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Привіт, мене звати Марина 
Побережна.

Вже близько 5 років я є 
викладачем польської мови.

За цей час вивчила більше 400 
студентів, які успішно склали 

міжнародні іспити з польської 
мови, пройшли співбесіди на 
Карту Поляка, навчаються в 

польських школах і ВНЗ та 
звісно працюють у Польщі.

У 2017 року відкрила власну 
школу іноземних мов HiSchool

у місті Черкаси.



Чому я 
закликаю 
робити все
самостійно?

У наш час з`явилося безліч компаній 
які за гроші готові 
зробити елементарні для знаючих 
людей речі, від допомоги у 
подачі документів на Карту поляка 
до допомоги при вступі та 
оформленні візи.

Моя задача при 
написанні цього гайду - це зробити з 
вас дійсно знаючих людей, 
які готові самостійно 
думати та приймати рішення. 
Також не дозволити рекламі 
чи порадам родичів та 
знайомих впливати на вас. Ви маєте 
бути свідомі того, що за вас ніхто 
нічого не"порішає" та "запаритись"
доведеться навіть після 
підписання договорів з 
цими "фірмами"



З чого ж починається вступ до ВНЗ?

Перше та основне це вибір 
спеціальності.

Чому саме зі спеціальності варто 
починати? Я не буду казати ту 
банальщину типу: "...від цього 
залежитиме ваше майбутнє" і тому 
подібне. Бо навчання в вищому 
навчальному закладі на певній 
спеціальності в результаті приводить 
до одного з двух варіантів: в першому 
ви освоїте якусь професію, а в другому 
зрозумієте що помилилися вибором. 
Проте врешті решт університет 
допоможе вам самоорганізовуватися, 
швидко освоювати великі обсяги 
інформації, знаходити виходи з різних 
ситуацій та "навчить вас вчитися".



Друге - це вибір міста, самого університету та форми
навчання. Зауважте, що деякі ВНЗ мають філіали в
кількох містах. Від міста залежить вартість
навчання, проживання, транспорту та щоденних
витрат, а від форми навчання кількість вашого
вільного часу (при заочній формі ви не зможете
отримати студентську візу).

До вищих навчальних закладів в Польщі належать
Академії, Університети, Політехніки та Вищі школи.

Ознайомитися з вищими навчальними
закладами допоможе цей список: Рейтинг ВНЗ
Польщі 2019 (відкрила одне з перших посилань в
браузері, та і всюди рейтинги майже однакові).

http://perspektywy.pl/RSW2019/ranking-uczelni-akademickich


Університети в Польщі бувають приватні та державні
відповідно. Основні різниці між ними існують в термінах 

подачі документів, спілкуванні з рекрутаційним
відділом та лояльності до студента. Освітній процесс в 
них практично такий самий як і престижність диплому після 
закінчення.

В державних ВНЗ передбачене безкоштовне навчання для 
студентів-поляків, для зарубіжних студентів з картою сталого 
побиту, картою поляка, та деяких інших. Про це та більше ви 
можете прочитати на сайті кожного державного університету, 
або ж написати їм листа в якому просите про уточнення умов 
для безкоштовного навчання. В приватних ВНЗ навчання
завжди платне (окрім можливих спонсорських програм).



Навчання в польських ВНЗ проходить польською 
мовою, тому ви маєте володіти нею на досить 
високому рівні В1-В2. Потрібне також підтвердження 
рівня мови сертифікатом та/або іспитом в 
університеті ( при проходженні курсів в HiSchool ми 
даємо потрібний сертифікат). В окремих 
університетах навчання проходить і англійською 
(рівень мови теж потребує підтвердження), але 
зазвичай таке
навчання коштує дорожче. Про стипендіальні 
програми, терміни вступу, тривалість навчання та 
багато іншого в деталях ви можете прочитати на 
офіційних сайтах ВНЗ. Більшість 
з них дублюються навіть нашою мовою, та 
і в відділі рекрутації можуть бути 
люди що володіють українською 
чи російською мовами..



Я обрав ВНЗ, що далі?

Далі починається рекрутація (набір).

І тут у кожного університету свої 
терміни і правила.

Державні ВНЗ оголошують списки 
студентів вже в липні, а приватні
можуть прийняти документи навіть на 
початку осені (навчання починається з 
жовтня).

Ви можете починати вступ заздалегідь, 
списавшись з університетом навіть до 
нового року (аби "забронювати" собі 
місце) на основі табелю за 10 клас. 
Проте практика показує що це 
непотрібно, оскільки на платній формі 
навчання місць чомусь завжди 
вистачає (або ж я просто не стикалася з 
протилежним).



Документи для вступу.

Заповнений формуляр на сайті університету.

Документ про здобуття повної середньої освіти з додатком
(мусить бути апостиль та переклад на польську завірений
нотаріусом).

Копія паспорту.

Сертифікат що підтверджує знання польської на рівні В1-В2.

Підтвердження внесення реєстраційної оплати, оплати за 
студентський квиток та інших можливих одноразових сплат при 
вступі.

Підтвердження оплати за навчання.

Довідка про відсутність протипоказань до навчання. (Деякі 
університети мають форму, яку може заповнити наш терапевт, або 
можна просто перекласти нашу форму 086)

Фотокартки 3.5 х 4.5.

З додаткових документів можуть попросити дозвіл батьків на навчання 
дітям до 18, при наявності копію карти поляка (якщо вступаєте на 
безкоштовне). Для заповнення форми на сайті можливо потрібен буде 
номер PESEL (електронний номер реєстру населення Польщі, його у вас 
немає), номер візи (який ви надасте пізніше).



ВНЗ зацікавлені у вас як студентах!
Саме з цієї причини вони самі вам допомагають у всьому та 
відповідають на будь-які питання.

НЕ СОРОМТЕСЬ їм писати та нагадувати про себе.

Не бійтеся писати польською! Навіть пів року навчання в HiSchool
вистачить аби спокійно вести листування з університетами 
польською мовою.

І що саме з попереднього списку ви самостійно не можете подати? 
Свій атестат чи чек про оплату?



Популярні питання та відповіді 
(скріни переписок з ВНЗ)

Питання студента

Відповідь ВНЗ

1. Чи ви маєте знижку чи повністю 
безкоштовне навчання для студентів з 
КАРТОЮ ПОЛЯКА?

2. Який має бути РІВЕНЬ ПОЛЬСЬКОЇ 
МОВИ І чи вистачить сертифікату 
про проходження курсу від мовної 
школи?

3. Де можна знайти весь процес 
рекрутації на навчання?

4. Чи вистачить НОТАРІАЛЬНОГО 
ЗАСВІДЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДІВ українським 
нотаріусом, чи ви надаєте перевагу 
польському?

5. Чи є у вас ГУРТОЖИТКИ?

6.Чи потрібна ДОВІДКА ПРО ЩЕПЛЕННЯ?

1. Кандидати з картою поляка можуть 
претендувати на безкоштовне навчання

2. Сертифікат державного зразка чи 
онлайн тест в нашій системі

3.Українською

4. Так можливий нотаріальний 
український переклад. (мається на увазі 
зроблений в Україні)5. Так, 9 гуртожитків

6. Ні.



Студентка в довільній 
формі запитує до 
якого числа можна 
подавати документи 
та зареєструватися на 
сайті університету.

Університет пропонує 
скористатися акцією : 
знижкою на навчання та 
відсутністю внеску, якщо 
зареєструватися до 16 
липня. Та пропонує 
звертатися за будь-яких 
питань.



Деякі ВНЗ одразу відповідають 
вам українською чи російською 

мовами

Документи для вступу



Приклади листів та 
відповідей

Ніколи не бійтеся зробити помилки в польських листах. Пам`ятайте 
що ви лише вчитеся і університети це розуміють. Хоч і вимагають 

достатній рівень знань В2, проте це не означає що через якусь 
помилку в тексті листа вас не приймуть. Усі ми люди, усі ми 

помиляємось, навіть поляки.
Одна ВАЖЛИВА деталь: НІКОЛИ, повторюю ніколи не користуйтеся 

гугл перекладачем. Він абсолютно не сприймає мову листування! На 
якому б рівні ви не були, все одно напишете краще ніж гугл. Повірте

моєму досвіду перекладача, я виправляла чимало чужих перекладів, 
листів і тому подібного, гугл впізнається ОДРАЗУ, стосовно польської 

мови він безграмотний.

В тексті питання про 
рекрутацію, онлайн запис 
для іноземців.

В чому може бути 
особливість?
В тому, що 
зареєструватися ви маєте 
раніше ніж отримаєте 
номер атестату, візи і 
адреси проживання. Не 
лякайтеся. В цьому 
випадку вам доведеться 
попередити ВНЗ та 
просто внести цю 
інформацію трішки 
пізніше.



Університет пише про 
початок набору студентів 
на факультет управління в 
квітні і про актуальну 
інформацію на сайті.
Якщо ви не можете 
подати документи 
особисто, то для 
отримання довідки про 
прийняття на навчання 
вистачить ксерокопії 
заповненої анкети та 
договору, також чеку про 
оплату.
Наголошується про 
реєстрацію на сайті та 
сертифікаті про знання 
мови на рівні В2.
У цьому ВНЗ немає 
вступних іспитів, 
студентів беруть за 
порядком подачі 
документів.



ВСТУПНІ ІСПИТИ. 
СЕРТИФІКАТИ
Взагалі як таких вступних іспитів у ВНЗ немає. 
Виключенням є творчі спеціальності (мистецтво, 
хореографія...). Порядок проведення цих іспитів 
індивідуально визначається кожним ВНЗ.

Якщо ви хочете потрапити на безкоштовне місце, ви 
можете подавати документи на конкурсній основі, тоді 
вам доведеться складати іспити за вибраною 
спеціальністю.

Університет може дати тест на підтвердження рівня вашої 
польської, і (або) іноземної мови, щоб розподілити вас по 
групах для її вивчення.

Повірте, якщо ви здали тест в нашій школі - здасте і в 
Польщі. Для наших тестів ми беремо завдання з переліку 
доступних на офіційному сайті Державної Комісії з питань 
сертифікації володіння польською мовою як 
іноземною http://certyfikatpolski.pl До речі єдиною 
організацією яка може надати сертифікат знання польської 
мови!

Якщо ви маєте сертифікат знання польської мови на рівні 
С1, ви можете безкоштовно навчатися в 
державних університетах.

Мовні школи можуть надати сертифікат лише про 
прослуховування курсів та здачі внутрішного шкільного 
іспиту (який приймають приватні ВНЗ). Якщо після 
проходження мовних курсів вам пропонують купити цей 
сертифікат, або вимагають гроші за видачу - задумайтесь 
про порядність цієї школи, адже вони мають 
видаватися безкоштовно.

http://certyfikatpolski.pl


Коли ви внесли всі оплати та документи, 
ВНЗ висилає вам довідку про прийняття на 

навчання яка потрібна для отримання 
візи (та для субсидій, воєнкомату і тд.)



Особливості 
для неповнолітніх та 
для власників Карти Поляка

Головною особливістю для неповнолітніх є згода батьків 
на навчання для університету, та згода батьків на 
навчання за кордоном для візи. Перша заповнюється у 
довільній формі, або у формі наданій самим 
університетом, може вистачити одного підпису. Друга 
заповнюється у нотаріуса, який має засвідчити підписи 
батьків чи опікунів (треба підписи обох батьків). 

Для власників Карти Поляка можливим є безкоштовне 
навчання в державних університетах та отримання 
стипендії. В такому випадку до переліку документів має 
додаватися ксерокопія карти. Порядок вступу і решта 
документів нічим не відрізняється.



Як пройти на бюджет. 
Гранти і стипендії

Перш за все, всі програми та гранти на навчання стосуються лише тих учнів 
що володіють польською чи англійською мовами на високому рівні (В2). 
Деякі університети пропонують безкоштовні місця саме на англомовне 
навчання.

Якщо ви маєте сертифікат знання польської мови на рівні С1, ви можете 
безкоштовно навчатися в державних університетах.

Від себе можу порекомендувати проектTeraz Wrocław https://study-in-
wroclaw.pl/ua/ (сайт українською) щороку учні нашої школи успішно 
вступають у ВНЗ Вроцлава та навчаються там безкоштовно або зі знижкою 
.

Які ж університети пропонують безкоштовне навчання для українців?

Ну наприклад:

Uniwersytet Śląski w Katowicach http://admission.us.edu.pl/russian

Politechnika Warszawska https://www.pw.edu.pl

WSB we Wrocławiu https://www.wsb.pl/wroclaw/

Практично кожен сайт університету дублюється російською чиукраїнською 
мовами. Про всі проекти можна прочитати там і ніхто від вас безкоштовне 
навчання не приховає.

До речі, що стосується вступу після 9-10 класу, то навчання для 
всих безкоштовне! Ви оплачуєте лише опікунство, гуртожиток, кишенькові 
витрати, та страховку. Хоча це і не буде рахуватися за вищу освіту, проте ви 
вже отримаєте певну спеціальність.

Щодо стипендій, то її можуть отримати студенти з картою поляка (після 
складання певного комплекту довідок, необхідних університету), студенти 
що гарно навчаються, за досягнення в спорті та наукові досягнення.

https://study-in-wroclaw.pl/ua/
http://admission.us.edu.pl/russian
https://www.pw.edu.pl
https://www.wsb.pl/wroclaw/


ВІЗА
Єдиний сайт на якому доступна ВСЯ інформація стосовно 
потрібних документів.

https://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine/Education.html

Зверніть увагу від яких страхових компаній приймають поліси, 
уважно заповніть усі анкети (приклади є на сайті).

Знову таки заповнюємо всю інформацію самі, і подаємо 
документи теж самостійно. За вас нормально це ніхто не зробить, 
будьте в цьому впевнені. Навіть на офіційному сайті є 
купа попереджень про шахрайство! Довіряйте тільки працівникам 
візового центру.

Коротко про список потрібних документів:

- Візова анкета з вклеєною фотографією.

- Одна кольорова фотографія.

- Підписаний заявником закордонний паспорт.

- Внутрішній паспорт або ID картка разом з витягом з державного 
державного демографічного реєстру (оригінал та ксерокопія).

- Оригінал та копія страхового медичного полісу, що відповідає 
наступним вимогам, а також додаток до полісу (друга частина 
страхового договору «Загальні умови страхування»).

- Документи, що підтверджують головну мету перебування.

https://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine/Education.html


Віза з метою навчання першого ступеня (бакалавр), навчання другого 
ступеня (спеціаліст) або навчання в магістратурі, або аспірантурі, або 
проходження підготовчого курсу для зарахування на навчання

Заявник, який звертається за національною візою з приміткою «студент», 
щоб підтвердити мету подорожі, складає наступні документи:

• Довідка з навчального закладу, що підтверджує зарахування заявника 
на навчання або продовження навчання. (бакалаврат, магістратура, 
докторантура або підготовчі курси для навчання в університеті). Даний 
документ обов'язково повинен містити інформацію про актуальний рік 
навчання та семестр.

• Підтвердження здійснення оплати (видане навчальним закладом), 
якщо заявник зарахований, або продовжує платне навчання. Якщо 
навчання безкоштовне повинно бути документальне підтвердження 
даного факту в довідці з університету.

• Документ, що підтверджує наявність достатніх фінансових коштів на 
покриття витрат на проживання та повернення до країни 
походження*.Документ, що підтверджує, де буде мешкати студент, а 
також вартість такого проживання (таким документом, для прикладу, 
може бути договір оренди житла або довідка з гуртожитку, де має бути 
вказана вартість оплати за проживання за весь період або помісячна 
оплата).

*Документом, що підтверджує наявність фінансових ресурсів може 
бути:

• дорожній чек;

• свідоцтво про суму ліміту на кредитній картці, видану банком, що 
видав кредитну картку (допускається будь-який банк, який знаходиться 
в Україні або Польщі, або іншій країні);

• свідоцтво про наявність грошових коштів у ПОЛЬСЬКОМУ банку або 
кооперативному ощадно-кредитному товаристві, що знаходяться на 
території Республіки Польща. Не може бути ні Кредо банк, ні Ідея банк, 
ні будь-який інший банк, який знаходиться в Україні. Такий банк 
повинен бути розташований саме у Польщі;

• документ, що підтверджує надання національної чи іноземної 
стипендії;

• довідка про працевлаштування та розмір заробітної плати.



Неповнолітні та повнолітні на фінансовому утриманні батьків

Якщо заявник є неповнолітнім або повнолітнім, перебуваючи на 
фінансовому утриманні батьків , потрібно надати нотаріально 
посвідчений спонсорський лист від батьків або законних опікунів, 
а також документи, які підтверджують наявність фінансових 
коштів у батьків/фінансових опікунів (документи описано виже). В 
нотаріально завіреному листі про спонсорство має бути 
зазначено, що батьки/офіційні опікуни зобов'язуються покрити всі 
витрати на проїзд та проживання особи, яка звертається за візою, 
та заяву про те, що особа є на утриманні батьків.

"Спонсорські листи" для студентів можуть бути виданими:

• батьками заявника (спонсорський лист повинен бути посвідчений 
нотаріусом),

або

• особою третьою ( тільки після отримання згоди консула, 
спонсорський лист повинен бути посвідчений нотаріусом)

Повнолітні студенти, які перебувають на фінансовому утриманні 
батьків, повинні подати відповідну заяву від батьків про фінансове 
утримання повнолітньої дити (даний документ має бути 
посвідчений нотаріусом).

Батьки (третя особа) повинні до спонсорського листа долучити один з 
нижче наведених документів:

• дорожній чек;

• свідоцтво про суму ліміту на кредитній картці, видану банком, що 
видав кредитну картку (допускається будь-який банк, який 
знаходиться в Україні або Польщі, або іншій країні);

• свідоцтво про наявність грошових коштів у ПОЛЬСЬКОМУ банку 
або кооперативному ощадно-кредитному товаристві, що 
знаходяться на території Республіки Польща. Не може бути ні 
Кредо банк, ні Ідея банк, ні будь-який інший банк, який 
знаходиться в Україні. Такий банк повинен бути розташований 
саме у Польщі;

• документ, що підтверджує надання національної чи іноземної 
стипендії;

• довідка про працевлаштування та розмір заробітної плати.

Мінімальний розмір необхідних фінансових ресурсів на рахунку



Іноземець, який подає заяву на отримання національної візи для навчання, 
повинен надати документ, що підтверджує, що він має достатні 
фінансові ресурси для покриття:

• вартості повернення в країну походження у розмірі:

* 200 злотих, якщо він прибув з сусідньої країни з Республіки Польща 
(наприклад: Україна, Білорусь, Росія);

*2500 PLN, якщо він прибув з іншої країни, ніж зазначені вище;

• витрати на проживання

На кожен місяць запланованого перебування, має бути мінімально:

*701 злотий для однієї особи;

*528 злотих для кожної особи в сім’ї (якщо заявник буде проживати з сімєю; 
наприклад, чоловік з дружиною).

Заявник (наприклад: Україна, Білорусь, Росія) на 365-денну візу повинен 
мати щонайменше 8,612 злотих (701*12+ 200) фінансових ресурсів 
плюс кошти, необхідні для покриття витрат на проживання. Кошти на 
покриття проживання вираховуються з документу, який підтверджує 
місце проживання (наприклад, з договору про оренду житла або з 
довідки з гуртожитку) – місячна оплата за проживання * на кількість 
місяців перебування в Польщі. Наприклад, якщо щомісячна оплата за 
гуртожиток складає 300 злотих, тоді витрати на проживання за рік 
будуть складати: 300 злотих * 12 місяців = 3 600 злотих на проживання на 
рік.

Для сім’ї громадян (Наприклад: Україна, Білорусь, Росія) на кожну особу на 
365 днів щонайменше 6,536 злотих (528*12+ 200) + кошти на проживання.

Візу з приміткою «студент» можуть отримати тільки студенти стаціонарної 
форми навчання, або особи, котрі виїжджають до Польщі 
з метою проходження підготовчого курсу для зарахування на навчання . 
Консул є уповноваженим для оцінки заявника, чи його рівень володіння 
мовою, якою проходитиме навчання, є достатнім для навчання у 
навчальному закладі.

Особа, яка подає заяву на отримання національної візи, як студент, повинна 
пред'явити вище перераховані документи та документи, на підставі 
яких Консул зможе визначити вартість проживання (наприклад, договір 
оренди квартири, рішення про надання гуртожитку тощо). Якщо 
такі документи не подаються разом із документами на візу, заявнику 
надається право для їх доповнення у терміні протягом 14 днів від дня 
подачі. (відповідний документ про донесення повинен бути підписаний).

Анкета на видачу вищезазначеної візи може розглядатися до 60 днів.

* Інформація взята з сайту, посилання на який я лишала вище.



Пошук житла

Гуртожиток - це найдешевший варіант проживання, 
повірте, з українськими польські не мають нічого 
спільного. Там чисто, охайно, за ними слідкують.Більшість 
студентів користуються саме цим варіантом. За 
гуртожитки ви можете написати університету, вони або 
мають свої, або орендують кімнати у інших.

Звісно не кожен університет може надати таку 
можливість, тому у деяких варіантах вам доведеться 
самостійно шукати квартиру або кімнату.

Для пошуку ви можете скористатися сервісами:

https://www.gumtree.pl

https://www.olx.pl/nieruchomosci/mieszkania/

Ціни залежать від міста та від району. Пам`ятайте, що вам 
обов`язково треба укласти договір про оренду для 
отримання візи.

https://www.gumtree.pl
https://www.olx.pl/nieruchomosci/mieszkania/


Переїзд

Через велику кількість багажу більшість їде автомобілем 
чи автобусом і стоять на кордоні буває по 12 годин (не 
враховуючи саму поїздку). Я цього робити не раджу, не 
беріть багато. Усі необхідні предмети для дому чи одяг 
можна одразу купити на місці, ціни не особливо 
відрізняються та і вибір магазинів набагато більший. Якщо 
потрапите на сезон знижок, то ви будете в шоці від того, 
наскільки дешево можна все це придбати.

Найкращий і найшвидший спосіб це переліт. Якщо білети 
взяти заздалегідь, то вийде навіть дешевше ніж 
автобусом.

Можна теж скористатися швидкісним потягом. Це теж 
достатньо комфортно та швидко.



Отже, якщо ви вже 
вирішили навчатися в 
Польщі:

1. Запишіться на курси 
вивчення мови.

2. Оберіть ВНЗ.

3. Спишіться з університетом 
та пройдіть онлайн 
реєстрацію.

4. Зберіть пакет документів, 
відправте необхідні на 
апостиль та переклад.

5.Відправте документи 
університету, внесіть 
необхідні проплати та 
отримайте запрошення.

Вітаю, ви вступили! Тепер:

6.Відкрийте усі необхідні для 
візи рахунки.

7.Знайдіть житло та 
підпишіть договір.

8. З отриманими 
документами подавайте на 
візу та чекайте.


