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Навчання за програмою «подвійний диплом» дозволяє 

студентам одночасно отримати два дипломи: українського 

державного зразка та європейського зразка одного із 

запропонованих закордонних партнерських вищих 

навчальних закладів за спільною або спорідненою освітньою 

програмою.

Така співпраця здійснюється на основі угоди між СНУ імені 

Лесі Українки та Природничо-гуманітарним університетом 

імені Яна Длугоша в Ченстохові. Програма діє за ступенями 

бакалавра і магістра
В рамках зазначеної угоди розроблено протокол погодження 

програми «Подвійний диплом» щодо умов навчання студентів за 

інтегрованими навчальними програмами, який  передбачає 

синхронізацію навчальних планів за освітніми ступенями бакалавра 

та магістра, визначення алгоритму навчання та перезарахування 

балів з дисциплін, які за кількістю годин та компетенціями 

наближені до дисциплін, що вивчались студентами в Україні. 



Угода про співпрацю щодо спільного 

навчання



Навчальні плани підготовки магістра 
в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 

та Природничо-гуманітарним університетом імені Яна Длугоша в Ченстохові 

та



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

денна форма навчання другого ступеня загального академічного 

профілю, програма для студентів, що навчаються у межах угоди 

про «Подвійний диплом»









Основні результати (для студентів):

• Формування нових професійних знань та вмінь, розширення 

світогляду, формування толерантності та відповідальності.

• Отримання ще одного документу про вищу освіту, який 

нострифікований у 28 країнах ЄС, що збільшує шанси студента  на 

професійну самореалізацію.

Основні результати (для викладачів):
• Налагодження добрих відносин між науковими школами та 

університетами.

• Проведення спільних наукових досліджень, публікація статей у 

рейтингових журналах, виконання наукових грантів.

• Проходження наукових стажувань та проведення спільних 

наукових конференцій.



Спільні наукові публікації:

• Dorota Ortenburger, Jacek Wasik, Tomasz Gora, Anatolii Tsos, Natalia 
Bielikowa. Taekwon-do: a chance to develop social skills // IDO 
MOVEMENT FOR CULTURE. Journal of Martial Arts Anthropology, 
Vol. 17, no. 4 (2017), pp. 14–18.DOI: 10.14589/ido.17.4.3.  

• Ortenburger D, Wąsik J, Tsos A, Bielikowa N, Andrijchuk O, Indykа S. 
Forms of expressing anger in hospitalised Ukrainian post-deployed 
service members. Ann Agric Env Med. 2018; 25(1): 172–175. doi: 
10.26444/aaem/75141

• Małolepszy E., Drozdek- Małolepsza T., Bakota D., Tsos A. (2017) 
Wychowanie fizyczne i sport w Równem i w powiecie rówieńskim w 
latach 1921–1939. Zarys problematyki. Prace naukowe Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna, t. XVI, nr 3, 69–84,  

• Małolepszy E., Drozdek-MałolepszaT., Bakota D., Tsos A. (2017) Sport in 
Volyn in the years 1921-1939. Outline history. Фізичне виховання, спорт 
і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. 
Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк,  № 3 (39), 2017, 
73–81. 



Наукові публікації в журналі Physical Activity Review :

• Tsos A., Hylchuk Y., Andreichuk O. , Pantik V., Tsymbaliuk S. Physical 
and mental health components condition in the life quality of students 
who regularly practice kickboxing and yoga. Physical Activity Review 
vol. 2017; 5: 37-43.

• Roda O., Kalytka S., Vashchuk L., Demianchuk O. The changes in the 
adaptive processes of the male organism during training physical 
exercises. Physical Activity Review 2017; 5: 10-18.

• Tsos A, Pasko V, Rovniy A, Nesen O, Pomeshchikova I, Mukha V. The 
improvement of the technical readiness of 16-18 year-old rugby players 
with the use of the computer program “Rugby-13”. Physical Activity 
Review 2018; 6: 257-265. doi: 10.16926/par.2018.06.30

• Vashchuk L, DedeliukN, Roda O, Kalytka S, Demianchuk O, Matskevych 
N, Krendeleva V. The realization of the individual fitness programs in the 
physical education of high schoolgirls. Physical Activity Review 2018; 6: 
144-150. doi: 10.16926/par.2018.06.19



Спільні наукові конференції:

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ»



Спільні наукові конференції:

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОНГРЕС

«ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НАРОДІВ ЄВРОПИ»



Докторантські студії (школи)

Studia III stopnia або Studia doktoranckie

(загальні положення)

Навчатись в докторантурі можна у вищих навчальних закладах, що

мають відповідні акредитації, наукових інститутах Польської Академії

Наук, дослідницьких інститутах.

Навчання в докторантурі, як правило, триває 4 роки, хоча окремі

заклади дозволяють продовжити його на 5-й та 6-й рік.

Докторантські студії бувають денними та заочними, платними чи зі

стипендією. Найбільш популярні гуманітарні науки.

Громадяни Польщі та ЄС автоматично звільнені від оплати за навчання.

Іноземці, які звільнені від оплат: 1) ті, хто має дозвіл на постійне

проживання у Польщі; 2) має карту поляка; 3) перебуває на терені

Республіки Польща під особливим захистом. Усі інші категорії іноземців

повинні оплачувати навчання у встановленому порядку (в середньому 4

тис. євро за рік навчання). Проте є значна кількість грантів та

стипендійних програм, що покривають ці витрати.



Докторантські студії (школи)

(зарахування)

Зарахування в докторантуру здійснюється на підставі поданих

документів та співбесіди. Співбесіда включає: попередній науковий

доробок вступника (досягнення, публікації, участь у конкурсах і

конференціях); знання іноземних мов, яке вступник може підтвердити у

розмові або надати відповідний сертифікат; проект досліджень,

методологія дослідження, яку вступник планує застосувати, наукові

зацікавлення.

Під час зарахування до докторантури може враховуватися середній бал

оцінок у додатку до диплому магістра.



Докторантські студії (школи)
(освітня діяльність)

Програма докторантських студій включає в себе широку викладацько-

освітню діяльність. Це передбачає участь у лекціях та семінарах,

обов’язкових для відвідування впродовж 4 років навчального процесу.

Зазвичай це два предмети протягом семестру. Навчальний процес

реалізується з урахуванням того, що більшість докторантів

працевлаштовані і заняття проводяться у другій половині дня

(п’ятниця) та субота. Однак, згідно нового Закону про освіту, що діє від

1.10.2019 р. кожен докторант матиме статус наукового співробітника

кафедри на якій здійснюватиметься написання дисертаційної роботи та

отримуватиме стипендію (сума варіюється від 1500-2400 зл./місяць).

На перших курсах навчання в докторантурі предмети стосуються

переважно методології навчання, основ відповідних наук, особливостей

написання дисертаційної роботи.

З 3-го курсу відбувається навчання профільних дисциплін, як от

(політологія, економіка і т.д.).



Докторантські студії (школи)
(освітня діяльність)

Кожного навчального року докторант зобов’язаний (не менше 10

академ. годин) провести лекції у присутності наукового керівника.

Докторант зобов’язаний також приймати участь у докторських

семінарах, які проводить його науковий керівник. Зазвичай це

конструктивні бесіди, щодо дисертаційних робіт докторантів,

обговорення конкретних наукових проблем.

Після закінчення кожного навчального року докторант повинен

скласти певний перелік документів до секретаріату, відповідального за

справи докторантів. Зазвичай, це інформація про здані екзамени, звіт

затверджений науковим керівником, рекомендація наукового

керівника. У випадку успішного завершення навчального року,

докторант не пізніше 1 вересня кожного року отримує за підписом

Ректора університету засвідчення про переведення на наступний рік.

Існує обов’язок складання трьох докторантських екзаменів після того,

як затверджена тема дисертації, тобто відкритий так званий przewód.

Зазвичай це профільний екзамен, іноземна мова і на вибір або

філософія, або інша дисципліна, залежить від напрямку навчання.



Докторантські студії (школи)
(наукова діяльність)

Вибір наукового керівника відбувається на першому курсі навчання в

докторантурі. Також на першому курсі формується план роботи та

опрацьовуються матеріали для дисертаційної роботи.

Впродовж навчання, переважно на 2-му / 3-му курсі існує вимога

відкрити przewód doktorski – документ, який фіксує тему роботи,

наукового керівника та місце захисту (подібне до затвердження теми

дисертації в Україні).

Серед вимог до публікацій, існує вимога щодо наявності принаймні 1

наукової статті у видані рекомендованому міністерством вищої освіти

Польщі (це за весь період навчання у докторантурі).

Протягом кожного року навчання в докторантурі, докторант повинен

прийняти участь принаймні у двох наукових конференціях

(вимагається сертифікат або інше підтвердження про участь).



Докторантські студії (школи)
(підготовка до захисту дисертації)

До 1.10.2019 захист дисертації здійснювався у фіксованих наукових

радах при університеті. Від 1.10.2019 це будуть тимчасові ради,

скликані відповідно до теми дисертаційної роботи.

Традиційний для України автореферат, формується у формі 5-6

сторінок із описом ключових аспектів роботи. Принципу надсилання

автореферату у відповідні установи, бібліотеки, та наявності відгуків на

автореферат немає.

Після подання роботи у секретаріат щодо справ докторантів,

визначаються два зовнішні опоненти за поданням наукового керівника.

Впродовж 3 місяців опоненти ознайомлюються із дисертацією і

надсилають свій відгук. У разі наявності двох позитивних відгуків,

призначається дата захисту.

Оголошення про захист дисертації розміщується на сайті факультету та

дошці оголошень факультету.



Докторантські студії (школи)
(захист дисертації)

На захисті за традиційною схемою мають бути присутні науковий

керівник, два опоненти та кворум наукової ради. Хоча практика

показує, що досить часто один з опонентів відсутній. В такому випадку

зачитають відгук. Процедура ідентична до української: питання

опонентів – відповіді докторанта, питання членів ради – відповіді

докторанта, таємне голосування. Важливе значення також мають

оцінки, отримані за докторські екзамени (укр. канд. мінімум).

Після захисту наукова рада факультету подавала прохання у вчену

раду університету про присвоєння наукового ступеню. За рішенням

вченої ради університету, приблизно через пів року після захисту в

урочистій формі Ректор вручав диплом. З 1.10.2019 рішення про

присвоєння наукового ступеня планується видаватись Міністерством

вищої освіти Польщі.



Докторантські студії (школи)
(що робити?)

1. Укласти додаткові угоди про підготовку аспірантів в докторських

школах.

2. Погодити навчальні плани. Визначити перелік дисциплін, що

потребують вивчення у Польщі.

3. Розробити зміст індивідуального плану підготовки докторанта.

4. Розробити зміни до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти

ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти

(наукових установах) з урахуванням захисту однієї дисертації і

нострифікації її в іншій країні.



Дякую за увагу!


