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Вища освіта у Польщі – покроковий план дій 
 

 

Вища освіта у Польщі – чудовий вибір для українських абітурієнтів! Ти отримуєш 

сучасну європейську освіту і разом з тим навчаєшся недалеко від дому. 
 

Але вступ до польського ВУЗу – це тривалий процес, що вимагає неабиякої 

підготовки. Спеціалісти школи польської мови та культури Ораціо вже 

допомогли зі вступом у польські ВУЗи більш ніж 1000 українських абітурієнтів. І 

саме для тебе ми склали покроковий план дій, який допоможе за рік 

підготуватися до вступу у Польський ВУЗ. 
 

Якщо плануєш вступати до польського ВУЗу маєш пройти кілька етапів: 
 

1 етап: підготовчий. 
 

Почни його за 12 місяців. Вересень – чудовий час для старту! 
 

На цьому етапі ти повинен: 
 

o обрати спеціальність, ВУЗ і місто для навчання 

 

Важке питання, так? Перш ніж «гуглити» його, прийди на наш БЕЗКОШТОВНИЙ 

семінар про вищу освіту у Польщі. Тут ти знайдеш багато корисної і, головне, 

достовірної інформації 
 

o почати вивчення польської мови (мінімальний рівень для вступу В2) 

 
Зверни увагу: для деяких спеціальностей тобі знадобляться глибші знання 

польської (наприклад, журналістика, медицина тощо). Якщо хочеш вступати на 

економічний або біологічний факультет, поглиблюй знання польської саме з 

цих тем. Тобі стануть у нагоді курси «Математика польською» або «Біологія 

польською». 

 
Будемо відвертими, це – перший і найважливіший етап твоєї вступної кампанії. 

Саме від того, як ти працюватимеш над першими двома пунктами, у більшій 

мірі залежить, чи вступиш до обраного ВУЗу.  
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2 етап: документація 
 

Ти почнеш працювати над цим етапом як тільки отримаєш документи по 
середню освіту. 

 

o Збір необхідних документів (про них детально ми написали 

нижче)  

o Переклади документів на польську мову 
 
 
 

3 етап: подання документів 
 

Час подання документів залежить від ВУЗу. Але приблизно це липень-серпень. 

 

o Своєчасне відправлення пакету документів до Польщі Тут 

надто важливо оформити усі документи польською 

правильно. 

 

o Проходження співбесіди на знання польської мови (можливо – додаткові 
тести, в залежності від спеціальності): 

 

1) співбесіда на місці в університеті (як вступний екзамен); 2) співбесіда по 

Skype. Зазвичай, співбесіда проводиться для підтвердження рівня мови, але 

також можуть бути спеціалізовані співбесіди (це залежить від університету). 
 

o Пошук місця проживання 
 



 

 

4 етап: початок навчання 
 

Ми тебе вітаємо! На цьому етапі ти вже студент польського ВУЗу. І вже у вересні 
ти поїдеш на навчання до обраного міста. 

 

o Приїзд до Польщі, поселення 
 

o Іноді – вступний інтенсивний курс польської мови. 
 

Так, майже всі навчальні заклади пропонують платні/безкоштовні інтенсивні 

курси вивчення мови при університеті. Зверни увагу – інтенсивний курс 

потрібен для того, щоб ти швидше позбувся мовного бар’єру, освоївся у 

студентському середовищі. Але ніяк не для вивчення мови з «нуля»! 
 

o Початок академічного року – 1 жовтня 
 
 
 
 
 

 

І. Якщо плануєш вступати на бакалаврат, підготуй: 
 

1) Атестат і додаток  
2) Довідка 0-86 о  
3) Апостиль атестату і додатку  
4) Присяжний переклад атестату, додатку і медичної довідки  
5) Закордонний та український паспорт  
6) Сертифікат знання польської мови на рівні В2  
7) 2 фото лівий напівпрофіль. 

 



 

ІІ. Якщо плануєш вступати на магістратуру підготуй : 
 

1) Атестат і додаток  
2) Диплом та додаток  
3) Довідка 0-86 о  
4) Апостиль для атестату і додатку  
5) Присяжний переклад для атестату, додатку і медичної довідки  
6) Додатково cv, рекомендаційний лист від професорів та мотиваційний лист  
7) Паспорт закордонний та український  
8) Сертифікат знання польської мови на рівні В2  
9) 2 фото лівий напівпрофіль. 

 
 

Документи потрібні для отримання річної візи (Національної):  
1) Оригінал та копія запрошення від університету .  
2) Квитанція оплати мінімум за семестр навчання.  
3) Квитанція оплати рекрутаційного внеску.  
4) Річне страхування.  
5) Оригінали та копії українського та закордонного паспортів.  
6) Квитанція оплати візового внеску.  
7) 2 Фотографії 3,4х4,5  
8) Візова анкета 

 

Пам’ятай, що якщо ти ще не маєш 18 років, то твої батьки мають підготувати 
наступне: 
 

- Дозвіл на виїзд для неповнолітніх дітей  
- Копії паспортів батьків  
- Свідоцтво про народження дитини 

 

Отже, освіта у Польщі для українців – більш, ніж доступне досягнення. Достатньо 

присвятити час і увагу вивченню польської мови. З питань правильного вибору 

навчального закладу, документації і подання документів Ви можете звертатись до 

нас.  
 

У Oratio – ми можемо допомогти Вам зорієнтуватися у тому, до якого ВУЗу все 

ж таки краще вступати, зібрати всі документи, зробити їх офіційний переклад і 

не запізнитися із термінами вступної кампанії. 
 


