
Подвійний 
Диплом 

- це твій  шлях до 
успішного 

майбутнього 

Стати студентом WSL означає 
стати студентом  

Європейського Союзу 

 можливість подорожувати країнами 
ЄС, маючи на це фінансові пільги на 
рівні зі студентами ЄС;  

 Європейський диплом - пріоритет у 
працевлаштуванні в міжнародних 
компаніях та на вітчизняних 
підприємствах; 

 практика іноземних мов безпосредньо 
з носіями;  

 можливість професійних стажувань за 
кордоном; 

 навчання Online - використання 
сучасних технологій в освіті (E-studia, 
Moodle); 

 отримання якісної фахової освіти та 
міжнародновизнаного диплому; 

 досвід життя та навчання за 
кордоном. 

“Люди важливі”  

Тернопільськийнаціональний педагогічний 

університет імені  В. Гнатюка 

Київський національний університет  

імені Т. Шевченка  

Київський національний лінгвістичний університет  

Київський національний економічний університет 

імені В. Гетьмана 

Київський національний університет технологій та 

дизайну   

Київський національний педагогічний університет 

імені М.Драгоманова 

Київський національний торговельно-економічний 

університет 

Дніпровський національний університет  

імені О.Гончара  

Національний університет «Львівська політехніка» 

Чернівецький національний університет  

імені Ю. Федьковича 

Черкаський національний університет  

імені Б. Хмельницького 

Черкаський державний технологічний університет   

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Б. Хмельницького 

Мукачівський державний університет  

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С.Сковороди  

Харківський національний університет  

імені В.Н. Каразіна  

Сумський державний університет  

Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка  

Житомирський державний університет  

імені І. Франка 

Прикарпатський національний університет імені В. 

Стефаника  

Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені Ушинського  

Вінницький національний педагогічний 

університет імені  М.Коцюбинського  

Уманський державний педагогічний університет 

Вища Школа Лінгвістична 

Ми від щирого серця дякуємо нашим 

українським партнерам за роки 

плідної співпраці! 

Email: wsl.intpros@gmail.com 

Tел.: +48 343 655 802 

Вища Школа Лінгвістична  

вул. Наджечна 7 

42-200 Ченстохова, Республіка Польща  

http://www.wsl.edu.pl/ 



 

1. 80-85% навчальних предметів 

перезараховується автоматично 

2. істотне заощадження часу на навчання за 

спеціальністю 

3. отримання диплому державного зразка 

Польщі та його англомовного еквіваленту 

4. досвід перебування в умовах принципово 

іншої системи вищої освіти 

5. удосконалення мовної підготовки та 

досвіду міжнародного спілкування 

6. практична підготовка в сучасних 

лабораторіях 
7. по отриманню диплому випускники 

матимуть пріоритет у працевлаштуванні в 

міжнародних компаніях та на вітчизняних 

підприємствах 

Програма «Подвійний диплом» – це здобуття 

вищої освіти за інтегрованими навчальними 

програмами одночасно у двох навчальних 

закладах різних країн за рівнями “Бакалавр” та 

“Магістр”. 80% кредитів, які студент отримує в 

українському університеті, перезараховується 

закладом-партнером в Польщі. 

Навчання за програмою Подвійного Диплома 

відбувається здебільшого дистанційно. 

Тривалість нвчання на бакалавраті - 3 роки, а на 

магістратурі - 2 роки. Вартість одного року 

навчання - 350 євро. В період екзаменаційної сесії 

студенти складають заліки та здають іспити. 

Заняття проводяться англійською/німецькою та 

польською мовами. 

Студент отримує 

офіційний статус 

студента Європейського 

Союзу, що збільшує 

шанси для отримання 

візи до Сполучених Штат 

Америки, Великобританії 

та  інших країн. 

Після успішного 

завершення програми студент здобуває два 

дипломи: 

Український диплом бакалавра/магістра за 

обраною спеціальністю; 

Польський диплом бакалавра/магістра за 

спеціальністю спільної програми. 

Метою реалізації  програм Подвійних 

Дипломів  в Університеті є забезпечення 

можливостей студентам набути досвід навчання в 

закордонному університеті та збільшити кар’єрні 

можливості. 

 Подвійний Диплом? 

Що це? 

Список актуальних 
спеціальностей WSL для 

Подвійного Диплому 

Англійська філологія 

    Англійська мова в бізнесі  

Німецька філологія 

     Німецька мова в бізнесі 

Педагогіка 

  Соціальна робота - Соціальні 

відхилення та соціальна профілактика 

  Соціальна педагогіка і доросле навчання 

  Опікунсько-виховна і сімейна педагогіка 

Список необхідних 
документів 

 Копія українського паспорту  

 Копія закордонного паспорту  

 4 фотографії (на документи). 

 Підтверджена відділом кадрів ВНЗ 

копія атестата про закінчення середньої 

школи + додаток 

 Підтверджена відділом кадрів ВНЗ 

копія диплома бакалавра + додаток  

 Довідка з ВНЗ, що підтверджує 

статус студента 
 

Переваги  

Подвійного Диплому 

80% відсотків студентів Подвійного Диплому знаходять 

вдвічі більш оплачувальну роботу 


