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ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ «УКРАЇНА – ПОЛЬЩА» 

 
Навчання українських студентів за кордоном – надзвичайно 

актуальна тема. Проте, не кожен студент має достатньо інформації про ці 

процеси, і через те не може чи побоюється скористатися можливостями 

набуття вищої освіти одночасно у ВНЗ України та Європи. Подвійні 

дипломи – це спільні програми українських і зарубіжних вузів, які дають 

можливість українським студентам отримати знання європейського зразка.  

Цінність подвійного диплома в тому, що випускник стає більш 

привабливим для вітчизняних роботодавців. Але далеко не в кожному 

українському університеті існують такі програми. Хоча в цілому така опція 

можлива як при навчанні у державному, так і в приватному вузі. У будь-

якому випадку вивчати пропозиції університетів потрібно ретельно, так як 

їх розуміння програм подвійних дипломів може бути різним. Найчастіше 

взяти участь у програмі подвійного диплому можуть студенти, які вже 

навчаються в магістратурі, набагато рідше ця можливість є у бакалаврату. 

Залежно від обумовлених умов між ВНЗ такі програми можуть бути 

безкоштовними для студентів, а можуть і оплачуватися самостійно. 

Директор Інституту відкритої освіти Університету «Україна» Олена 

Майборода  у формі діалогу з представником студентського Медіа-центру 

Університету «Україна» Костянтином Зозулею розповідає про переваги та 

технологію навчання за міжнародними програмами подвійного диплома. 

Студенти яких спеціальностей можуть вступати в ці 

університети? 
Усіх спеціальностей, які є в нашому університеті. Вони можуть 

вступати й обирати для себе спеціальність у Польщі. Якщо ви журналіст, 

то ви можете, відповідно, обрати в Польщі спеціальність «Журналістика» і 

отримати подвійний диплом саме в цій галузі. Але якщо ви журналіст тут, 

у нас в університеті, то там ви можете обрати, наприклад, «Туризм» або 

«Дипломатію» і отримати, по завершенню навчання, два дипломи, але за 

різними спеціальностями. Це дуже добре, бо на сучасному ринку праці ви 

будете більш конкурентоспроможними! Ви зможете працювати, 

наприклад, у міжнародній компанії з дипломом «Дипломатія і міжнародні 

стосунки», і в той же час, ви можете використовувати всі свої знання, 

навички та уміння, які ви отримали на спеціальності «Журналістика». Для 

успішної кар’єри це велика перевага! 

Як проходить навчання за кордоном? 
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Ми організовуємо виїзні сесії. Під час цих сесій польська сторона 

забезпечує нам можливість прослухати певні лекції, познайомитися з 

культурою Польщі та університетом, нашим партнером. Проте, студенти 

навчаються в основному тут, в Україні.  Ви не виїжджаєте туди на 

навчання. Така у нас угода. Ви можете виїхати до Польщі за будь-якою 

іншою програмою, але в цьому  випадку ви маєте самостійно сплатити 

навчання, житло, харчування і проїзд, тобто, ви будете платити удвічі 

більше. І якщо ви переглянете інформацію про університети, із якими ми 

співпрацюємо, на їхніх сайтах, то переконаєтеся, що у них загалом дуже 

високі ціни на навчання. Наші студенти сплачують тільки 1200 євро – це за 

повний курс навчання (3 роки для бакалаврату), тобто по 200 євро за 

семестр. А там, у Польщі, їхні студенти сплачують 800, 1000, 1200 євро за 

1 семестр. Тому вигідніше навчатися у нас, в Університеті «Україна», за 

нашими спільними україно-польськими освітніми програмами. 

Який фах і кваліфікаційний рівень отримає студент на 

закордонній спеціальності? 
Студент навчається за обраним фахом на освітньо-

кваліфікаційному рівні (ОКР) «бакалавр», якщо вступає після 11 класу 

середньої школи. На базі 9-ти класів вступати на закордонну програму 

навчання не можна. Вступаючи на навчання після 11 класу, студент 

навчається протягом 3-х років і отримує польський / європейський диплом 

бакалавра (у Польщі на бакалавра вчаться 3 роки). Пройшло 3 роки, і ви 

захистили польський диплом бакалавра. Після цього ви можете йти на 

більш високий рівень освіти як у Польщі, так і в нашому університеті. 

Тобто, навчання у Польщі для бакалаврів триває на один рік менше. 

Які в Польщі умови навчання: проживання, харчування, 

доступ до бібліотеки, Інтернету? 
Доступ до Інтернету, а відповідно до бібліотеки електронного 

деканату, студентам буде організовано, тому що в Польщі настільки 

розгалужене Інтернет-покриття, що простіше знайти місце, де  є Wi-Fi, ніж 

місце, де його немає. Я тільки на зупинці громадського транспорту ловила 

9 мереж з гарним покриттям і з можливим доступом до мережі. Умови 

проживання і харчування європейські і, за умовами міжнародної програми, 

оплачуються додатково. 

Отже, переваги навчання за подвійним дипломом великі. Це збільшення  

конкурентоспроможності студентів на ринку праці. Окрім того, польський 

диплом визнають як в Україні, так і за кордоном. Для цього не треба 

ніяких засвідчень, додаткових процедур підтвердження. 
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