
Wyższa Szkoła Społeczno – Gospodarcza w Przeworsku 
37-200  Przeworsk, ul. Gimnazjalna 35 

Tel./fax +48 16 733 41 36,    +48 721 207 300 
 

Шановні колеги! 
 

 

Просимо поширити інформацію для  
 

ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ 11 КЛАСІВ 
2021 року та минулих років 

 

ВСТУП БЕЗ ЗНО!!! 
 

 

Реалії сучасного життя та євроінтеграційні процеси в світі сприяють поглибленню співпраці між 

країнами Європейського Союзу та Україною.  

 

Для втілення прогресивного досвіду в академічному середовищі спільно  

з Європейською асоціацією інноваційної освіти (м. Луцьк)  

та Вищою Суспільно-господарчою школою в Пшеворську (м. Пшеворськ, Польща) 

було створено 

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКУ ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ  

МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ «КРОК ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» 
 

 

МИ ПРОПОНУЄМО ВИПУСКНИКАМ УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ, 

ЯКІ МАЮТЬ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ, 

ЗДОБУТИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ, 

НАВЧАЮЧИСЬ В УКРАЇНІ. 
 

Кожний студент вибирає форму навчання відповідно до своїх потреб. 

 

При вступі не потрібно мати досконале  знання польської мови  

(навчання відбувається українською мовою, польська вивчається протягом навчання і, починаючи з 

другого курсу, вводяться в навчальний процес деякі дисципліни польською мовою) 
 

 

Зарахування відбувається  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ. 

 

Термін навчання – лише ТРИ роки. 

 

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ 

 

на денній формі  - 1 вересня 

на заочній і дистанційній – 1 жовтня 

За три роки можна отримати ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА польського навчального 

закладу,  НАВЧАЮЧИСЬ В УКРАЇНІ! 

Спеціальність 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 

спеціалізації: 

- МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА; 

МЕНЕДЖМЕНТ В АДМІНІСТРУВАННІ; 

- МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ; 

- МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ; 

- ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ. 

 

 

 

 



Форма навчання 

 

ДЕННА І ДИСТАНЦІЙНА 

Найнижча в Україні ціна на здобуття 

європейського диплому: 

Денна форма – 2400 зл/рік; 

Заочна і дистанційна форми – 2000 зл/рік. 

 

 

Ця програми є інноваційною в Україні, триває з 2012 року і має більше 500 фахівців, які отримали 

диплом Вищого навчального закладу Польщі і продовжили навчання в українських закладах. 

 

 

За якісне навчання, активність у науковій та громадській роботі  

студенти можуть претендувати на СТИПЕНДІЮ. 

 

Випускники українсько-польської програми: 

- здобудуть європейський диплом ступеня «бакалавр» польського навчального закладу, який 

визнається більше ніж у 150 країнах світу; 

- отримають Сертифікат про проходження закордонної практики, який буде підтвердженням 

першого досвіду при працевлаштуванні; 

- мають можливість продовжити навчання на здобуття ступеня «Магістр» в українському навчальному 

закладі та отримати диплом державного зразка; 

- опанують англійську, польську на рівні ділового спілкування; 

- здобудуть інноваційні знання, вміння і досвід у веденні бізнесу за кордоном. 

 

ОСОБЛИВА ПРОПОЗИЦІЯ!!! 
 

В межах навчального процесу для підкріплення теоретичних знань практичними навиками 

передбачаються виїзди за кордон на проходження літньої практики в Туреччині, Болгарії, Іспанії. Практика за 

кордоном дає унікальну можливість заробити власні гроші в межах 2400-3000$!!! 

 

Студенти проходять практику в готельно-ресторанних комплексах за кордоном з 2014 року. Лише в 

2020 році не проходили практику через заборону виїзду за кордон. Сподіваємось, що з цього року 

туристичний сезон буде працювати в повному режимі і готельно-ресторані комплекси потребуватимуть 

великої кількості обслуговуючого персоналу зі студентів всіх країн Європи. 

 

ДЛЯ  ВСТУПУ: 

 

Прийом документів відбувається: 

 з 01 червня до 27 вересня 2021 року 

 
Приймальна комісія: 

Європейська асоціація інноваційної 

освіти 

43020 м. Луцьк-Ліпіни вул. 

М.Заньковецької 3, 3 

cogito.lutsk@gmail.com 

 

Телефони для контакту: 

050 678 06 90              068 181 75 88 
 

https://www.facebook.com/viem888 

https://pl-education.com.ua 
https://www.instagram.com/pl_ua_education 

https://t.me/pl_ua_education 

https://www.youtube.com/channel/UCHemEVvR-qqEEx1Cp-S8oVw 

 

 

ПРОСИМО ВАШОГО СПРИЯННЯ У ПОШИРЕННІ 

 ІНФОРМАЦІЇ СЕРЕД  ВИПУСКНИКІВ ВАШОЇ ШКОЛИ! 
 

Хай учні Вашої школи отримають можливість отримати європейський диплом. 

Хай вони здобудуть хорошу освіту.   

Хай вони мають гарантоване працевлаштування (за бажанням). 

Хай вони стануть хорошими фахівцями і піднімають економіку нашої країни. 

Хай вони отримають вищу освіту,  навіть,  якщо не отримають сертифікати ЗНО!!!! 

 

 

 

 

mailto:cogito.lutsk@gmail.com
https://www.facebook.com/viem888
https://pl-education.com.ua/
https://www.instagram.com/pl_ua_education
https://t.me/pl_ua_education
https://www.youtube.com/channel/UCHemEVvR-qqEEx1Cp-S8oVw


12 лютого 2021 року в 17.30 
Відбудеться презентація в online (в програмі ZOOM) 

на тему «Перспективи і можливості навчання української молоді на Українсько-

польській програмі «Крок до Євроінтеграції». 

 

Вхід за адресою: https://cutt.ly/FkoWu2h 

Код доступу: 723386 

 
 

Хто має бажання дізнатись про організаційні моменти і деталі пр. вступі в навчальні 

заклади Польщі, просимо долучитись до зустрічі. 

 

Просимо зареєструватись в анкеті вступника. 

https://cutt.ly/GkoWH3d 

анкета для вступу 

 

 

 
Директор 

Європейської асоціації  

інноваційної освіти      Степанюк Оксана Миколаївна 
 

 

 


