
Європейський 
диплом за 1,5 року 

Програма призначена для жителів 
України, що мають диплом  

молодшого спеціаліста  

за спеціальністю  

«Сестринська справа» 

 





Згідно з результатами проведеного дослідження Головною  співдружністю 
медсестер, у Польщі на 1000 жителів припадає близько  
5 медсестер. Це один з найменших показників у Європі 

 



У Польщі найбільше медсестер середнього віку. 
 Через 10 років велика частина медперсоналу вийде на пенсію 



Проблему не здатні вирішити польські медсестри,  тому що  польська 
молодь  не виявляє достатнього зацікавлення цією професією 



Після вступу до Європейського Союзу в 2004 році всі молодші 
медичні працівники, включаючи тих, хто вже багато років 
працює в медичній сфері, повинні були підвищити свій освітньо-
кваліфікаційний рівень до бакалавра (I ступінь), щоб надалі 
працювати за спеціальністю. 

Тоді ж у Польщі запустили програму так званого помостового 
(індивідуального) навчання  для медсестер. 

 



Спеціально для медсестер, як 

молодших спеціалістів, сформовано 

систему помостової освіти, яка триває 

1,5 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







„А саме, медсестра з України прикладає 

документи, які підтверджують закінчення 

профілюючої кваліфікації  з напрямку 

медсестринство, про яке йдеться в параграфі 1, 

пункт 1 розпорядження, крім того, вона повинна 

мати свідоцтво повноліття (паспорт) і згідно з 

параграфом 3 умови - може бути зарахована в 

список спудентів на навчання помостове” 



Одним з небагатьох ВУЗів, які отримали дозвіл на проведення 
помостового навчання, є 

Гуманітарно –Економічна  Академія в Лодзі 
 

 
    

                                       
 
  
 
 

Вона існує з 1993 року і є найстарішим приватним вищим навчальним закладом в Польщі. 



 
Академія- найбільший приватний навчальний заклад в Польщі  

за кількістю студентів 

AHE пропонує освіту за 
спеціальностями: 

● Медсестринство 

● Філологія: польська, німецька, англійська 

● Психологія 

● Педагогіка 

●Спорт 

● Туризм 

● Логістика 

● Менеджмент 

● Предметна інженерія 

 

 
● Комп'ютерна графіка 
 
● Танці 
 
● Культурологія 
 
● Журналістика 
 
● Економіка 



Опис програми 



Програмою може скористатися: 
    - кожен житель України, який закінчив медичний коледж 

за спеціальністю «молодша медсестра / медбрат» 
та має повних 18 років 

 



Базові документи 

 
● Атестат за 11 клас та додаток до нього з нанесеним апостилем 
 
● Диплом медсестри/медбрата з  додатком до нього, що підтверджені апостилем. 
 
● Присяжний переклад на польську мову диплома та атестата з додатками  
 
● Санітарна книжка 
 
● 2 фотографії: 35/45 мм (лівий полуанфас на світлому фоні без головного убору) 
 
● Внутрішній паспорт громадянина України 
 
● Закордонний паспорт 
 
● Страховий поліс на випадок хвороби, нещасних випадків на період навчання в Польщі, або   Європейської 
Карти Страхування Здоров'я 
 
● Квитанція про оплату за електронний студентський квиток 
 
● Медична довідка про стан здоров’я 
 
● Крім того, студент повинен продемонструвати знання польської мови на комунікативному рівні. У першому 
семестрі кожен повинен розуміти польську мову на слух 



   Вартість навчання 

В Україні кандидат здійснює рекрутаційну оплату в розмірі 400 EURO   

    У Польщі - платить щомісячно за навчання по 390 PLN  

 

 

 

 

 



 

                                             

                           Навчання - ФЕЛЬДШЕР 

Студент реалізує академічну різницю, вказану Академією на основі 
порівняння предметів з української та польської програм на рівні бакалавра. 

Навчання закінчується написанням дипломної роботи приблизно на 40-50 
сторінок і практичним іспитом в лікарні. Заняття проходять з понеділка по 

п'ятницю з 8:00 до 12:00 



 

 

Навчання 
Під час навчання студенти проходять професійні практики в лікарнях і поліклініках з 
понеділка по п'ятницю з 7:00 до 13:00. Студент отримує також пропозиції одночасної 
роботи в годинах з 14:00 до 22:00 з метою покриття витрат перебування і навчання . 



● Робота на посаді медсестри дає можливість постійного 

розвитку, підвищення кваліфікації та професійних 

навичок, що впливає на збільшення заробітної плати. 

● Зарплата також зростає залежно від стажу роботи. 

 

 



Щоб отримати роботу в медичній установі, необхідно 
виконати кілька умов : 

● Закінчити помостове навчання і отримати диплом 
бакалавра за спеціальністю молодший медичний 
працівник. 

● Знати польську мову на комунікативному рівні, що 
дозволяє працювати з пацієнтами. 

● Щоб отримати можливість працювати в інших 
країнах ЄС, необхідно знати одну з обраних мов 
(англійська, німецька, італійська, французька). 



Крім цього, Академія пропонує  здобути 
кваліфікацію магістра медсестринства  

(2 роки навчання)  



Альтернативна пропозиція 

Кожен кандидат, який хотів би працювати у медичній сфері,  
але не має знань з польської мови, або не має можливості 
оплатити рекрутаційні внески і навчання, може скористатися 
альтернативною програмою,  яка передбачає: 

● 1 рік навчання у безкоштовній післяліцейній школі за спеціальністю медичний 
опікун (кандидат отримає так само пропозицію щодо роботи на період 
навчання). Завдяки цьому кандидат вивчить польську мову і відкладе гроші для 
оплати навчання в Академії  за спеціальністю бакалавр медсестринства. 

●  Медичні опікуни отримують гарантовану працю у Польщі. 

● Залежно від знання європейських мов: англійської, німецької, італійської, 

французької  можна влаштуватися на роботу в інших країнах ЄС. 



Запрошуємо! 
 

Kontakt:  
+380 (050) 690 0617 

e-mail: vhudyma@ukr.net 
 

www.ahe.lodz.pl 


