
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! 
 

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 Волинським інститутом 

економіки та менеджменту (ВІЕМ, м. Луцьк) та Вищою Суспільно-господарчою школою в Пшеворську 

(WSSG, м. Пшеворськ, Республіка Польща) було створено Міжнародний освітній центр «COGITO» в якому 

є інноваційні освітні програми для випускників 9-11 класів Загальноосвітніх навчальних закладів України. 

 

ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ 11 КЛАСІВ 
 

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ 

за спеціальністю «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Ми пропонуємо випускникам українських шкіл, які мають  

АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ 

Здобути ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА польського навчального закладу, 

навчаючись В УКРАЇНІ. 

 

Щоб стати студентом Українсько-польської програми підготовки бакалаврів 

НЕ ПОТРІБНО СЕРТИФІКАТІВ ЗНО. 

ВСТУП БЕЗ ЗНО!!! 
 

Зарахування відбувається  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ. 

 

Термін навчання – лише ТРИ роки. 

 

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ 

 

на денній формі  - 1 вересня 

на заочній і дистанційній – 1 жовтня 

Навчальний процес в переважній більшості занять на денній формі відбувається у Луцьку та передбачає 

періодичні виїзди на навчальні заняття в Польщу. Дистанційна форма навчання дає можливість навчатись за 

допомогою Інтернет-технологій і проживати та працювати у своєму місті. 

 

Спеціальності: 

- МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА; 

- МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ І ТУРИЗМУ; 

- ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ. 

 

Форма навчання 

 

ДЕННА, ЗАОЧНА І ДИСТАНЦІЙНА 

Найнижча в Україні ціна  

на здобуття європейського диплому: 

 

Денна форма – 14000 грн/рік; 

Заочна і дистанційна форми – 11200 грн/рік. 

 

Ця програми є інноваційною в Україні, триває вже сім років і має більше 400 фахівців, які 

отримали диплом Вищого навчального закладу Польщі і продовжили навчання в українських 

закладах. Випускники 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. 

 

 

За якісне навчання, активність у науковій та громадській роботі  

студенти можуть претендувати на СТИПЕНДІЮ. 

 

 



ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ 9 КЛАСІВ,  

 
які планують продовжувати навчання в технікумах або училищах  

є пропозиція навчатись в ПОЛЬЩІ!!! 

 

лише 

ДЕННА ФОРМА 

 

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ  

3-4 РОКИ 

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ  

1 ВЕРЕСНЯ 

 

Спеціальності: 

ЗВАРЮВАЛЬНИК 

КУХАР 

ІНФОРМАТИК 

ПЕРУКАР 

КОСМЕТОЛОГ 

 

Вступ на основі Свідоцтва про базову загальну середню освіту (9 клас) 

або Атестату про повну середню освіту (11 клас). 

 

ЗА УМОВИ ВСТУПУ ДО 18 РОКІВ 

ПРОЖИВАННЯ І НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНО 

 

Особливості і переваги: 

Після завершення навчання випускники отримають АТЕСТАТ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ В ПОЛЬЩІ. 

БЕЗКОШТОВНЕ проживання в гуртожитку.  

Чотирьохразове харчування. 

БЕЗКОШТОВНЕ забезпечення практикою, інструментом та спецодягом. 

Транспорт від місця проживання до місця навчання – БЕЗКОШТОВНО. 

Після завершення навчання гарантоване ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ в Польщі і країнах Європи. 

 

ГОЛОВНА ПЕРЕВАГА В ТОМУ, ЩО ПРОТЯГОМ НАВЧАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ  

ПОСТІЙНИЙ СУПРОВІД КУРАТОРІВ З УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ. 

 

На основі Диплому технікуму і Атестату про середню освіту за бажанням можна  вступити  

у Вищі навчальні заклади Польщі і країн Європи. 

 

ДЛЯ ВСТУПУ: 
 

Прийом документів відбувається: 

 з 01 червня до 27 вересня 2020 року 

 

Приймальна комісія: 

 

43020 м. Луцьк вул. Електроапаратна 3 каб.102 

Волинський інститут економіки та менеджменту 

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://t.me/pl_ua_education 

https://instagram.com/pl_ua_education 

https://arbitrag20.wixsite.com/cogito-welder  

 

ПРОСИМО ВАШОГО СПРИЯННЯ У ПОШИРЕННІ ІНФОРМАЦІЇ  

СЕРЕД  ВИПУСКНИКІВ ВАШОЇ ШКОЛИ! 

 

Хай учні Вашої школи отримають можливість вчитись в Польщі безкоштовно. 

Хай вони здобудуть хорошу освіту.   

Хай вони мають гарантоване працевлаштування. 

Хай вони повертаються хорошими фахівцями і піднімають економіку нашої країни. 

 

ОСОБЛИВА ПРОПОЗИЦІЯ!!! 

Після досягнення 18 років молоді пропонується проходження літньої практики 

в ТУРЕЧЧИНІ, БОЛГАРІЇ, ІСПАНІЇ. 

Практика за кордоном дає унікальну можливість заробити власні гроші 

в межах 2400-3000$ за туристичний літній сезон!!! 

 

Керівник  

Міжнародного освітнього центру «COGITO»          Степанюк Оксана Миколаївна 
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