐ перспектив охорони природного 
середовища), суспільних (цикл економічних дисциплін), а також технічних 
(питаннѐ функціонуваннѐ польської системи плануваннѐ) елементах. Отже, 
уміннѐ створявати проектні та планові документи ю одним із найважливіших 
ефектів навчаннѐ даної спеціалізації. 

Вимоги сучасного ринку праці та потреб суспільства у сфері 
землевпорѐдкуваннѐ призвели до відкриттѐ нової спеціалізації «е-
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землевпорѐдкуваннѐ» або «е-gospodarka przestrzenna», освітнѐ програма 
ѐкої передбачаю поюднаннѐ основних завдань програм напрѐму 
землевпорѐдкуваннѐ та геоінформаційних систем. Особливостѐми, а саме 
інноваціѐми е-землевпорѐдкуваннѐ, ю практичний підхід до викладаннѐ 
(табл. 1) [15, 15].  

Таблицѐ 1 
Порівняльна характеристика практик в організації студій у сфері 

землевпорядкування та їх упровадження у програмі студій  
«е-землевпорядкування» 

 
Практика Упровадженнѐ в межах студій  

«е-землевпорѐдкуваннѐ» 

Уміннѐ домінуять над знаннѐми  Домінуваннѐ практичних завдань, теоріѐ 
головним чином у матеріалах е-навчаннѐ 

Інші курси, ніж ті, що в області методів ГІС 
належать, зазвичай, до конкретних питань 
просторового плануваннѐ – наприклад, 
транспорт, будівництво, ревіталізаціѐ  

Уведеннѐ у програму в т.ч. модулів з 
дисциплін «Ревіталізаціѐ міст», 
«Транспорт» 

Перевага універсальних знань з умов 
організації локальних чи регіональних 
територій, що реалізуятьсѐ на студії 

У програмі студій передбачено вивченнѐ 
проблем ѐк міських просторів, так і 
сільських, а також різних просторових 
масштабів – від місцевої до глобальної 

Підкріпленнѐ зв’ѐзку програм студій із 
практикоя через ангажуваннѐ до проведен-
нѐ занѐть осіб, ѐкі репрезентуять суб’юктів, 
що пов’ѐзані з просторовоя економікоя 

Уведеннѐ занѐть, реалізованих з участя 
практиків – представників підприюмств, а 
також інституцій, практикуячих у сфері 
просторової економіки 

Можна виділити два підходи: І. Програми 
тісно пов’ѐзані з загальнодержавними 
системами просторового (велике значеннѐ 
яридичних і адміністративних запитань) 
плануваннѐ. ІІ. Програми, сконцентровані на 
розв’ѐзанні проблем у просторовому 
господаряванні (занѐттѐ/дебати над 
конкретноя думкоя розв’ѐзаннѐ 
просторового конфлікту) 

Серцевину програми складаять 
інструменти, методи і техніка, що служать 
розв’ѐзання проблем у просторовій 
(яридично-організаційні аспекти, ГІС) 
економіці через доступність різноманітних 
проблемних модулів 

Більшість програм закладу – занѐттѐ 
практичні (місцеве баченнѐ) – місцем їх 
реалізації ю зазвичай велике місто, ѐке 
дозволѐю показати неоднорідність умов 
длѐ просторової економіки 

Уведеннѐ практичних занѐть, ѐкі 
диференційовані до природного і 
функціонального простору 

В організації студій доміную система 
великих курсів, інформаціѐ ѐких ю дуже 
загальноя, подаютьсѐ загально від змісту, 
велике значеннѐ маю ѐсний переказ про 
мету модулѐ в контексті формуваннѐ 
визначених характеристик / умінь 
майбутнього випускника 

В організації студій, прийнѐтті опорних 
невеликих модулів звертаютьсѐ особлива 
увага на практичні аспекти (уміннѐ), 
описані в модулѐх (силабуси) 
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У межах програми студій курси маять ди-
ференційоване число ECTS, найчастіше – 6, 
7, 5 або 15 ECTS  

Більшість модулів, що ю в програмі, 
дозволѐять здобуттѐ 6 ECTS 

 
У програмі студій «е-землевпорѐдкуваннѐ» можна виділити три 

групи модулів. Перший складаю теоретичні основи просторової економіки, 
наприклад, модуль «Модель і інструменти просторової економіки». Другу 
групу модулів складаять дисципліни, ѐкі застосовуять різноманітні 
інструменти длѐ розв’ѐзаннѐ просторових проблем, а саме: Ревіталізаціѐ 
міст, Управліннѐ місцевим і регіональним розвитком, Охорона природи. 
Третѐ група модулів маю великий практичний розмір і дозволѐю отримати 
досвід у використанні геоінформаційних технологій (Моделі та бази 
просторових даних, Пошук даних та інформаційні просторові 
інфраструктури, Аналіз і візуалізаціѐ просторових даних), а також зі 
створеннѐм документів, пов’ѐзаних із процесом просторового 
проектуваннѐ та самих процедур (Просторові проекти, Екофізіографічні 
опрацяваннѐ, Оцінка впливу на середовище). 

Важливим аспектом навчаннѐ на студіѐх напрѐму 
землевпорѐдкуваннѐ ю впровадженнѐ методів проекту. Яскравим 
прикладом такого інноваційного підходу ю проект «Екомісто». Головна ідеѐ 
проекту – комплексний і сучасний поглѐд на процес навчаннѐ у сфері 
розвитку міських територій, формуваннѐ екологічної і громадѐнської 
свідомості молодих лядей, а також утвореннѐ здатностей до дії на користь 
розвитку міста.  

У проекті виділено чотири інтегральних, пов’ѐзаних між собоя 
елементи-дії, ѐкі маять за мету сталий розвиток міста. Першоя й 
найважливішоя діюя ю побудова широкої мережі співпраці практиків із 
науковим середовищем, що ю необхідним длѐ підготовки освічених кадрів. 
Це вирішуютьсѐ через упровадженнѐ в освітній процес нової дидактичної 
пропозиції «Економіка сталого міста». Наступним елементом ю 
запровадженнѐ навчальної дисципліни длѐ випускників гімназійних шкіл 
«Сталий розвиток міста – нова філософіѐ плануваннѐ розвитку міста». 
Істотноя ланкоя проекту було вдосконаленнѐ навчального процесу та 
педагогічних кадрів (спеціалізований курс англійської мови, підготовка 
викладачів у сфері е-навчаннѐ, поїздки до студій у Норвегія). Підсумковим  
елементом ю проведеннѐ наукових конференцій з участя запрошених 
гостей з Норвегії у формі своюрідних дискусійних форумів на тему «Сталий, 
інтелігентний і партиципаційний розвиток міст».  

Підкреслимо, що головноя метоя просторової економіки ю охорона 
гармонійного просторового ландшафту, ѐкий утворяю функціональну 
цілісність усіх елементів природних чи культурних краювидів. Реалізаціѐ 
основного завданнѐ потребую широкої співпраці з ландшафтними 
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архітекторами та введеннѐ нового компоненту «Геоінформатика». 
Геоінформатика дозволѐю швидко оцінити зміни природного середовища та 
простору життѐ лядини, використовуячи сучасні інструменти (системи 
географічної інформації – ГІС) і маю суттюве значеннѐ в освітньому аспекті. 
Істотноя особливістя навчальної програми, що впроваджена на факультеті 
географії і землевпорѐдкуваннѐ Ягеллонського університету в місті Кракові, ю 
практичні занѐттѐ (практики в самоврѐдних одиницѐх, у національних парках, 
заповідниках тощо), під час ѐких студент отримую шанс практичної реалізації 
завдань, пов’ѐзаних із просторовоя економікоя і сталим розвитком, що 
передбачаю оптимальні пропорції між різними компонентами 
навколишнього середовища та діѐльністя лядини [11, 51–52]. 

Інноваційним підходом у підготовці фахівців з ГІС-технологій ю 
введеннѐ геодезичного дизайну, понѐттѐ ѐкого пов’ѐзане з просторовим 
проектуваннѐм. Так, геодезичний дизайн можна розглѐдати ѐк результат 
розвитку географічних інформаційних систем у бік кращої підтримки 
інноваційних рішень. Геодизайн відіграю важливу роль інтерактивності та 
геовізуалізації під час складаннѐ планів, проектів і досліджень змін. 
Важливими особливостѐми геодизайну, безсумнівно, ю координаціѐ, 
організаціѐ, міждисциплінарність, складність, динаміка, швидкість взаюмодії. 
Навчаннѐ геодезичному дизайну здійсняютьсѐ на невеликих курсах 
дисциплін і маю чисто практичний аспект. Основу практики складаять 
комунікаційні вправи, ѐкі передбачаять виконаннѐ ситуаційних-проектних 
задач невеликими групами. Наприклад, на занѐттѐх студенти беруть на себе 
різні обов’ѐзки, ѐкі відповідаять групам зацікавлених сторін. Виконуячі певні 
функції, учасники груп вирішуять поставлене завданнѐ й визначаять 
найкраще рішеннѐ відповідно до ідеї геодизайну [9, 86–92] . 

Було встановлено, що 28 % занѐть на студіѐх напрѐму 
землевпорѐдкуваннѐ плануютьсѐ у формі електронного навчаннѐ. 
Проведеннѐ е-навчаннѐ здійсняютьсѐ за допомогоя електронних 
навчальних програм. Прикладом цього ю освітнѐ платформа «Pegaz» 
Ягеллонського університету, ѐка базуютьсѐ на системі Moodle. Платформа 
маю свою завданнѐ длѐ кожного курсу навчаннѐ, а саме [12; 14, 105]:   

- служить сховищем навчальних матеріалів, сайтом тестуваннѐ 
знань і засобом здійсненнѐ обговореннѐ лекцій, вправ, презентацій длѐ 
модулів першого семестру; 

- містить презентації лекцій та умови виконаннѐ вправ, обов’ѐзкову 
та додаткову бібліографія, завданнѐ длѐ виконаннѐ вправ і дискусійний 
форум длѐ змішаного навчаннѐ (частина курсу ѐкого проходить у 
традиційній формі в аудиторіѐх або комп’ятерних лабораторіѐх, а інша у 
формі електронного навчаннѐ);  

- дидактичні матеріали длѐ дистанційного навчаннѐ. 
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Доречно додати, що згідно з розпорѐдженнѐм від 25 вереснѐ 2007 
року за № 3 «Про умови запровадженнѐ методик і технологій навчаннѐ на 
відстані» [13], університети зобов’ѐзані організувати длѐ студентів серія 
навчальних курсів дистанційного навчаннѐ. Набуттѐ навичок під час 
дистанційного навчаннѐ відбуваютьсѐ завдѐки виконання обов’ѐзкових 
(розумових карт, блогів) та активних (використаннѐ вікі-інструментів) 
завдань і участі в обговоренні на форумі.  

Електронне навчаннѐ забезпечую активне використаннѐ цифрових 
технологій, що даю легкий і швидкий доступ до інформації, гнучкість, 
відкритість до змін, бажаннѐ рости і вчитисѐ та пошук сенсу виконаннѐ 
завдань.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Підсумовуячи вищевикладене, можна констатувати, що використаннѐ різних 
інноваційних підходів у професійній підготовці майбутніх фахівців 
землевпорѐдкуваннѐ в університетах Польщі забезпечую зацікавленість до 
навчаннѐ, розуміннѐ його значеннѐ, професіоналізм і самовираженнѐ, а 
також розвиток умінь самостійно здобувати знаннѐ та виконувати фахові 
завданнѐ. Використаннѐ польського досвіду впровадженнѐ інноваційних 
підходів, зокрема, електронного навчаннѐ, нових курсів, напрѐмів підготовки, 
дозволить модернізувати вітчизнѐний навчальний процес, а викладачам – 
підвищити ефективність використаннѐ інформаційних технологій.  

Подальші дослідженнѐ ціюї проблеми будуть спрѐмовані на вивченнѐ 
можливостей підвищеннѐ ефективності занѐть із фахових дисциплін у 
процесі професійної підготовки майбутніх землевпорѐдників українських 
вишів шлѐхом упровадженнѐ інновацій. 
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РЕЗЮМЕ 

Русина Неля. Современные инновации в подготовке специалистов направлениѐ 
землеустройство в университетах Республики Польша. 

В статье представлены современные инновации в подготовке специалистов 
направлениѐ землеустройства в университетах Республики Польша. Целья статьи 
ѐвлѐетсѐ установление основ внедрениѐ инноваций в подготовке специалистов 
направлениѐ землеустройства в университетах Польши. В процессе написаниѐ 
статьи были использованы системный подход и методы исследованиѐ, такие как 
логический метод и анализ философской, психолого-педагогической, научно-
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технической литературы. Установлено, что современными инновациѐми ѐвлѐятсѐ 
методы электронного обучениѐ, открытие новых курсов и направлений подготовки, 
которые позволѐт модернизировать отечественный учебный процесс, а 
преподавателѐм – повысить эффективность использованиѐ информационных 
технологий. Дальнейшие исследованиѐ направлены на изучение возможностей 
повышениѐ эффективности занѐтий в процессе профессиональной подготовки 
будущих землеустроителей украинских вузов путем внедрениѐ инноваций. 

Ключевые слова:  информационно-коммуникационные технологии,  цифровые 
инновации, образовательнаѐ программа, э-землеустройство, геоинформационные 
системы, метод проектов, геодезический дизайн электронное обучение. 

 
SUMMARY 

Rusina Nelia The modern innovations in the training specialists of the land 
management direction in the universities of Poland. 

The article presents current innovations in training specialists of land management 
direction in the universities of Poland. The purpose of this article is to clarify the principles of 
innovation in training experts of land management in Poland. In the process of writing the 
article was used a systematic approach and methods of research, such as logical and of 
psychological-pedagogical, scientific-technical literature’ analysis. 

It is established that modern innovations are: e-learning, opening of new courses and 
training areas that will modernize the national educational process, while teachers enhance the 
effectiveness of using an information technology. New educational program of the Studio “E-
Land Management” provides the combination of the main objectives of the land management 
programme and GIS, and contains three groups of modules. As an example of an innovative 
project is “eco city”, that  is a comprehensive and contemporary perspective on the learning 
process in the field of development of urban areas, forming the environmental and civic 
awareness of young people and education ability to use effect on the development of their own 
city. Practical classes provide students with a chance for practical implementation of the tasks 
related to spatial economy and sustainable development, which implies the optimal proportions 
between the various components of the environment and human activities. The basis of practice 
is communication exercises, which require dissolving situational and design tasks in small groups. 
Implementation of e-learning is e-learning programmes and platforms. An example of such 
platform is the platform “Pegaz” at the Jagiellonian University, which is based on the Moodle 
system. The platform provides a repository of training materials, website testing knowledge and 
means of communication; contains presentations of lectures and exercises, compulsory and 
optional bibliography, reference for the exercises (for doing them), includes didactic materials for 
the distance learning.  

Further research is directed at studying the efficiency of training professional 
disciplines in the process of professional training of the future land managers of all Ukrainian 
universities, through adopting some innovation. 

Key words: information and communication technologies, digital innovation, 
educational program, e-land management, geographic information systems, project method, 
e-learning. 

 




