
Україністика з англійською мовою (російська факультативно) 

Навчання відбувається на двох рівнях: бакалаврат та (чи) магістратура. 
На І ступені (бакалаврат) студенти здобувають знання з української мови на рівні С1, англійської – на рівні 
В2+, російської – на рівні В2. Метою навчання є підготовка випускника, який вільно володіє чотирма мовами, 
крім того, має знання з української літератури, культури, мовознавства, історії, а також розуміє суспільні та 
політичні процеси, що відбуваються в Центрально-Східній Європі. 
 
Навчання можуть розпочати випускники середніх загальноосвітніх шкіл, які отримали документ про повну 
загальну середню освіту, успішно пройшли ЗНО й отримали відповідну кількість балів. Сертифікат ЗНО та 
документ про повну загальну середню освіту (скан-копії та присяжний переклад польською мовою) 
потрібно розмістити у системі IRK, а бали з предметів, необхідних для процесу рекрутації, потрібно 
першочергово ввести у систему IRK. Слід підтвердити володіння польською мовою на рівні В2 (сертифікат 
виданий у Польщі або в Україні). Кандидати з іноземним дипломом середньої школи, які не мають документа, 
що підтверджує знання польської мови принаймні на рівні B2, визнаного Варшавським університетом, 
приступають до співбесіди, у ході якої перевіряють їх мовної компетенції. 

 
Важливо для іноземців! У випадку отримання інформації про зарахування на навчання потрібно негайно 
надати приймальній комісії оригінали таких документів, як документ про повну загальну середню освіту, 
сертифікат ЗНО, сертифікат володіння польською мовою. Тільки після цього буде прийняте рішення ректора 
про зарахування на навчання. Всі документи повинні бути перекладені присяжним перекладачем. 
 
 
Із запитаннями можна звертатися до приймальної комісії кафедри україністики  m.e.zambrzycka@uw.edu.pl  
 
Більше інформації тут https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2019/programme/S1-URA/?from=field:P_URA 
 
Навчання на ІІ ступені (магістратура) має поглибити знання української мови до рівня С2 й англійської до рівня 
С1 (російської до рівня С1). Випускники – це спеціалісти, які мають поглиблені знання про Україну, передусім 
про українську мову, літературу, культуру. Програма охоплює практичні заняття з перекладу, ділового 
мовлення, мови ЗМІ, мови права тощо. Магістерські студії готують випускника до подальших досліджень під 
опікою наукового керівника. 
Навчання можуть розпочати особи, в яких є диплом бакалавра, магістра, інженера і  под. і які знають українську 
мову (мають підтвердження у дипломі, документі про повну загальну середню освіту тощо). Випускники 
нефілологічних факультетів проходять відбіркову співбесіду, під час якої перевіряється знання української та 
польської мови і з’ясовується рівень знання англійської мови. 
Більше інформації тут https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2019/programme/S2-URA/?from=field:P_URA 
Процедура прийому 
  

 КРОК 1 
Зареєструйтеся в системі irk.uw.edu.pl 

     1. Зареєструйте свій профіль y системі. 
     2. Заповніть свої дані, завантажте потрібні докумeнти. 
     3. Виберіть напрямок навчання, який Вас цікавить. Підтвердіть свій  
     вибір у системі. 
     4. Перевірте і підтвердіть критерії відбору на вибраний Вами 
     напрямок. 
     5. Внесіть рекрутаційну оплату. 
     6. Підтвердіть володіння польською мовою на рівні В1 (необхідний 
     сертифікат розмістіть на своєму профілі у системі IRK). 
Кандидати з іноземним дипломом середньої школи, які не мають 
документа, що підтверджує знання польської мови принаймні на рівні 
B2, визнаного Варшавським університетом, приступають до співбесіди, у 
ході якої перевіряють їх мовної компетенції. 
 
 
 Із  запитаннями можна звертатися до приймальної комісії кафедри 
     україністики rekrutacja.ku@uw.edu.pl 

КРОК 2 
Візміть участь у відбірковій 
процедурі 

     Детальніша інформація щодо відбіркової процедури (обов’язкові 
     співбесіди для кандидатів на магістратуру) знаходиться у вкладці 
     "Правила прийому" у системі IRK. 



  

КРОК 3 
Перевірте результати відбіркової 
процедури 

     Абітурієнти отримують результати відбіркової процедури на 
особистий 
     профіль у системі IRK. 

КРОК 4 
Подайте потрібні документи      Якщо Вас прийнято на навчання, подайте до приймальної комісії 

     потрібні оригінали документів у терміні, поданому в системі IRK. 

КРОК 5 
Ознайомтеся з інформацією щодо 
прийому 

 Особи, які прийняті на навчання, отримують відповідну інформацію на 
профіль у системі IRK; іноземці отримують адміністративне рішення 
ректора про прийом на навчання. 

 Особи, які не пройшли відбіркову процедуру, отримують адміністративне 
рішення ректора про незарахування на навчання. 

Оплата за навчання для іноземців – 1000 євро за семестр. 
Студенти з Картою поляка, а також зі знанням польської на рівні C1 (підтвердженого відповідним сертифікатом) 
навчаються безкоштовно. 
Для зарахованих кандидатів одноразова додаткова оплата 200 євро протягом 1 року навчання. 
 


