Поїхати на навчання до Польщі — непростий і
водночас цілком реальний крок (“Вечірня Полтава”)
У рамках проекту «Освіта без кордонів» у переповненому залі Полтавської спеціалізованої школи
№ 3 знову відбулася зустріч із представниками польських вищих навчальних закладів. Така
зустріч вже була у травні. Цього разу старшокласники полтавських шкіл мали змогу почути
інформацію з перших вуст не лише від викладачів, а й від студентів (останні — до того ж іще й
наші земляки).

Директор проекту «Освіта без кордонів» Вікторія Смолінська нагадала: «На ринку освітніх послуг
ми вже вісім років, тож маємо чималий досвід. Завдяки нашому проекту на навчання за кордон
поїхали понад тисячу хлопців та дівчат. Ми слідкуємо, як складаються долі наших студентів та
випускників. Це дуже цікаві особистості, котрі самі вирішують, де їм жити і працювати. А все тому,
що одного дня вони прийняли рішення навчатися в Польщі. Цього року на безкоштовне навчання
до польського вишу прийняли полтавця, який переміг у ІІ олімпіаді з логістики. Я рада, що маю в
Полтаві прекрасного партнера — директора представництва проекту «Освіта без кордонів»
Олену Катаєву, психолога за фахом, розумну, мудру жінку, котра неодмінно допоможе вам
обрати фах, до якого лежить душа. Більше того — вона підтримує зв’язки зі своїми студентами і
навіть випускниками польських вишів. І їй хочеться, щоб потенційні студенти зустрічалися з тими,
хто використав шанс навчатися в одній із країн Євросоюзу і не пошкодував. Поїхати на навчання
до Польщі — непростий і водночас цілком реальний крок, який може зробити кожен із вас».

Презентував проект «Освіта без кордонів», а також порівняв українську та європейську системи
освіти, розповів про переваги навчання в закордонному виші провідний спеціаліст Максим
Коротчук: «Освіта без кордонів» — проект Центральноєвропейської академії навчальних
сертифікацій (що в польському місті Бидгощі), яка має повноваження проводити вступну
кампанію в Україні. Тож аби стати студентом європейського вишу, не потрібно їхати до Польщі і
складати там вступні екзамени — усе відбувається тут, на місці. Звісно ж, найперше потрібно
знати мову країни, яку ви обрали для навчання (це може бути не лише Польща, а й, скажімо,
Великобританія, Німеччина або Франція). Ми йдемо назустріч нашим потенційним студентам:
організовуємо при регіональних представництвах проекту лінгвістичні клуби, а ще — мовні школи
з виїздом до країни, яку ви обрали, де мови вчать її носії, — як показує практика, таке навчання
набагато ефективніше. Ми практикуємо й освітні візити до вишів, під час яких можна зустрітися з
першими особами навчальних закладів, а також зі студентами, побачити, в яких умовах останні
навчаються й проживають. «Фішкою» європейської освіти є те, що, якщо, закінчивши бакалаврат
з однієї спеціальності, ви раптом зрозуміли, що хочете вивчати іншу, маєте можливість вступити
до магістратури не з профільного напрямку. У результаті матимете дві вищі освіти. Ті, хто обрав

спеціальності «психологія» або «право», безперервно навчаються 5 років (тут немає поділу на
бакалаврат та магістратуру). У Польщі немає й аспірантури, а є лише докторантура, куди можна
вступити одразу ж після магістратури. В Україні ми пропонуємо 15 найрейтинговіших вишів, що
зосереджені на всій території Польщі, починаючи від Любліна, який є найближчим містом до
України, і закінчуючи Гдинею та Гданськом, які межують із Німеччиною. Вас зараховують або ні
до числа студентів на основі кваліфікаційної співбесіди, яку у вашому регіоні проводить Олена
Катаєва. І якщо ви пройшли співбесіду, укладається договір про співпрацю. Чому варто
навчатися саме в Європі? Бо, окрім усього, там маємо чудове співвідношення ціни та якості
навчання. Студенти, згідно із програмами обміну, можуть проходити практику в інших країнах
Європи. Закінчивши польський виш, ви знатимете на пристойному рівні кілька мов та отримаєте
диплом європейського зразка — таким чином, будете конкурентоспроможнішим на ринку праці».

Міжнародну вищу школу логістики та транспорту, що у Вроцлаві, представила співробітник
відділу міжнародних зв’язків Анастасія Цима. «Це саме нашим студентом став полтавець, котрий
переміг в олімпіаді з логістики, — найперше повідомила вона. — Наша Вища школа заснована за
участю французького вишу-партнера. Ми стали переможцями конкурсу серед 92 освітніх проектів
з усього світу як єдиний у Східній та Центральній Європі спеціалізований виш, що готує
спеціалістів економічно-технічного профілю. 95 відсотків наших випускників одразу ж мають
робочі місця, вони дуже затребувані, а їхня праця високооплачувана (від 1 тисячі умовних
одиниць). Закінчивши нашу Вищу школу, матимете одразу 2 дипломи: польського та
французького зразка. Важливо зазначити, що в нашому виші вивчають дві іноземні мови:
французьку (обов’язково) і німецьку або англійську (на вибір). Зробити перший крок на ринку
праці допомагає університетське бюро «Кар’єра», яке підшуковує місця практик та стажувань для
наших студентів у різноманітних компаніях, налагоджує взаємозв’язки з роботодавцями вже під
час навчання у виші. Наші студенти проходять практику в Німеччині або Франції. Останнього разу
двоє студентів з України практикувалися в Люксембурзі, повернулися задоволені. Згідно з
програмою «Erasmus», навчаючись у польському виші, можна отримувати стипендію в розмірі
450—500 євро. Щоправда, конкурс на участь у цій програмі дуже високий. Наша Вища школа
пропонує абітурієнтам курс польської мови, що має за мету підготувати вас до навчання на
технічні спеціальності. Наостанок хочу нагадати, що в січні—лютому наступного року відбудеться
ІІІ олімпіада з логістики, взяти участь у ній можна через Інтернет. Тож маєте всі шанси виграти і
стати такими ж успішними, як ваш земляк, а нині наш студент».

Першокурсник Вищої школи суспільно-природничих наук, що в Любліні, полтавець Денис
Мірошников зізнався, що дуже радий виступати в рідному місті, в якому не був тривалий час.
«Вступайте до нашого вишу, — порадив він. — У нас дуже сильні факультети: фізіотерапія, а
також — туризм і рекреація. Рівень навчання дуже високий. Згідно з програмою «Erasmus»,
проходячи практику, можна ще й підзаробити. Нещодавно наші студенти повернулися з

4-місячної практики із Греції та Іспанії, де заробили по 2 тисячі євро й, таким чином, змогли
заплатити за навчання і проживання».

Іще одним сюрпризом став виступ полтавки Олени Шибанової, котра закінчила магістратуру
Вищої школи економіки, що в Бидгощі: «Під час навчання я потрапила на практику в Грецію і
закохалася в цю країну. Нині працюю там у крупній компанії-туроператорі — поки що навесні та
влітку, а невдовзі залишатимуся там і взимку. Тож хочу наголосити: ваша доля — у ваших руках.
Якщо хочете в ній щось змінити, розфарбувати її яскравими фарбами, отримати більше
можливостей, обирайте навчання за кордоном. Тим паче, що у вас є прекрасна можливість
вивчити польську мову в Полтаві — у мовному центрі «Фелісія».

Директор полтавського представництва проекту «Освіта без кордонів» Олена Катаєва, яка взяла
слово насамкінець, подякувала господарям актового залу, управлінню освіти міськвиконкому і
всім, хто прийшов на зустріч.
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