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Приклад аплікаційної форми 
Охорона здоров’я дітей у Польщі: 
навчальна подорож для медиків 

Поле «Розділ»

Охорона здоров’я 

Поле «Конкурс» 

Охорона здоров’я дітей у Польщі: навчальна подорож для медиків

Поле «Назва заявки» 

Впишіть ваше ім’я та прізвище

Вкладка «Інформація»

▪ Прізвище, ім’я, по батькові як в закордонному паспорті 
▪ Чи маєте ви біометричний закордонний паспорт? 
▪ Термін дії закордонного паспорту (ДД/ММ/РР) 
▪ Дата народження 
▪ Електронна пошта  
▪ Номер телефону  
▪ Адреса 
▪ Тип населеного пункту 
▪ Чи проживаєте ви у Донецькій або Луганській області? 
▪ Чи ви є внутрішньо переміщеною особою? 
▪ Інформація про освіту: назва закладу освіти, факультет, рік 

закінчення 
▪ Чи зміювали ви прізвище після отримання диплому? 
▪ Стаж роботи 
▪ Повна назва місця роботи 
▪ Посада 
▪ Адреса місця роботи

Вкладка «Мотивація»
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▪ Як участь у навчальній подорожі сприятиме вашому 
професійному розвитку? Чим вона буде корисна для вашої 
кар’єри? 

▪ Чому ви хочете взяти участь у навчальній подорожі? Що вас 
мотивує? 

▪ Які довготривалі результати ви очікуєте від участі в навчальній 
подорожі? 

▪ Що з того, що ви прочитали цього року, було найкориснішим? 
Чому? 

▪ Під час навчальної подорожі у вас буде можливість прослухати 
лекції від польских колег. Зазначте чотири теми, на які вам було 
б цікаво почути лекції. 

▪ Чи зможете ви навчатися та спілкувати з колегами англійською 
мовою? Чи не буде вам складно?  

▪ Чи брали ви участь у конференціях, курсах підвищення 
кваліфікації тощо у 2021 році? Назвіть їх, будь ласка. 

▪ Чи брали ви участь у міжнародних стажуваннях за останні п’ять 
років? Назвіть країни, роки та назви програм.

Вкладка «Додатки»

Долучіть: 
▪ Резюме 
▪ Скан першої сторінки закордонного паспорту  
▪ Скан мовного сертифікату 
▪ Скани дипломів про вищу освіту 
▪ Скан довідки про зміну прізвища (якщо ви змінили прізвище 

після того, як отримали диплом) 
▪ Скан свідоцтва лікаря-спеціаліста  
▪ Скан сертифікату про повну вакцинацію від COVID-19

Вкладка «Згода»
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▪ Підтвердіть, що ви прочитали і зрозуміли умови програми. 
▪ Підтвердіть, що ви проведете презентацію для працівників 

свого відділеня, де поділитеся знаннями, які отримали під час 
навчальної подорожі. 

▪ Підтвердіть, що ви готові надати оригінали усіх необхідних 
документів. 

▪ Підтвердіть, що ви готові знімати свої будні під час стажування 
та поділитися фотозвітом з координатором. 

▪ Підтвердіть, що самостійно покриєте страховку для 
подорожуючих. 


