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ВСТУП  

Мета дослідження: проаналізувати моделі функціонування докторських 
шкіл у Польщі з точки зору організації та управління (етап I), а також 
питання забезпечення якості докторської підготовки (етап II). 

 

Дослідницькі питання : 

•Які організаційні моделі докторських шкіл створили польські 
університети, відповідно до нового законодавства, у рамках 
інституційної автономії?  

•Які добрі практики, розроблені докторськими школами, мають значний 
вплив на вдосконалення системи забезпечення якості докторської 
підготовки? 
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МЕТОДОЛОГІЯ 

ЕТАП I: Порівняльний аналіз моделей докторських шкіл 

Аналіз змісту положень про докторські школи та статутів університетів з точки 
зору організації та функціонування докторських шкіл у рамках нового 
законодавства  

Аналізом охоплено 47 докторських шкіл, які фунцкіонують у 25 ЗВО-членах  
KRASP, запрошених до реалізації проекту MEiN-PW у 2018 році. 

ЕТАП II: Опитування щодо якості підготовки – триває 

Анкета, адресована директорам / керівникам докторських шкіл (які беруть 
участь у проекті), що охоплює питання, пов'язані з системою забезпечення 
якості. Анкета складається з 22 відкритих питань, поділених на 8 тематичних 
частин (добрі практики, рекрутація, наукові дослідження, освітня складова, 
проміжне оцінювання, кадровий склад, інтернаціоналізація, докторська школа 
в умовах пандемії Covid-19 та після її закінчення). Результати опитування будуть 
представлені на конференції восени цього року. 3 



МЕТОДОЛОГІЯ 
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Класичні університети 
•Варшавський університут  
•Варшавський університет Кардинала Стефана Вишинського  
•Познанський університет ім. Адама Міцкевича 
•Вармінсько-Мазурський університет  м. Ольштин 
•Лодзинський університет 
•Вроцлавський університет  
•Сілезьский університет в м. Катовіце 
•Торуньський університет Миколи Коперніка  

 

Технічні ЗВО  
•Варшавська Політехніка  
•Познаньська Політехніка 
•Вроцлавська Політехніка  
•Опольська Політехніка 
•Сілезька Політехніка у м. Глівіце 
•Лодзинська Політехніка 
•Гданська Політехніка 
•Університет науки і технологій AGH  
ім. Станіслава Сташица в Кракові 
 

 ЗВО економічного профілю ekonomiczne 
•Познанський економчний університет  
•Варшавскьий економічний університет  

 
Медичні ЗВО  
•Варшавський медичний університет  
•Лодзинський медичний університет  

 
ЗВО сільськогосподарського профілю 
•Варшавський університет сільського господарства 

 
Мистецький ЗВО   
•Варшавська академія мистецтв * 

 
Педадогогічний ЗВО  
•Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша у м. 
Ченстохові 

 
ЗВО військового профілю  
•Варшавська військово-технічна академія ім. Ярослава 
Добровського 

 
ЗВО спортивного профілю 
•Варшавська академія фізичного виховання ім. Юзефа Пілсудського 



МЕТОДОЛОГІЯ 

Аналіз змісту положень регламентів докторських шкіл та статутів 
університетів з урахуванням таких ключових сфер: 
1.Принципи створення докторської школи та її місце у структурі університету 

2.Організаційна структура докторської школи – суб’єкти управління та їх 
повноваження  

3.Профіль докторської школи та співпраця з іншими ЗВО і науковими установами 

4.Органи університету, що присуджують наукові ступені 

 

Методологічні обмеження: 
•повні дані недоступні або застарілі 

•брак доступу до деяких внутрішніх актів, наприклад, наказів/доручень ректора щодо 
ДШ 

•неузгодженість інформації: у статуті, у нормативних документах докторської школи 
або на веб-сайті  
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ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ДОКТОРСЬКИХ ШКІЛ ТА  

ЇХ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ 
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24% 

72% 

4% 

Рис. 1. Місце  ДШ у структурі ЗВО  

форма підготовки організаційний підрозділ університету брак інформації 
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4 способи утворення ДШ: 

1.Одноосібне рішення ректора   

2.Ректор за поданням : 

• Ради/Рад наукових дисциплін [=вчених рад за науковою 
спеціальністю] 

3.Ректор після консультації з : 

• Сенатом  

• Колегією з питань науки, відповідно до галузі 

4.Ректор за поданням та після консультації з різними органами: 

• За поданням рад наукових дисциплін та після консультації з 
Університетською радою наукової досконалості 

• За спільним поданням щонайменше трьох рад наукових 
дисциплін (як виняток, двох рад) після узгодження з Сенатом 

 
ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ДОКТОРСЬКИХ ШКІЛ ТА  

ЇХ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ 
  

 2/3 

 1/3 

Рис.2. Спосіб утворення ДШ  

Розпорядження (наказ) ректора 

Розпорядження (наказ) ректора після консультації або за 
поданням  



ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ДОКТОРСЬКИХ ШКІЛ ТА  
ЇХ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ 
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4% 

16% 

24% 

24% 

32% 

Проректор з питань аспірантів 

Проректор з навчальних питань/освітньої 
діяльності/студентів 

Проректор з питань науки/наукових 
досліджень/ інновації і трансферу технологій  

брак даних 

Ректор 

Рис. 3. Нагляд (адміністративний) над ДШ  



ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ДОКТОРСЬКИХ ШКІЛ ТА  
ЇХ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ 
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72% 

12% 

12% 

4% 

Директор 

Декан 

Керівник 

Проректор та керівники 
колегумів 

Рис. 4. Орган управління ДШ  

60% 

12% 12% 
4% 

12% 

Директор Керівник Декан Проректор  

Рис. 5. Чи керівник ДШ має статус 
управлінської функції /керівної посади, 

відповідно до Закону 

Так Ні 



 
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДОКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ – 

СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ  
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92% 

8% 

Рис. 6. Призначення директора/керівника 
докторської школи 

За наказом ректора За конкурсом 

57% 

43% 

Рис. 7. Наказ ректора  

Із додатковими вимогами щодо призначення 

Без додаткових вимог 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДОКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ – 

СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ  
 



 
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДОКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ – 

СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ  
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• Науковий ступінь доктора габілітованого (або рівнозначний)  

• Звання професора  

• Працевлаштування на посаді професора  

• Працевлаштування за основним місцем роботи 

• Право бути науковим керівником у момент початку 
повноважень 

 

 

Формальні 

• Провадження наукової діяльності / у повном у обсязі 
робочого часу в одній дисципліні 

• Науковий доробок міжнародного характеру та досвід 
організаційної роботи 

• Суттєвий науковий доробок протягом останніх 5 років 

Проякісні 

Вимоги до претендента на посаду директора/керівника (якщо вказано) 
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Повноваження 
директора ДШ 

Наукові та 
організаційні 

Адміністративні 
та звітно-

контрольні 

57% 

43% 

Рис. 8. Найчастіше вказані повноваження 

Наукові та організаційні повноваження 

Адміністративні та звітно-контрольні повноваження 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДОКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ – 

СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ  
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Науково-організаційні повноваження 
1. Регламент ДШ (14): 
•Підготовка проекта регламенту докторської школи (13) 
•Консультація проекту регламенту, підготовленого 
ректором (1) 
 
2. Принципи рекрутації до ДШ (19):  
•Підготовка проекту (13) 
•Консультація проекту, підготовленого ректором, нагляд 
за процесом (1) 
•Нагляд та організація процесу (5) 
 
3. Затвердження індивідуального дослідницького  
плану (3) 
  
4. Організація навчального процесу (20) 
•Підготовка проекту програми підготовки у ДШ (15) 
•Нагляд за реалізацією програми підготовки (5) 

5. Кадрова політика (12) 
•Призначення наукових керівників та допоміжних 
наукових керівників : 
           - самостійно (4) 
           - у співпраці з радами дисциплін (7) 
•Формування кадрової політики (1) 
  
6. Інші (23): 
•Співпраця із суспільно-економічним оточенням (10) 
•Підтримка національної та міжнародної мобільності 
аспірантів (8) 
•Нагляд за дотриманням етичних принципів 
аспірантами/науковими керівниками (2) 
•Інтернаціоналізація докторської школи (2) 
•Функція медіатора між науковим керівником та 
аспірантом (1) 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДОКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ – 
СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ  
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Адміністративні та звітно-контрольні повноваження 
 

1. Ухвалення адміністративних та інших рішень в індивідуальних питаннях аспірантів  (15)  

2. Підготовка ДШ до евалюації (12) 

3. Продовження терміну подання дисертації до захисту (10) 

4. Введення, актуалізація та архівізація даних в Інтегрованій інформаційній системі вищої 
освіти і науки „POL-on” (7) 

5. Звітування з діяльності ДШ (24) 

  

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДОКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ – 
СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ  



16 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДОКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ 
– СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ  

12% 

4% 

8% 

20% 

56% 

Окремо немає (таку роль 
виконує Наукова рада … 

Рада з підготовки аспірантів 

Програмна рада 

Наукова рада докторської 
школи 

Рада докторської школи  

Рис. 9. Консультативно-дорадчий орган у 
докторській школі  

91% 

9% 

Рис. 10. Хто керує консультативно-дорадчим 
органом у докторській школі ? 

Директор/Керівник ДШ Проректор з науки 



Повноваження рад докторських шкіл : 

1.Підготовка або консультування проектів освітніх програм (19); 

2.Підготовка або консультування проектів регламенту ДШ (13);  

3.Підготовка або консультування правил та критеріїв прийому до ДШ (15); 

4.Консультування звіту з діяльності ДШ або діяльності директора (12);  

5.Розробка, консультування та затвердження принципів і правил підготовки індивідуальних 
дослідницьких планів (11); 

6.Консультування звіту самооцінювання ДШ для процесу евалюації (7); 

7.Моніторинг якості підготовки у ДШ (11); 

8.Підготовка та консультування способу й засад проведення проміжного оцінювання аспірантів 
докторської школи або прогресу у реалізації освітньої програми/індвідуальних дослідницьких 
планів (13); 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДОКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ 
– СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ  



Інші компетенції рад докторських шкіл : 

 
1.Участь у підготовці або розробка стратегії розвитку ДШ (9); 

2.Надання консультацій директорові ДШ щодо функціонування, розвитку та діяльності докторської школи (6); 

3.Висловлення позиції щодо кваліфікації університетського персоналу, які викладають в докторській школі, або 
наукових керівників (5); 

4.Сприяння інтернаціоналізації (1); 

5.Налагодження співпраці між університетом та зовнішніми установами у сфері науково-дидактичній (1); 

6.Ініціювання заходів, пов’язаних із вдосконаленням компетенції наукових керівників (1); 

7.Висловлення позиції щодо кандидата на посаду директора докторської школи (1); 

8.Контроль за видатками бюджету у  ДШ або надання висновків щодо фінансової політики ДШ (2); 

9.Призначення або визначення кандидатів на наукового керівника, керівників чи допоміжного керівника (2); 

10.Розроблення методу перевірки результатів навчання для кваліфікацій на рівні 8 Польської рамки кваліфікацій (1); 

11.Сприяння міждисциплінарності досліджень та підготовки в докторській школі (1); 

12.Висловлення позиції щодо наукового доробку кандидатів до ДШ, які не мають кваліфікації магістра, магістра-
інженера або рівноважного, у випадку осіб, які не мають диплому, згідно зі ст. 326 абз. 2 пкт 2 або ст. 327 абз. 2 Закону 
(1). 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДОКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ 
– СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ  
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ПРОФІЛЬ ДОКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ ТА СПІВПРАЦЯ  
З ІНШИМИ ЗВО І НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ 

16% 

28% 

4% 

52% 

4ШД/ 5 ШД 

1 ШД / 2 ШД 

Рис. 12. Галузеве профілювання докторської 
школи  

Так Ні 

16 

4 

2 
3 

1 ДШ 2 ДШ 5 ДШ 5 ДШ 

Рис. 11. Кількість докторських шкіл  
в університеті 
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ПРОФІЛЬ ДОКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ ТА СПІВПРАЦЯ  
З ІНШИМИ ЗВО І НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ 

32% 

68% 

Рис. 13. Спільне провадження докторської школи з іншим ЗВО, 
науково-дослідним інститутом, інститутом ПАН або  

міжнародною установою  

Так Ні 



ПРОФІЛЬ ДОКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ ТА СПІВПРАЦЯ  
З ІНШИМИ ЗВО І НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ 
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НАЗВА ДОКТОРСЬКОЇ 
ШКОЛИ 
 

ЗВО УСТАНОВА, СПІЛЬНО З ЯКОЮ 
УТВОРЕНО ДШ 

КІЛЬКІСТЬ ГАЛУЗЕЙ, КІЛЬКІСТЬ 
НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

ДИРЕКТОР/ 
КЕРІВНИК 

Докторська школа 
BioMedChem  
Лодзинського 
університету та 
інститутів Польської 
академії наук  у Лодзі   

  
Лодзинський 
університет 

  
•Центр молекулярних та 
макромолекулярних досліджень ПАН;  
  
•Інститут медичної біології ПАН 

  
Галузь точних та природничих наук  
(2 дисципліни) 
  
Галузь медичних наук та наук про 
здоров’я (1 дисципліна) 
  

  
Лодзинський 
університет 

 
Спільна докторська 
школа 

  
Сілезька Політехніка 

• Головний інститут гірництва,  
• Інститут теоретичної та прикладної  

інформатики ПАН, 
• Інститут основ інженерії наколишнього 

середовища ПАН;  
• Центр полімерних та вуглецевих 

матеріалів ПАН 

Галузь інженерно-технічних наук (9 
дисциплін) 
  
Галузь точних та природничих наук  
(1 дисципліна) 
  
Галузь суспільних наук (1 дисципліна) 
  

Сілезька Політехніка 

Краківська 
інтердисциплінарна 
докторська школа 

Університет науки і 
технологій AGH у 
Кракові 
(факультет фізики та 
прикладної 
інформатики AGH; 
факультет інженерії 
матеріалів та кераміки 
AGH) 
  

• Інститут ядерної фізики ім. Генрика 
Нєводнічанського ПАН;  

• Інститут каталізу та фізикохімії 
поверхні ім. Єжи Габера ПАН, 

• Інститут фармакології ім. Єжи Мая 
ПАН, 

• Інститут металургії та інженерії 
матеріалів ім. Олександра 
Крупковського ПАН   

Галузь медичних наук та наук про 
здоров’я (2 дисципліни) 
 
Галузь точних та природничих наук  
(2 дисципліни) 
 
Галузь інженерно-технічних наук (1 
дисципліна) 
  

Інститут ядерної 
фізики ім. Генрика 
Нєводнічанського 
ПАН;  
  



 
ОРГАНИ, ЯКІ ПРИСУДЖУЮТЬ НАУКОВИЙ СТУПІНЬ  
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Рада/и наукової дисципліни (=спеціальності) (10) 

 
Рада з питань присудження наукових ступенів i 
ступенів у галузі мистецтвознавства (2) 

 
Наукові ради (2) 

 
Комісії з питань наукових ступенів (2) 
 
Рада наукового розвитку / Rada Awansów 
Naukowych (1) 

ОДИН УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ОРГАН ДВА УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ОРГАНИ 

У НАУКОВІЙ ДИСЦИПЛІНІ      У ГАЛУЗІ НАУК   

Рада/и наукової дисципліни Сенат (3) 

 
Рада/и наукової дисципліни 

 
Наукова рада університету (1) 

Наукова рада дисциплін Галузева наукова рада (2) 

Комісія з питань наукового 
розвитку 

Сенат (1) 

Наукова рада інституту / 
структурного підрозіділу 

Інтердисциплінарна 
комісія 

(1) 



• З попереднього аналізу важко визначити одну найпоширенішу структурно-
управлінську модель докторської школи 

• Кожна аналізована установа створила нормативно-правові акти та 
положення, що стосуються докторської школи, по-різному, проте цілі 
впровадження цих механізмів та практики подібні - у т.ч. це піклування про 
високу змістовну якість докторської підготовки та ефективний процес 
управління школою. 

• З огляду на вищевикладене, необхідно задуматися над процесом 
«порівняння» моделей ДШ, оскільки у деяких випадках це досить важко. 
Тому дослідження на етапі I було розширено анкетою, яка доповнить картину 
і дозволить виявити тенденції та передові практики. 
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МОДЕЛІ ДОКТОРСЬКИХ ШКІЛ – ВИСНОВКИ 



Незважаючи на труднощі у порівнянні докторських шкіл, спостерігаємо деякі 
тенденції: 

•У більшості випадків докторська школа є організаційним підрозділом університету, 
утвореним для провадження цієї форми підготовки, що пов’язано з необхідністю 
вести окрему документацію та звітність, як і інші загальноуніверситетські підрозділи. 

•У 2/3 випадків докторська школа утворюється наказом ректора, тоді як лише в 1/3 
за поданням або після консультації з іншим колегіальним органом. 

•Найчастіше докторська школа знаходиться у сфері компетенції та ухвалення рішень 
відповідного проректора, рідше нагляд здійснює лише ректор. 

•Модель управління ДШ:  

 - Директор/Керівник (який є керівною функцією, відповідно до статуту)   

 - Консультативно-дорадчий орган з різними повновженнями   
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МОДЕЛІ ДОКТОРСЬКИХ ШКІЛ – ВИСНОВКИ 



Незважаючи на труднощі у порівнянні докторських шкіл, спостерігаємо деякі тенденції: 

•У переважній кількості випадків в університеті було утворено одну докторську школу. 
Більшість ДШ не були профльні за галуззю. Серед тих, хто має конкретний профіль, усі 
провадять підготовку з кількох дисциплін в одній галузі, і це в основному стосувалося 
медичних, мистецьких, економічних, спортивних та кількох ДШ у класичних 
університетах. 

•Лише деякі ЗВО вирішили провадити докторську підготовку у співпраці з іншою 
установою підрозділом, у більшості випадків це співпраця між ЗВО та інститутами 
Польської академії наук. 

•Усі ЗВО утворили додатковий орган, крім сенату, відповідальний за присудження 
наукових ступенів. Кілька університетів розподілили повноваження для присудження 
наукового ступеня на два різні університетські органи, залежно від того, чи 
присуджується ступінь доктора філософії за певною дисципліною чи за галуззю наук. 
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МОДЕЛІ ДОКТОРСЬКИХ ШКІЛ – ВИСНОВКИ 



МОДЕЛІ ДОКТОРСЬКИХ ШКІЛ – ВИСНОВКИ 

 

Організація докторських шкіл постійно змінюється – про це 
свідчать зміни в документах стосовно первинних актів, 
прийнятих у 2019 році, це означає, що у нас ще немає повністю 
сформованої моделі докторської школи, і цей процес триває.   
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Дякуємо за увагу! 

 
     

 

  
Проект Міністерства освіти і науки Польщі та Варшавської Політехніки 
«Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – 
задля удосконалення діяльності закладів вищої освіти» 
Лідер: проф. д.габ. Єжи Возніцький  


