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27 Bachelor Programmes:
• International Business (in English language), CIMA-certified; 

its graduates may hold managerial positions in international 
companies involved in marketing, branding, banking, finance, etc.

• Accounting (in English language), ACCA and CIMA-certified; career 
opportunities upon graduation all over the world as financial or 
corporate controllers, financial directors or analysts, auditors, etc.

• International Tourism (in Russian language), providing specialists 
for the hospitality industry

• 66 elective courses ranging from Modeling in Economics to 
Entrepreunership and Innovations

29 Master Programmes:
• International Business and Management (in English language)
• Computer Science (in English language)

UE – Varna, founded in 1920, is one of the 
oldest academic   institutions in economics 
on the Balkan Peninsula.
UE–Varna offers programmes in four 
professional fields of Bachelor Degree:
• Economics;
• Administration and Management;
• IT and Computer Sciences;
• Tourism. 

UNIVERSITY OF ECONOMICS - VARNA, BULGARIA

* Customised training, based on individual studies, aimed at 
prospective European employment

* Innovative platform for cooperation between the university and 
the business, UEBN, includes about 2,000 business partners from 
Varna region, offering unique opportunities for the students’ present 
and future careers

www.ue-varna.bg



ИЗУЧАЙТЕ 
ИСПАНСКИЙ 
Испания и Латинская Америка

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ!

40
Кампусов
Круглый год

Выберите
Из

8
Летних лагерей

Присмотр и
Внимание  

24
Часа в сутки

   ЕЩЕ БОЛЕЕ 30 КУРСОВ
КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  разных возрастов 

Языковое погружение
Программы для подростков  с 14 до 18 лет

Подготовка к поступлению в университеты Испании
Высшее образование

Английский и Испанский Летние Лагеря  с 5 до 18 лет

   ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Лагерь
 Семья

Дневной Лагерь

Испания

Аликанте 
Барселона 
Кадис
Гранада
Мадрид
Малага 
Марбелья 
Саламанка 
Севилья 
Тенерифе 
Валенсия

С 1989 года

Тел  +34 91 594 37 76   |    maria.osipuk@enforex.com

АНГЛИЙСКИЙ | ИСПАНСКИЙ

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ
В ИСПАНИИ
Занятия | Кружки | Спорт | Экскурсии 50% Студентов из Испании

и 50% из разных стран
С 5 до 18 лет

Июнь, Июль и Август

6 городов и 8 различных
лагерей в Испании

Барселона | Мадрид | Малага
Марбелья | Саламанка | Валенсия

Преподаватели
английского и испанского 

носители языка

www.enforex.comИ еще более 20 курсов. Подробная информация:

www.enforex.com/russian/summercamps



PRIMUS- 
FREMDSPRACHEN

w w w . p r i m u s - f r e m d s p r a c h e n . d e

Учиться в Германии – 
легко с Primus!

Международный центр по обучению иностранных 
языков „Primus Fremdsprachen“ приглашает 
иностранных студентов учить немецкий язык в 
Нюрнберге, городе с богатой историей, уходящей 
глубоко в средневековье.

Если вы планируете начать изучение или 
расширить и укрепить свои познания немецкого 
языка на любом уровне или местаете обучаться в 
высших заведениях Германии, то в Primus вы найдёте 
курс, который поможет Вам в достижении Ваших 
целей. 
Центр объединяет три основных направления:
1. Школа немецкого языка 
2. Primus-Fremdsprachen
3. Экзаменационный центр telc
4. Kompetenzzentrum telc
5. Частный колледж предвузовской подготовки 

Studienkolleg Nürnberg
1 октября 2019 года исполнилось 33 года 

со дня открытия школы PRIMUS в самом 
достопримичательном месте Нюрнберга. Больше 
четверти века в наши классы приходят ученики-
иностраны с целью выучить немецкий до 
академического уровня.

Нюрнберг – самый большой после  Мюнхена 
город Баварии. Он является одним из важнейших 
индустриальных и торговых городов Южной 
Германии. Сегодня это современный, бурлящий 
жизнью город с полумиллионным населением, 
полный особой атмосферы и уюта, приглашающий к 
прогулкам, осмотрам и открытиям. Этим особенным 
духом проникаешься в старом городе с его 
множеством достопримичательностей и памятников 
архитектуры. Такие достопримечательности 
Нюрнберга, как великолепные замки, готические 
церкви, средневековые каменные мосты и 
колоритные домики в традиционном немецком стиле 

придают городу неповторимое очарование. Ежегодно 
миллионы туристов посещают Ярмарку игрушек 
и Рождественский рынок, которые прославили 
Нюрнберг на весь мир.  

Школа Primus распологается в самом сердце 
Нюрнберга. С 1986 года учебное заведение 
принимает иностранных студентов. Все 
преподаватели – носители языка, имеют высокую 
квалификацию, большой опыт и практику 
педагогической деятельности. Социальная и 
культурная программа, поддержка преподавателей 
и сотрудников школы помогает студентам 
почуствовать себя в окружении друзей и получить 
максимальную пользу от облучения и пребывания 
в стране. Проживание организуется в студенческих 
квартирах, расположенных в 15 минутах ходьбы от 
школы, или в молодёжном центре через дорогу от 
школы, также возможно краткосрочное заселение в 
отеле (учащимся предлагаются специальные цены).

Более тысячи выпускников школы PRIMUS в год 
успешно поступают в колледжи Баварии (г. Мюнхен, 
г. Кобург) или высшие учебные заведения не только 
в Нюрнберге (университет прикладных наук им. Ома, 
Фридрих-Александр классический университет, 
Академия искусств, Музыкальная консерватория) но 
и по всей Германии. 

Каждый студент изначально самостоятельно  или 
с нашей помощью выбирает свой путь. Мы помогаем 
пройти его с малыми затратами и максимальным 
успехом. 

Программа летней школы позволяет школьникам 
пройти подготовку к сдаче сертификата В2, чтобы к 
окончанию школы сразу же подавать документы  в 
колледж предвузовской подготовки, выпускники 
которого после двух семестров профильной 
подготовки, сдают выпускные экзамены, средняя 
оценка которых и является проходным баллом в ВУЗ 
Германии.

Более раннее изучения языка и владение 
сертификата как telc Deutsch B2 или telc Deutsch С1 
Hochschule откроет вам двери в государственные 
(бесплатные) учебные заведения Германии.

PRIMUS FREMDSPRACHEN ГАРАНТИРУЕТ ВАМ:
• обучение немецкому языку 

на всех уровнях от А1 (для 
начинающих) до С1 от 1 до 
14 месяцев;

• визовую поддержку 
(регистрационные 
документы на курс, 
проживание, мед. 
страхование);

• интернациональные группы  
(от 3 до 18 чел.);

• интенсивные формы 
занятий/эффективные 
методы обучения;

• квалифицированные 
и заинтересеванные 
преподаватели – носители 
языка;

• разумные цены;
• консультации на русском 

языке.
• круглогодичные курсы 

немецкого языка;
• летние курсы немецкого 

языка для детей и молодёжи;
• подготовка к сдаче 

экзаменов:
 telc Deutsch A1/A2/B1/B2/C1
 telc Deutsch C1 Hochschule

• приём экзаменов telc  
(каждые две недели)

• Программа подготовки к 
поступлению в колледжи 
предвузовской подготовки 
по немецкому и математике 
„Vorbereitungskurs 
Studienkolleg“ после 
окончания средней школы.

• Частный колледж 
предвузовской подготовки: 
W/T/M – курсы.



POLISH NATIONAL AGENCY FOR ACADEMIC EXCHANGE 
or NAWA is a governmental agency that was established 
on October 1, 2017 with the aim of coordinating state 
activities driving the process of internationalization of 
Polish academic and research institutions. 

Our goals are to: 
• Support international mobility of students, 

academics and researchers 
• Support the process of internationalization of Polish 

HEIs and research institutions 
• Promote Polish science and higher education 
• Promote and popularize teaching of the Polish 

language 
 

NAWA provides with variety of scholarships for 
aforementioned activities, details on www.nawa.gov.pl 

Practical guide on studies in Poland and review of all 
degree courses in English available at Polish universities 
can be found on www.go-poland.pl 
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 SGH ВАРШАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ
al. Niepodległości 162

02–554 Варшава, Польща
Тел.: +48 22 564 77 77

E-mail: admission@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl/ukraine

Чому SGH?
SGH – один з провідних університетів економіки та бізнесу в Польщі.
SGH є одним з провідних дослідницьких центрів Польщі в області бізнесу та управління, 

економічної політики, фінансів, банківської та європейської інтеграції. Наші відомі вчені 
активно беруть участь у фінансовій і бізнесовій діяльності, будуючи економічне майбутнє 
країни.

З моменту свого створення в 1906 році, SGH забезпечив освіту майже третині всіх 
економічних випускників Польщі. У той же час, його міжнародна репутація та досконалість 
в навчанні приваблює сотні іноземних студентів з більше ніж 50 країн кожний навчальний 
рік, створюючи захоплююче багатокультурне середовище.

Варшава, Польща
Варшава є одним з найбільш швидкозростаючих столичних міст Європи. Цей мегаполіс 

зачарує вас своєю динамічною атмосферою – історичні пам'ятники та церкви зливаються 
з сучасною архітектурою блискучих корпоративних хмарочосів. Приїхавши до Варшави, 
ви можете оцінити широкі можливості отримання освіти у місті, розташованому 
на географічному і культурному перехресті Східної та Західної Європи, яка відкрита 
та доброзичлива для відвідувачів з усього світу.

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ НА БАКАЛАВРАТІ
Навчайся на найбільш популярних напрямах, і самoстійно вибирай предмети:
1. Менеджмент (ПОЛ. и АНГЛ.)
2. Фінанси та бухгалтерський облік з можливістю отримання сертифікату ACCA (ПОЛ.)
3. Global Business, Finance and Governance (АНГЛ.)
4. Кількісні методи в економіці та інформаційні системи (ПОЛ.)
5. Міжнародні економічні відносини (ПОЛ.)
НАПРЯМИ НАВЧАННЯ НА МАГІСТРАТУРІ
Навчайся на найбільш популярних напрямах, і самoстійно вибирай предмети:
1. Finance & Accounting with ACCA qualification – unique master's degree programme 

in cooperation with EY – будь на крок попереду своїх конкурентів – інших студентів, 
та отримай міжнародний сертифікат ACCA (АНГЛ.)

2. International Business (АНГЛ.)
3. Менеджмент (ПОЛ.)



НАЙТИ
СВОЙ
КАРЬЕРНЫЙ
ПУТЬ

Гуманитарные 
и общественные 
· Национальная безопасность 
· Внутренняя безопасность 
· Журналистика / Современные СМИ* 
· Английская филология 
· Японская филология 
· Логистика 
· Координатор логистической 

информации*
· Координатор автономных 

транспортных средств*
· Педагогика 
· Ресоциализация*
· Социальная работа 
· Психология 
· Социология / Социокриминология* 
· Международные отношения
· Туризм и Рекреация 

Экономические
· Финансы и бухгалтерский учет 
· Управление
· International Business Management 

(Управление Международным 
Бизнесом)

· International Tourism and 
Hospitality Management 
(Международный туризм и 
гостиничный менеджмент)

· IT Management (Управление IT)
· Экономика

Медицинские
· Физиотерапия 
· Косметология 
· Публичное здоровье
· Сестринское дело 

Факультеты

Правовые
· Право
· Администрация

Артистические
· Кино и аудиовизуальные 

искусства*
· Графика
· Проектная графика 

и мультимедиа*
· Компьютерная графика*
· Организация производства 

кино и телевидения

Технические
· Архитектура 
· Геодезия и картоведение 
· Информатика

www.san.edu.pl

БОЛЬШЕ
25 ЛЕТ ОПЫТA

ПЕРВОЕ МЕСТО 
В РЕЙТИНГАX

25 НАПРАВЛЕНИЙ
экономические, гуманитарные,  
юридические, медицинские, 
общественные, артистические, 
технические

АМЕРИКАНСКИЙ 
ДИПЛОМ MASTER

Курс польского языка 
для иностранцев
ПОЛЬСКИЙ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Общественная Академия Наук это самое крупное частное учебное заведение 
в Польше, которое существует более 25 лет. Наш ВУЗ предлагает вам различные 
виды обучения: бакалавриат и магистратуру на разных факультетах, аспирантуру, 
последипломное обучение, MBA. Есть также прекрасная возможность учиться через 
Интернет и много интересных факультетов, которые ведутся на английском языке. 
Ваша потребность на рынке труда как специалиста гарантируется!
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 STUDY IN POLAND
Освітній Фонд "Перспективи"

(Fundacja Edukacyjna Perspektywy)
Poland, ul. Nowogrodzka 31, 00–511 Warszawa

E-mail: fundacja@perspektywy.pl
www.studyinpoland.pl/ukraine

Польща – це прекрасна, стабільна і безпечна країна, куди варто приїхати та отримати 
вищу освіту. У Польщі є більше 450 державних та приватних навчальних закладів, які 
мають довгі традиції, сучасне обладнання, цікаві програми навчання. Сюди варто приїхати 
навчатися ще і тому, що вартість навчання тут значно дешевша, ніж в інших країнах 
Європейського Союзу, але якість освіти є надзвичайно високою. Навчання проходить 
польською або англійською мовою. Деякі ВНЗ навіть видають подвійні дипломи. 
Є можливість отримати освіту за багатьма напрямками – від музики та мистецтва 
до технічних спеціальностей та гірничої промисловості.

В травні 2005 року Конференція Ректорів Академічних Польських Шкіл 
(KRASP- www. krasp.org.pl) і Освітній Фонд "Перспективи" (Perspektywy Education 
Foundation – www. perspektywy.org) розпочали багатолітній проект промоції польських 
вищих навчальних закладів за кордоном "Навчання у Польщі" (Study in Poland – 
www. studyinpoland.pl). Цей проект має на меті координувати діяльність вищих навчальних 
закладів, а також державних суб'єктів, самоурядових і неурядових суб'єктів на предмет 
широкого розповсюдження міжнародних стандартів навчання у Польщі, а також промоція 
польських вищих навчальних закладів за кордоном та можливості навчання у Польщі – 
як в системі студентського обміну, так і через здійснення в Польщі повного навчання – 
бакалаврат (ліценціат), магістерський і докторський ступені.

Дізнатися подробиці про навчання у Польщі можна на веб-сайтах Освітнього Фонду 
"Перспективи" www. studyinpoland.pl. Представники цього фонду промують польську 
освіту за кордоном і надають безкоштовні консультації стосовно польських ВНЗ 
і можливостей потрапити на навчання. Ви можете написати до нашого офісу в Варшаві:

Вальдемар Сівіньські – Президент Освітнього Фонду "Perspektywy"
Біянка Сівіньска – координатор програми "Study in Poland"
Контакти: mail@studyinpoland.pl
Також інформацію про освіту в Польщі можна отримати в Українсько-Польському 

центрі, який був створений за посередництвом Освітнього Фонду "Perspektywy", на базі 
КПІ.

Адреса: 03056, Київ, Проспект Перемоги, 37, корпус 6, кімната 316, Національний 
технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Тел.: (044) 406–86–01, Тел./факс (044) 406–84–75, http://www. upc.kpi.ua/
Чекаємо на ваш приїзд!
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AGH University of Science and 
Technology
(Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie)
A. Mickiewicza Ave. 30, 30–059 Krakow, Poland
phone: +48 12 617 50 92, +48 12 617 46 15, 
fax: +48 12 617 52 39
E-mail: international.students@agh.edu.pl
www. agh.edu.pl

Kozminski University
(Akademia Leona Koźmińskiego)
57/59 Jagiellońska St., 03–301 Warsaw, Poland
phone: +48 22 519 22 69
E-mail: admission@kozminski.edu.pl
www. kozminski.edu.pl

Collegium Civitas
(Collegium Civitas)
Palace of Culture and Science,
12th floor, Plac Defilad 1,  
00–901 Warsaw, Poland
phone: +48 22 656 71 89, fax: +48 22 656 71 75
E-mail: admissions@collegium.edu.pl
www. civitas.edu.pl/english

Katowice School of Economics
(Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. 
Wojciecha Korfantego)
Harcerzy-Wrzesnia 3 St., 40–659 Katowice
phone:+48 32 35 70 603
E-mail: int.office@gwsh.pl
www. gwsh.pl/dwz

Czestochowa University of Technology
(Politechnika Częstochowska)
69 Dabrowskiego St., 42–201 Czestochowa
phone: +48 34 325 04 02
E-mail: iso@adm.pcz.pl
www. pcz.pl

Gdansk University of Technology
(Politechnika Gdańska)
ul. G. Narutowicza 11/12,  
80–233 Gdańsk, Poland
phone: + 48 58 347 20 42, fax: +48 58 347 11 70
E-mail: international@pg.gda.pl
www. pg.edu.pl

Lublin University of Technology
(Politechnika Lubelska)
ul. Nadbystrzycka 38D, 20–618 Lublin, Poland
phone: +48 81 538 47 90, fax: +48 81 538 43 57
E-mail: lut.international@pollub.pl
www. pollub.pl

Silesian University of Technology
(Politechnika Śląska)
ul. Akademicka 2A, 44–100 Gliwice, Poland
phone: +48 32 237 16 90
E-mail: study@polsl.pl
www. apply.polsl.pl

Wrocław University of Science and 
Technology
(Politechnika Wrocławska)
Wybrzeże Wyspiańskiego 27,  
50–370 Wrocław, Poland
phone: +48 71 320 37 19
E-mail: admission@pwr.edu.pl
www. pwr.edu.pl/en

Polish-Japanese Academy of Information 
Technology
(Polsko-Japońska Akademia Technik 
Komputerowych)
ul. Koszykowa 86, 02–008 Warsaw, Poland
phone: +48 22 58 44 590
E-mail: rekrutacja@pja.edu.pl
www. pja.edu.pl
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Warsaw University  
of Life Sciences – SGGW
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie)
ul. Nowoursynowska 166,  
02–787 Warsaw, Poland
phone: +48 22 593 10 25, fax: +48 22 593 10 39
E-mail: masterstudies@sggw.pl
www. sggw.pl

Cracow University of Economics
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
ul. Rakowicka 27, 31–510 Kraków, Poland
phone: +48 12 293 54 25, fax: +48 12 293 51 45
E-mail: studiainfo@uek.krakow.pl
www. nowa.uek.krakow.pl/en

Wroclaw University of Economics
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Komandorska Street 118/120,  
53–345 Wrocław, Poland
phone: +48 71 35 72 784, fax: +48 71 367 27 84
E-mail: international@ue.wroc.pl
www. ue.wroc.pl

Jan Dlugosz University in Czestochowa
(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  
im. Jana Długosza w Częstochowie)
Waszyngtona 4/8,  
42–200 Częstochowa, Poland
phone: +48 34 378 41 00
E-mail: international@ajd.czest.pl
www. en.ajd.czest.pl

Adam Mickiewicz University in Poznań
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu)
ul. Wieniawskiego 1, 61–712 Poznań, Poland
phone: +48 61 829 43 85
E-mail: dwzuam@amu.edu.pl
www. international.amu.edu.pl

Maria Curie-Sklodowska  
University in Lublin
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5,  
20–031 Lublin, Poland
phone: +48 81 537 58 80
E-mail: rekrutacja.ua@umcs.pl
www. umcs.pl

University of Ecology  
and Management in Warsaw
(Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania  
w Warszawie)
Olszewska str 12, 00–792 Warsaw, Poland
phone: +48 22 825 80 34/35
E-mail: rekrutacja.uk.wseiz.pl
www. eng.wseiz.pl

University of Economics  
and Innovation in Lublin
(Wyższa Szkoła Ekonomii  
i Innowacji w Lublinie)
Projektowa 4, 20–209 Lublin, Poland
phone: +48 81 749 17 77
E-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl
www. wsei.lublin.pl

Vincent Pol University in Lublin
(Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza  
im. Wincentego Pola w Lublinie)
Choiny 2 St., 20–816 Lublin, Poland
phone: +48 81 740 25 04
E-mail: infoenglish@pol.edu.pl
www. vpu.edu.pl



13

 STUDY IN POZNAŃ

Urząd Miasta Poznania/ Poznań City Hall
Wydział Rozwoju Miasta/ City Development Department

pl. Kolegiacki 17, 61–841 Poznań
Polska/ Poland

Tel. +48 61 878 57 40/48,  
fax +48 61 878 54 58

E-mail: akademickipoznan@um.poznan.pl
www.studyin.poznan.pl

Познань – це місто надзвичайно динамічного розвитку, із найвищим показником якості 
життя та найнижчим рівнем безробіття у Польщі. Розташована на заході країни, Познань 
приваблює амбітних та сміливих людей, які готові до нових викликів. Їх вабить захоплива 
наукова пропозиція та багато цікавих можливостей для розвитку.

Майже 112 тисяч студентів дають місту неймовірну кількість енергії, а також 
спільно створюють його атмосферу. Познань пропонує найвищий рівень навчання. Тут 
розташовані одні з найкращих в країні навчальних закладів, а також сучасні дидактичні 
центри та студентські містечка. Щорічно у познанських вищих навчальних закладах 
завершують навчання 40 тисяч випускників. Близько 80% студентів – це приїжджі, які 
свідомо обрали Познань, як найкращий центр освіти та наукового життя. У Познані 
навчається понад 5 тисяч студентів із закордону, з понад 90 країн світу. Найбільше 
студентів прибуває з України, Норвегії, Сполучених Штатів Америки та Білорусі.

У Познані є 8 державних вузів та 17 приватних, які пропонують комплексну освіту.
Познань – це місто професіоналів та нових технологій, а також – це центр динамічного 

розвитку підприємництва, де містяться представництва найбільших світових компаній. 
У Познані їх налічується понад 100 тисяч, а кількість компаній з іноземним капіталом є 
однією з найбільших у Польщі. Рівень безробіття в Познані уже впродовж багатьох років 
є найнижчим у країні. Познань також приваблива щодо розташування: якраз посередині 
між Варшавою (300 км) і Берліном (270 км). А познанський аеропорт пропонує 30 прямих 
авіарейсів в різні міста Європи, включаючи прямі рейси до Києва та Львова.

Познань – це ідеальне місце для розвитку своїх захоплень та обміну знаннями 
і досвідом у міжнародному середовищі.

До зустрічі в Познані!
Більш детальну інформацію про університети Познані ви знайдете на сайті:

www. studyin.poznan.pl
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 STUDY IN WROCŁAW (ПРОЕКТ "TERAZ WROCŁAW")
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Pl. Solny 14, 50–062 Wrocław, Poland
Tel. +4871 7767128, +4871 7767133

Fax: +4871 7835311
e-mail: office@studyinwroclaw.com

www. study-in-wroclaw.pl
Одні з найкращих ВНЗ у Польщі, насичене 

студентське життя, а також виняткові 
перспективи працевлаштування!

Study in Wrocław (Projekt "Teraz Wrocław") – 
це програма, заснована у 2006 році міською 
владою та вищими навчальними закладами 
м. Вроцлав (Польща). Діяльність проекту 
спрямована на підтримку молоді з країн 
Східної Європи в процесі вступу на навчання 
у вроцлавських ВНЗ, інформування щодо 
процедури вступу та навчання у них. Із початку 
створення у програми у ній взяли участь майже 
2000 осіб, які успішно вступили, навчаються 
і закінчили вроцлавські ВНЗ.

STUDY IN WROCŁAW ПРЕЗЕНТУЄ:
• широку пропозицію напрямків навчання 

в рейтингових ВНЗ Вроцлава – понад 
200 напрямків! Завдяки зручному пошуку 
на нашому сайті кожен без зайвих зусиль 
знайде напрямок, про який мріє.

• безкоштовні консультації щодо процедури 
вступу, підготовки документів та вибору 
напрямку від досвідчених спеціалістів.

• практичний довідник, опрацьований спеціально 
для майбутніх вроцлавських студентів. 
На нашому сайті абітурієнти знайдуть 
корисні поради щодо підготовки до приїзду 
на навчання у Польщі, а також усю інформацію, 
яка допоможе студентові легко адаптуватися 
у новому середовищі.
НАВЧАННЯ У ВРОЦЛАВІ ЦЕ:
Неймовірна атмосфера. Вроцлав – це 5 річок, 

12 островів і 112 мостів, тому його часто 
називають "польською Венецією". Третину 
площі міста займають парки та сквери. Вроцлав 
має понад 1000-літню історію, зачаровує 
оригінальною архітектурою, приваблює 
сприятливим кліматом. Тут панує сплетіння 
багатьох культур, привезених людьми із різних 
країн світу, тому у Вроцлаві приязно ставляться 
до іноземців.

Якісна освіта. Вроцлав – один із найбільших 
академічних центрів у Польщі. Із понад 630 тис. 
населення міста – 130 тис. є студентами. 
Вроцлавські ВНЗ займають високі позиції 
у рейтингах, презентують якісну та різноманітну 
освітню пропозицію. Студенти мають широкі 
можливості здобувати досвід роботи під час 
практик у відомих міжнародних корпораціях.

Виняткові перспективи. Вроцлав – це четверте 
за величиною та найбільше західне місто 
в Польщі, столиця регіону Нижня Силезія (Dolny 
Śląsk). Це місто інновацій та закордонних 
інвестицій, потужний центр бізнес-послуг. 
За результатами рейтингу консалтингової фірми 
Mercer, Вроцлав посідає 100-е місце у світі серед 
найкращих міст для життя. За оцінками експертів, 
Вроцлав належить також до групи найактивніших 
бізнес-центрів. Студентам є у кого вчитися 
і працювати!

Цікаве дозвілля. У Вроцлаві ніколи нудьгувати. 
У кав'ярнях, барах, клубах і ресторанах 
на головній площі Ринок життя пульсує і вдень, 
і вночі. Кіно, театри, опера чи філармонія – 
кожен може обрати те, що йому до вподоби. 
У місті також є найстаріший у Польщі зоопарк, 
ботанічний та японський сади, аквапарк, басейни. 
Діє міський прокат велосипедів. У Вроцлаві 
організовується чимало музичних, літературних, 
мистецьких, театральних та кінофестивалів. 
У 2016 році Вроцлав виповнював почесну 
функцію Європейської столиці культури.

Безліч можливостей. Маючи річну візу чи 
карту перебування (karta pobytu), студенти 
можуть без перешкод подорожувати країнами 
Шенгенської зони. Достатньо поглянути на карту, 
щоб зрозуміти, що звідси близько до Берліну, 
Праги, Відня та інших європейських столиць. 
У місті постійно проводиться багато зустрічей 
із цікавими людьми, презентацій, безкоштовних 
тренінгів, активно діють громадські організації. 
Окремою увагою наділяються потреби іноземців.

ПРИЇДЬ І НАВЧАЙСЯ У ВРОЦЛАВІ!



Адреса:
Університет СВПС
вул. Ходаковська 19/31
03-815 Варшава, Польща

Номер телефону: +48 22 517 99 61
Веб-сайт:www.studia.swps.pl

Е-майл: admissions@swps.edu.pl

«Ми Університет»
Університет СВПС це один з найбільших та найкращих вищих навчальних закладів в Польщі. Серед його переваг 
слід відзначити якість освіти, європейське визнання, престиж серед роботодавців та чудові відгуки самих студен-
тів – учасників програми. Головне відділення Університету СВПС розміщене у Варшаві, також ВНЗ має відділення у 
містах: Вроцлав, Познань, Сопот, Катовіце. Доступні спеціальності: журналістика, право, графіка, психологія, дизайн, 
архітектура, філологічні напрямки. Вартість навчання від 1634 євро/рік.
З моменту свого заснування в 1996 році, Університет СВПС сутт’єво розширив свої можливості в галузі освіти. Університет 
пропонує понад 30 програм навчання польською мовою і понад 14 англійською мовою з майже 70 спеціальностями для 
студентів і аспірантів, а також різноманітність літніх шкіл і prepschool.
Крім того, ВНЗ постійно розвиває свою науково-дослідницьку та видавничу діяльність, співпрацює з щораз більшою кіль-
кістю іноземних університетів, завдяки чому студенти СВПС можуть набувати знання, приймаючи участь у численних 
стипендіальних програмах. За останніх 21 років наш Університет став одним з найважливіших центрів психології в країні. 

висловлює гордість за наші досягнення. Ми хочемо змінити світ, так як знання змінює нас.

www.english.swps.pl

DIMENSION
IN EDUCATION

A NEW
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 UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA  
im. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE

ul. Jutrzenki 135, 02–231 Warszawa, Polska
Тel. (22) 262 88 89

Е-mail: rekrutacja.ua@uth.edu.pl
www.uth.edu.pl

Твоє майбутнє пичинається в UTH!
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej пропонує навчання на напрямках 

технічних, управлінських та економічних. Є одним з ВНЗ який ставить головний акцент 
на практичних заняттях. Нашим студентам забезпечуємо солідну освіту і хороший старт 
у професійному житті. Різноманітність навчальної пропозиції, високий рівень освіти, 
чудова науково-дидактична кадра це лише деякі з переваг навчання в UTH. Хочеш 
отримати освіту на найвищому рівні? Приєднайся до нас та відчуй всі переваги навчання, 
які забезпечать кращі викладачі. Якщо хочеш пережити цікаву пригоду, познайомитися 
з новими людьми та при цьому отримати якісну освіту UTH чекає саме на Тебе!

Напрямки навчання:
•  Менеджмент
•  Фінанси і бухгалтерський облік
•  Внутрішня безпека
•  Дизайн інтер'єру
•  Перевезення
•  Будівництво
•  Інформатика



ЛОДЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА)

НАВЧАЙСЯ 
З НАМИ!

ЛОДЗЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

28 000 студентів
3000 студентів з 
усього світу 
(у т.ч. 600 громадян України)

один з провідних дервжавних 
ВНЗ у Польщі. 

наші дипломи визнають 
у всіх країнах ЄС

ВНЗ гарантує проживання 
у гуртожитку

100 програм і 160 спеціальностей 
на 12 факультетах:

Факультет біології і охорони навколишнього середовища
Факультет eкономіки і соціології
Факультет філології
Факультет філософії і історії
Факультет фізики і прикладної інформатики
Факультет хімії
Факультет математики і інформатики
Факультет географічних наук
Факультет міжнародних і політологічнихдосліджень
Факультет педагогічних наук
Факультет права і адміністрації
Факультет менеджменту

Місто Лодзь розташоване у центрі 
Польщі – годину від Варшави. 
Тут знаходиться багато міжнародних 
компаній і наукових інститутів. 

Це видно також у нашому Університеті, 
де навчаються студенти, які приїхали 
з 95 країн світу!

Приєднуйся до нас у 
Facebook: 

facebook.com/polishuniversity

Запитай нас 
vKontakte: 

vk.com/uni_of_lodz 

50% знижки
Перший 
польский ВНЗ, 
який ввів 
офіційні знижки 
на навчання для 
громадян 
України! 

50 %

Projekt �nansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Zagraniczna

Студенти, які навчаються у Лодзькому Університеті мають можливість один семестр або рік на-
вчатися зі стипендією в одній з країн ЄС і не тільки. 



Wyższe Szkoły Bankowe

STUDY IN ENGLISH :

•	 English	Philology
•	 Engineering	Management
•	 Computer	Science
•	 Information	Technology
•	 Information	Technology	in	Business
•	 International	Finance
•	 International	Trade	
•	 Logistics
•	 Management	
•	 Marketing	and	Sales
•	 Finance	and	Accounting
•	 Tourism	and	Recreation
•	 Software	Development
•	 Management	and	Law

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА, ІНЖЕНЕРА І МАГІСТРА:

БИДГОщ   |   ХОЖуВ  |  ГДАНьСьК  |  ГДИНя  |  ОПОЛє  |  ПОзНАНь  |  щЕцІН  |  ТОРуНь  |  ВАРшАВА  |  ВРОцЛАВ  

www.wsb.pl

НАВЧАННЯ ПОЛЬСКОЮ МОВОЮ :

•		Адміністрація
•		Англійська	філологія
•		Ділова	англійська	мова	
•		Філологія																
•		Фінанси	та	бухгалтерський	облік
•		Внутрішня	безпека
•		Державне	управління
•		Дизайн	в	бізнесі	
•		Національна	безпека										
•		Інженер	управління																	
•		Інформатика	
•		Інформатика	в	бізнесі																		
•		Логістика

час на працю, час на життя
Час на навчання

•		Інженерна	логістика																												
•		Міжнародна	торгівля		
•		Мікробізнес
•		Мультимедіа	та	комп’ютерна	графіка
•		Педагогіка
•		Право	в	бізнесі																															
•		Право	–	безперервне	5-річне	навчання	
на	ступінь	магістра

•		Психологія	в	бізнесі																																	
•		Туризм	і	відпочинок																														
•		Управління		
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 ВАРШАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
WWW. PW.EDU.PL

Відділ іноземних студентів: www.students.pw.edu.pl
E-mail: students.cwm@pw.edu.pl (навчання англійською мовою)

• Провідний технічний виш Польщі, відомий у світі.
• Науково-дослідна та комерційна співпраця з провідними університетами 

та промисловими підприємствами у Європі та поза її межами (Siemens AG,  
General Electric, ABB Ltd, Autodesk, LG, Pratt&Whitney, Carl Zeiss).

• Учасник престижних міжнародних дослідницьких проектів.
• Диплом ВПУ – це гарантія працевлаштування у Європі та поза її межами.
•  Висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

ВПУ ПРОПОНУЄ:
•  навчання на трьох освітніх рівнях (бакалаврат, магістратура, аспірантура), а також 

післядипломна освіта
•  навчання на 20 факультетах за 42 напрямками навчання (від будівництва і архітектури, 

комп'ютерних наук до біотехнологій і механотроніки, а також нетехнічні спеціальності 
з економіки, менеджменту та суспільних наук)

•  навчання польською та англійською мовами
МОЖЛИВІСТЬ БЕЗКОШТОВНОГО НАВЧАННЯ (польською мовою)

•  Бакалаврат – конкурс атестатів/свідоцтв (без вступних іспитів)
•  Магістратура – конкурс дипломів (без вступних іспитів)
•  Платне навчання – денна та заочна форми навчання
• (перелік програм: www. students.pw.edu.pl)
•  інтенсивні курси англійської мови (http://www. oja.sjo.pw.edu.pl/)
•  інтенсивні курси польської мови (http://www. ojp.sjo.pw.edu.pl/)
•  державні сертифікаційні іспити з польської мови
• (http://www. ojp.sjo.pw.edu.pl/certyfikat)
• Річні мовні курси (http://www. ojp.sjo.pw.edu.pl/)
•  міжнародні студентські обміни та стажування
•  участь у наукових студентських колах (120) та студентських організаціях

ВПУ ГАРАНТУЄ:
•  високу якість навчання
•  диплом міжнародного зразка
•  проживання у гуртожитках ВПУ
•  підтримку та допомогу для іноземних студентів у відділі іноземних студентів –  

Відділ іноземних студентів: www. students.pw.edu.pl
E-mail: students.cwm@pw.edu.pl, Zenoviya.Shits@pw.edu.pl
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 УНІВЕРСИТЕТ КОСМЕТОЛОГІЇ ТА НАУК ПРО ЗДОРОВ'Я
Польща, 94–011 Лодзь, ул. Виленьска 53/55

Тел.: +48 (42) 687 00 44, Факс: +48 (42) 687 00 44
E-mail: uczelnia@wskinfo.pl

vskinfo.com.ua

Університет косметології та наук про здоров'я в Лодзі здійснює підготовку фахівців-
косметологів від 2009 року. Навчання здійснюється в денній та заочних формах і гарантує 
отримання дипломів бакалавра (3 роки) та магістра (2 роки). Окрім теорії наші студенти 
отримують практичний досвід впродовж навчання в університеті та в салонах міста.

Ми не вимагаємо додаткових екзаменів до вступу – зарахування до університету 
вирішується порядком подання заявок.

Після завершення навчання Ви маєте змогу отримати спеціалізацію на вибір: Подологія, 
Спа&Велнесс, Візаж та стилізація, Лазеротерапія.

Хочете вчитися в Польщі?
Не хочете робити це через агентство і платити великі гроші?
Ви можете зробити то самі!
Пишіть нам на мейл і ми допоможемо вам зібрати всі документи для школи

СПІЛКА ПОЛЯКІВ МІСТА КИЄВА
Україна, 04050, Київ, вул. Глибочицька, 16, офіс 11

Моб. тел. +48 517–554–232; viber +38 (097) 476–32–32
Е-mail: zp.kijow@gmail.com; fundacjazpk@gmail.com

www.zpk.com.ua; www.fzpk.info
Спілка Поляків міста Києва – громадська організація, метою діяльності якої є 

зміцнення дружби між польським та українським народами та поширення польської мови 
та культури серед усіх зацікавлених.

Спілка Поляків міста Києва реалізує наступні проекти:
• вивчення польської мови в Києві та Ірпені від "0" до рівня В2+ (групи буднього 

та вихідного дня);
• мовний табір в Польщі з насиченою екскурсійною програмою;
• безкоштовне навчання в польській початковій школі від 6-го класу; Ми не відправляємо 

дітей в школу. Ми супроводжуємо їх в Польщі 24/7
• безкоштовна середня та середньо-спеціальна освіта від 8-го класу в Польщі;
• (учні проживають в польських гуртожитках під цілодобовою опікою українських 

вихователів)
• арт-резиденція українських митців в Польщі;
• культурно-мистецькі заходи в м. Києві.
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 ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В КОШИЦЯХ
Letná 9, 042 00 Košice
tel.: +421 55 602 1111

info@tuke.sk
www.tuke.sk

Технічний університет в Кошицях (TUKE) являється міжнародним визнаним науково – 
освітнім закладом, який надає підготовку та інтелектуальні рішення для різних галузей 
життя. З загальною територією в 43 гектари та трьома кампусами в двох прекрасних 
місцях TUKE відноситься к найбільшим університетам Словакії. TUKE завдяки наявності 
дев'яти факультетів із різними напрямками підготовки, створює унікальний простір для 
тисячі студентів. Майже 13% з них слухачі з 48 країн світу.

TUKЕ пропонує широкий вибір престижних навчальних напрямів. Тісно співпрацює 
із іншими навчальними закладами та промисловим сектором, як вдома, так і закордоном 
(95 університетських партнерів з 27 країн світу і 265 дійсних договорів, які надають 
мобільності нашим викладачам та студентам в рамці програми Erasmus+ до 31 країни 
світу). Підтримку молодих новаторів здійснює Науковий парк Університету TECHNICOM 
в посередництві Startup centra TUKE і Інкубатора TUKE.

Також варто сказати і про дозвілля, поза навчального плану: більш ніж 30 видів 
спорту, хор, народний ансамбль, студентське телебачення, радіо і членство в організаціях 
та об'єднаннях AIESEC, AZU, BEST та IAESTE.

Факультети TUKE:
• Факультет геології, екології, керування процесів та геотехнологій
• Факультет матеріалів, металургії та переробки
• Машинобудівний факультет
• Факультет електротехніки та інформатики
• Будівельний факультет
• Економічний факультет
• Факультет виробничих технологій
• Факультет мистецтв
• Аерокосмічний факультет.
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БЕЗКОШТОВНЕ
НАВЧАННЯ
У СЛОВАЧЧИНІ
Коледжі – після 9 класу
Університети – після 11 класу

Популярні та перспективні 
спеціальності

Європейський диплом, який дає 
право працювати у будь-якій 
країні ЄС

Стажування в будь-якому ВНЗ 
Європи

5 років безкоштовного 
навчання

Диплом не потрібно окремо 
підтверджувати у США, Канаді, 
Австралії

Багато інших можливостей

+38 067 524 14 59  
+38 063 361 22 12 
+38 050 488 30 99

Україна, Київ, 
пров. Тбіліський 4/10, оф. 206 
www.axellkraft.com Аксел Крафт

Консультаційні та супровідні послуги на території України  надає ТОВ «Аксел Крафт Україна», на території Словаччини -  Axell Kraft s.r.o, м. Прешів, 
ul. Sedemnasteho Novembra, 100. +421 543 211 233 (Всі здійснюються дзвінки відповідно до тарифів Вашого оператора)
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COMENIUS UNIVERSITY
IN BRATISLAVA, SLOVAKIA

LET’S STUDY NATURAL SCIENCES
IN SLOVAK CAPITAL CITY!

(in slovak or english language)

FACULTY OF MATHEMATICS,
PHYSICS AND INFORMATICS

Bachelor study (3 years) in 23 study programs
Master study (2 years) in 22 study programs

Doctoral study (4 years) in 17 study programs
youtube.com/matfyzjein 
www.fmph.uniba.sk/en

FACULTY OF NATURAL SCIENCES
Bachelor study (3 years) in 28 study programs
Master study (2 years) in 47 study programs

Doctoral study (4 years) in 34 study programs
instagram.com/prifuk 
www.fns.uniba.sk/en

MATHEMATICS
PHYSICS

ASTRONOMY
INFORMATICS

DATA SCIENCE
ECONOMICS
CHEMISTRY

BIOLOGY
ENVIRONMENTAL 

SCIENCES
GEOLOGY

GEOGRAPHY
PEDAGOGY
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 CAMPUS FRANCE UKRAINE
Вища освіта у Франції:  

відкритість, результативність, якість.
Інформація та консультації з питань вищої освіти у Франції

Тел.: (044) 204–81–90
E-mail: campusfrance.kiev@gmail.com

Бюро Campus France  
при українсько французькому центрі НТУУ КПІ

Агенція CAMPUS FRANCE має статус організації національного значення. Її метою є
інформування студентів про можливості отримання вищої освіти у Франції, про 

різноманітні стипендіальні програми, про програми мобільності.
Мережа з 7 відділень CAMPUS FRANCE розташована по всій території України:
у Дніпрi, Харкові, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Запоріжжі, Рівному. Ці 

представництва працюють під егідою Альянс Франсез в Україні: студенти отримують 
фахові консультації щодо всіх питань, пов'язаних з освітою у Франції, від розробки 
навчального проекту до фінансування перебування у Франції.

Звертайтесь до CAMPUS FRANCE тут:
•  Нададуть детальну інформацію про систему вищої освіти Франції та можливості

інтегрування до цієї системи після/під час навчання в Україні;
•  Допоможуть з вибором програми освіти;
•  Нададуть роз'яснення з питань, які пов'язані з улаштуванням на місці навчання;
•  Проконсультують щодо оформлення документів на довгострокову студентську візу.

На сайті CAMPUS FRANCE www. ukraine.campusfrance.org ви можете ознайомитися 
з актуальною інформацію про усі події, заходи, стипендіальні програми та освітні новинки.

І ще, дуже важливо – всі послуги CAMPUS FRANCE UKRAINE є безкоштовними.



15-16 ЛИСТОПАДА
Український дім
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 УНІВЕРСИТЕТ ЛОТАРІНГІЇ
Адреса: 34 Cours Léopold - CS 25233 -  

54052 NANCY Cedex France
Сайт: welcome.univ-lorraine.fr/en

Пропонуючи широкий спектр спеціальностей, університет Лотарингії активно розвиває 
міжнародну діяльність: мобільність студентів, підписано договори про велику кількість 
подвійних дипломів, діє багато програм ERASMUS+. Нараховуючи п’ятисотлітню історію 
університет водночас є відкривачем нових комбінаторних програм між мистецтвами, 
технологіями та індустрією, що втілюється у життя у новаторських проектах як ARTEM, 
Інститут Jean Lamour, Інститут Lafayeyye, Biopôle тощо... 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ Університет складається з 42 академічних інституцій (факультетів, 
Вищих інженерних шкіл, Інститутів), які об’єднані в колегіуми відповідно до їх 
спеціалізацій. 9 Колегіумів включають усі галузі навчання: 
• Мистецтво, мови та літератури; 
• Право, економіка, менеджмент; 
• Інститути політехнічних наук Лотарингії; 
• Інформатика; 
• Охорона здоров’я; 
• Науки та технології; 
• Гуманітарні та соціальні науки; 
• Технології (8 Технологічних університетських інститутів) 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 10 наукових полюсів збагачують дослідницьку активність 
університету Лотарингії: 
• A2F : Агрономія, Харчові технології, Лісництво; 
• AM2I : Автоматизація, Математика, Інформатика та міжгалузеві дослідження; 
• BMS : Біологія, Медицина, Охорона здоров’я; 
• CLCS : Знання, Мови, Комунікації, Суспільство; 
• CPM : Хімія та молекулярна фізика; 
• EMPP : Енергетика, Механіка, Засоби та Виробництво; 
• M4 : Матерія, Матеріали, Металургія та Механіка; 
• OTELo : Навколишнє середовище; 
• SJPEG : Юридичні, політичні, економічні науки та менеджмент; 
• TELL : Час, Простір, Мови та Літератури. 

ПЕРЕВАГИ Від фундаментальних до гуманітарних наук Університет Лотарингії створює 
трансдисциплінарні екосистеми з метою оновити та прискорити перехід від знань до 
вмінь. У лабораторіях університету розробляються всі наукові тематики, а дослідження 
найвищого рівня проходять у таких галузях як «природні ресурси, енергія та матеріали», 
«інженерія мов та знань», «молекулярна інженерія та технології охорони здоров’я». 

ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ Розташований на самому перехресті європейських 
шляхів університет знаходиться поруч із німецьким, бельгійським та люксембурзьким 
кордонами, на відстані лише 1 години 30 хвилин їзди від Парижу
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 УНІВЕРСИТЕТ ТУЛУЗА 3 
ім. ПОЛЯ САБАТЬЄ

 
Адреса: 118, route de Narbonne - 31062  

Toulouse Cedex 4, France
Сайт: http://www.univ-tlse3.fr

Університет Тулузи є одним із найстаріших університетів Європи, його було засновано 
у 1229 році. Реформований у 1969,   ВНЗ взяв ім`я великого хіміка, Нобелівського 
лауреата Поля Сабатьє (1912). Цей навчальний заклад є центром університетської 
освіти для всього регіону південних Піренеїв. Він пропонує такі різноманітні спеціалізаці: 
фундаментальні науки, Медицина, Технологічні науки, Спорт та Інженерія. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 
• 5 факультетів: фундаментальних наук, медичний, технологічний, інженерний та спорт 
• 18 напрямків за бакалаврськими програмами 
• 55 напрямків за професійно спрямованими бакалаврськими програмами 
• 23 напрямки за магістерськими програмами  
• 105 спеціалізацій за програмами 2 року Магістратури 
• 20 університетських дипломів 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Університет займає провідні позиції серед науково-навчальних 
інституцій Франції. Завдяки своїм досягненням наукові дослідження університету 
користуються повагою не лише у Європі, а й у світі. У дослідницькій діяльності науковці 
цього навчального закладу спрямовують свою увагу на міждисциплінарні розвідки, 
глибоко пов’язуючи їх з фундаментальними дослідженнями, з подальшою перспективою 
використання результатів у практичній діяльності. 

ПЕРЕВАГИ 
• Державний університет 
• Університет вірний традиціям 
• Університет відкритий до міжнародної співпраці 
• Університетські містечка розміщено у багатьох кампусах регіону 
• Місце відкрите для спілкування, нових пошуків та розваг 

 
ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ Головне університетське містечко розташовано на 

південному сході м. Тулуза. Сюди легко дістатись на метро та автобусом (гілка В, станція 
«університет Поля Сабатьє»), також можна доїхати велосипедом каналом Міді.



Study hotel management at the Vatel School in Nimes 

VATEL NIMES, 14,000 SQUARE METERS FOR  
HOTEL MANAGEMENT COURSES  
AND PRACTICAL TRAINING  
Vatel Nimes is a school, an application hotel and four-star spa, as 
well as a student residence, all on the same campus. Complete and 
comprehensive courses, which appeal to young adults from the entire 
world: 45 different nationalities of students on site, who take Vatel 
courses either in French or in English.

BACHELOR  

in International 

Hotel Management

140 rue Vatel - 30900 Nimes - France
Tel. +33 (0)4 66 62 57 06
Email: d.kruger@vatel.fr

www.vatel.fr/nimes

MBA  

in International 

Hotel Management
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 ФРАНЦУЗЬКИЙ ІНСТИТУТ В УКРАЇНІ  
ВІДДІЛ КУРСІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Тел. (044) 486-92-33
Моб. тел. (096) 472-27-44

E-mail: cours_de_francais@ifu.kiev.ua
www.institutfrancais-ukraine.com

Години роботи відділу курсів - з понеділка по п'ятницю: 10.00–13.00, 15.00–19.00.
ПРОПОНУЄ ВАМ :

• інтенсивні та напівінтенсивні сесії Французької загальної мови  
для підлітків, студентів і дорослих
Спеціальні курси французької мови :

• ділова мова, французька література та країнознавство, 

• французька засобами театру для підлітків і дорослих, підготовка до іспитів DELF B2, 
DALF C1, клуб "Принци і принцеси" для дітей  6 - 8 років, українська та російська як 
іноземні.
Oсновною метою є навчити спілкуватись у різноманітних ситуаціях повсякденного 

життя та на професійному рівні. У викладанні поєднуються такі аспекти, як розуміння 
усної та письмової мови, усне та письмове висловлювання, вивчення граматики, 
розширення словникового запасу, ознайомлення з сучасним життям Франції та її 
культурою.
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ОСВІТНІЙ КОМПЛЕКС «VĚDA» В ПРАЗІ 

 

 

 

Освітній комплекс «VĚDA» («Вєда», в перекладі з 
чеської мови «наука») – це єдиний в Чехії навчальний 
заклад, акредитований Міністерством освіти, молоді та 
фізичної культури Чеської Республіки, що пропонує 
широке різноманіття освітніх послуг для дітей та молоді, 
а також комфортні і доступні умови для проживання 
учнів комплексу. 

 

 

20 УСПІШНИХ РОКІВ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЧЕХІЇ 
 

 

 Професійні, досвідчені, висококваліфіковані педагоги, 
носії мов; 
 

Візова і кураторська підтримка, консультації, 
оформлення всіх необхідних документів, представлення 
та захист інтересів учнів в урядових закладах Чехії; 
 

Активна і дієва допомога при нострифікації документів 
про освіту 
 

«VĚDA» - це чеська загально-освітня школа (1-9 класи) – єдина в 
Чеській Республіці, адаптована для прийому і навчання учнів - 
іноземців – що пропонує освіту за чеським державним зразком з 
викладанням ряду предметів на чеській, англійській та російській 
мовах. Школа пропонує курси з плавання, адаптаційну програму, мовні 
курси «Школа у природі». 
  

ЕКСПРЕС-ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ В ЧЕСЬКІ ВУЗИ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ 
9-10 КЛАСІВ, що передбачає одночасно з отриманням середньої повної освіти якісну мовну 
підготовку на чеській або англійській мовах, ефективну підготовку до вступу в чеські вузи. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
МОВНА І ОСВІТНЯ ПІДГОТОВКА – школа з правом прийому 
державних іспитів з викладанням на чеській та англійській мовах і 
видачею міжнародного сертифікату. Школа пропонує: 
– курси чеської мови як іноземної, англійської та німецької мов 
різної інтенсивності та тривалості, у тому числі європейські 
освітньо-розважальні програми в Австрії, Німеччині, Італії 
(«Вчимося на морі», «Тропічний острів» та інші); 
 
ПІДГОТОВЧІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДО ВСТУПУ У 
ЧЕСЬКІ ВУЗИ ТА СЕРЕДНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
(інтенсивне вивчення чеської мови + профільна підготовка до 
вступних іспитів). 

ШКОЛА-ПАНСІОН. Довгострокове або короткочасне проживання 
учнів (від 13 років), а також для студентів мовних і підготовчих курсів у 
шкільному пансіоні з домашнім харчуванням, медичним 
обслуговуванням та активним відпочинком. 

 
 

 

К О Н Т А К Т И

Skola “Veda”
Legerova 5, 120 00 Praha 2
Czech Republic –  
Чеська Республіка

www.ruskaskola.cz
тел. (+420)  602-970-893,  
        776-811-671

www.zsveda.cz
(+420) 776-505-605 
Viber , WhatsApp
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 IНСТИТУТ МОВНОЇ 
ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

КАРЛОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Vratislavova 29/10

128 00 Praha 2, Czech Republic
Тел.: +420 224 990 420

E-mail: studujop@ujop.cuni.cz
Запис на курси онлайн: http://ujop.cuni.cz/kurzy/easy

Інститут мовної та професійної підготовки Карлового Університету (ÚJOP UK) – науково-
педагогічний відділ Карлового Університету. Займається викладанням чеської мови для 
іноземців понад 50 років. Заняття ведуть повністю кваліфіковані та досвідчені викладачі 
іноземних мов з індивідуальним підходом до студентів.

ÚJOP UK пропонує курси для чеських студентів та для іноземців. Іноземцям пропонує 
перш за все курси чеської мови, а саме неінтенсивні (ранкові, вечірні, індивідуальні, 
онлайн) та інтенсивні (6-тижневі, літні, семестрові, річні). Студентам-іноземцям, які 
планують навчатися у вищих навчальних закладах Чеської Республіки, пропонує ряд 
підготовчих курсів чеською та англійською мовою (20 годин чеської мови та 15 годин 
спеціальної підготовки на тиждень). Крім того, ÚJOP UK організовує багато іспитів 
з чеської та іноземних мов і єдиний у Чеській Республіці організовує іспит з мови та реалій 
для набуття державного громадянства ЧР. Будемо раді вас бачити на наших курсах!
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 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA /  
COLLEGE OF POLYTECHNICS JIHLAVA/  

ЇГЛАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Tolstého 16, 586 01 Jihlava, Czech Republic

Tel.: +420 567 141 111, +420 567 141 207
E-mail: vspj@vspj.cz;  

international.office@vspj.cz
www.vspj.cz

The College of Polytechnics Jihlava is a public higher education institution established in 
2004 and the only college in the Vysočina region.

Bachelor´s Degree programmes
Economics and Management: Finance and Management (both in Czech and English), Travel 

and Tourism
Electrical Engineering and Informatics: Applied Computer Science, Computer Systems, 

Engineering for Industry
Nursing: General Nurse, Midwifery
Clinical Social Care: Clinical Social Worker
Master´s Degree programmes
Specialization in Health Care: Community Care in Midwifery, Quality and Safety in Health Care
The degree programmes offer a well-balanced combination of theoretical knowledge 

and practical skills. One-semester-long placements are a compulsory part of the Bachelor 
programmes.

One or two foreign languages are part of the core curricula (depending on the degree 
programme). The portfolio of languages taught contains English, German, French, Italian, 
Russian, and Spanish. The number of foreign language options followed by VSPJ students is not 
limited.

The College has cooperation agreements with 62 universities from all over Europe, most often 
within the Erasmus+ programme. About 60 students win a scholarship to spend a semester 
abroad every year, another 75 take part in one-week exchange business and tourism exchange 
programmes.

The number of international students has increased to 50 exchange and 50 degree-seeking 
students.

Jihlava has a convenient geographic location, not far from major cities. The region is renowned 
for its beautiful countryside and historic sights. Jihlava is the administrative, economic, industrial 
and cultural centre of the region; yet small enough to provide a personalized environment for both 
studying and living, and this at reasonable costs.



41

 ЗАХIДНОЧЕСЬКИЙ УНIВЕРСИТЕТ
м. Плзень, Чехія

Контакти
E-mail: czech@ujp.zcu.cz

www.zcu.cz
Ви можете вибрати з багатьох бакалаврських, магістерських та докторських навчальних 

програм чеською або англійською мовою.
Факультети Захiдночеського університету

•  Факультет прикладних наук
•  Електротехнічний факультет
•  Машинобудівний факультет
•  Факультет дизайну та мистецтв ім. Ладислава Сутнара
•  Економічний факультет
•  Філософський факультет
•  Факультет медичної освіти
•  Педагогічний факультет
•  Юридичний факультет

Всі навчальні програми чеською мовою безкоштовні!
Пропонуємо річні та піврічні підготовчі курси для навчання чеською мовою
http://ujp.zcu.cz/en/uchazec/kurz_ciz_cj

•  Стипендіальна програма "INTERSTUD"
https://international.zcu.cz/zahranicnistudenti/Stipendijni-podpora-Interstud.html

•  Міжнародна літня мовна школа
www. isls.zcu.cz

•  Art Camp – Міжнародна літня школа мистецтв та дизайну
www. fdu.zcu.cz/en/415-artcamp-about
Університет знаходиться у м. Плзень, промисловому, торговому, культурному  

та адміністративному центрі західної Богемії. Детальніше  www.pilsen.eu
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 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O. P. S. 
МОРАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ОЛОМОУЦІ

tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc, Czech Republic

Tel. +420 587 332 311
E-mail: mvso@mvso.cz

Моравський університет був заснований у 2005 році. Його навчальні програми 
включають економіку, менеджмент, маркетинг та інформатику.

Підготовка бакалаврів здійснюється за двома навчальними напрямками: "Економіка 
та управління" і "Системна інженерія та інформатика". Ступінь магістра можна здобути 
за напрямком "Економіка та управління".

Кампус
Моравський університет розташований у сучасному ВЕА (Business/Education/

Acceleration) кампусі. Він пропонує студентам високотехнологічне обладнання. Його 
невід'ємною частиною є і InfoHUB, який виконує функції бібліотеки та коворкінгу.

Цифрова освіта
Завдяки веб-сайту edulam.cz, який містить понад 200 навчальних відео та конспектів 

лекцій до більш ніж 100 предметів, студентам гарантований максимальний комфорт 
та легкий доступ до навчальних матеріалів, де б вони не знаходились.

Можливості для найкращих!
Моравський університет прагне мотивувати своїх студентів до досягнення чудових 

результатів у навчанні. Тож найкращі мають можливість отримати стипендію 
за успішність або за особливі успіхи у навчанні. Найбільш талановиті студенти можуть 
долучитися до наукових проектів уніветситету, брати участь у підготовці статей, 
публікацій чи конференцій.

Співпраця з компаніями
Моравський університет тривалий час підтримує високий рівень реалізації своїх 

випускників на ринку праці. Працюючи з більш ніж 120 компаніями, студенти мають змогу 
пройти студентські стажування або програми підготовки. Це дає їм можливість отримати 
цінний досвід, а часто навіть місце роботи вже під час навчання.

Erasmus +
Завдяки більш ніж 30 університетам-партнерам, кожен, хто хоче поїхати на навчання 

за кордон, обере собі варіант до вподоби. Ініціативним студентам ми допомагаємо 
не лише організовувати навчальні поїздки, а й практичні чи випускні стажування.
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 УНІВЕРСИТЕТ ПАЛАЦЬКОГО В ОЛОМОУЦІ 
PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Křížkovského 8
771 47 Olomouc, Czech Republic

Tel. +420 585 631 113
E-mail: iro@upol.cz

E-mail: admissions@upol.cz
www.upol.cz

Про університет
Університет Палацького в Оломоуці (UP) був заснований у 1573. Сьогодні 

в ньому навчаються майже 23 000 студентів на 8 факультетах і більш ніж 330 різних 
бакалаврських, магістерських та докторських освітніх програмах. Серед студентів понад 
4 000 – іноземці з майже 100 країн. UP, один із найкращих чеських університетів, – сучасна 
інституція, що забезпечує високоякісну освіту й дослідження завдяки своєму обладнанню, 
дослідницьким центрам і лабораторіям. Університет бере участь у багатьох європейських 
програмах співпраці та пропонує навчальні програми й курси багатьма мовами. Має 
понад 840 угод Erasmus+ та 130 угод про співпрацю з університетами всього світу. 
Усім іноземним студентам гарантоване розміщення в сучасних, повністю обладнаних 
гуртожитках. Їдальні розташовані в шести різних університетських локаціях. Оломоуц має 
всі вигоди міського життя – театри, галереї, клуби, спортивні об'єкти та багато іншого.

Для іноземних студентів
Основна мова навчання – чеська. UP також пропонує програми й курси іншими мовами, 

з яких найпопулярніші серед студентів – на медичному факультеті: загальна медицина 
(MUDr.) і стоматологія (MDDr.). Крім того, філософський факультет має різноманітні 
англомовні програми: єврокультура (Erasmus Mundus MA), політологія та європейські 
студії (Mgr., Ph.D.), психологія (Ph.D.), китайська політологія (Bc.) та ін. Факультет також 
пропонує програми данською, німецькою, російською та іншими мовами й забезпечує 
курси чеської мови для іноземців. Педагогічний факультет має широкий вибір освітніх 
програм, наприклад, консультування людей з особливими потребами (Mgr.), спеціальна 
освіта (Ph.D.) й теорія музики (Ph.D.). Природознавчий факультет пропонує студії 
міжнародного розвитку (Mgr., Ph.D.), біотехнологію й генну інженерію (Mgr.), прикладну 
математику (Mgr.) та ін. Факультет фізичної культури пропонує, наприклад, докторську 
освітню програму кінантропологія, а юридичний факультет – міжнародне та європейське 
право (Mgr.) та європейське та міжнародне право (Ph.D.). Більше за посиланням: 
www. upol.cz/en/
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 УНІВЕРСИТЕТ ПАРДУБІЦЕ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА
Веб-сторінка: www.upce.cz

Більше інформації про навчання: www. evolupce.cz
•  сучасний державний вищий навчальний заклад, що динамічно розвивається
•  місце, де традиції та досвід зустрічаються із сучасним начальним середовищем
•  розвиває міжнародне творче середовище
•  дає змогу навчатися в закордонних університетах
•  пропонує програму особистого асистування студентам з обмеженими фізичними 

можливостями
Майже 8 000 студентів тут навчаються на бакалаврських, магістерських чи 

докторських програмах 7 факультетів:
•  Хімічно-технологічний факультет;
•  Факультет економіки та адміністрування;
•  Транспортний факультет ім. Яна Пернера;
•  Філософський факультет;
•  Факультет реставрації;
•  Факультет охорони здоров'я;
•  Факультет електротехніки та інформатики.
• природознавчі та технічні науки орієнтовані на хімію, біохімію, хімічні технології 

та нанотехнології, інженерію матеріалів, інформатику, електротехніку, транспортні 
та комунікаційні технології, інженерію та логістику;

• суспільні науки з такими спеціальностями: філологічні, історичні, філософські, 
соціологічні та публічне адміністрування;

• медичні нелікарські професії спрямовані на догляд за хворими, асистування при 
пологах, медично-соціальну опіку та спеціалізацію у швидкій допомозі та рентґенології;

• мистецькі спеціальності в галузі охорони пам'яток мистецтва, технік збереження, 
технологій та реставрації.
Крім освіти, для університету характерне багате наукове та дослідницьке життя (серед 

чеських вищих навчальних закладів ми входимо в десять найкращих), університет і його 
факультети вже здобули собі визнання у вітчизняній та міжнародній науковій спільноті. 
Цьому сприяють і декілька спеціалізованих департаментів та інших організацій, інституцій 
та спільнот, які працюють при Університеті Пардубіце і з якими ви зустрінетеся протягом 
навчання. Важлива міжнародні співпраця та мобільність. Вони здійснюються в рамках 
укладених угод із більш ніж 400 закордонними партнерами, дослідницькими та вищими 
навчальними закладами 50 країн світу. Департаменти університету приєднуються 
до міжнародних проектів, мобільності студентів та академічних працівників, розв'язані 
кілька науково-дослідних завдань, організовуються варті уваги міжнародні професійні 
зустрічі, конференції та семінари. Університет є активною частиною європейського 
освітнього та дослідницького простору.
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 ЧЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ПРАЗІ
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Prague 6 –  

Dejvice, Czech Republic
E-mail: advisor@studyatctu.com

www.studyatctu.com
www.cvut.cz

Соціальні медіа
facebook.com/studyatctu

instagram.com/studyatctu

Чеський технічний університет у Празі (CTU) – один із найбільших і найстаріших 
технічних університетів Європи. CTU наразі має вісім факультетів (цивільне будівництво; 
машинобудування; електротехніка; фізика, інженерія та ядерна енергетика; архітектура; 
транспортні технології; біомедична інженерія; інформаційні технології), бізнес-школа MIAS 
та близько 18 000 студентів.

У 2018/19 навчальному році CTU у Празі пропонує студентам 160 навчальних програм, 
у рамках яких – 480 галузей. CTU готує сучасних спеціалістів, науковців та керівників 
зі знанням іноземних мов, динамічних, гнучких та здатних швидко адаптуватися до вимог 
ринку.

CTU співпрацює з провідними світовими й локальними компаніями, включно зі Škoda 
Auto, RWE, McKinsey&Company, Ernst&Young, PSJ, Tesco та іншими. Це дає студентам чудову 
можливість працювати на спільних проектах під час навчання та допомагає нашим 
випускникам отримати роботу в авторитетних міжнародних компаніях.

У 2018 р. CTU займав такі позиції в рейтингу найкращих університетів світу QS, до якого 
входить понад 4500 університетів світу: цивільне будівництво та конструювання –  
від 101-ї до 150-ї позиції; машинобудування, авіаційна техніка і технологія виробництва – 
від 151-ї до 200-ї позиції; комп'ютерна наука та інформаційні системи –  від 201-ї  
до 250-ї позиції; електрична та електронна техніка – від 201-ї до 250-ї позиції;  
математика – від 251-ї до 300-ї позиції; фізика та астрономія – від 151-ї до 200-ї позиції; 
природничі науки – 220-та позиція; архітектура/техногенне середовище – від 151-ї до 200-ї 
позиції; інженерія та технології – 220-та позиція. CTU на 491-му місці з 500 в цьогорічному 
рейтингу найкращих університетів світу QS.
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 ЧЕСЬКИЙ ЦЕНТР У КИЄВІ  
ПРИ ПОСОЛЬСТВІ  

ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В УКРАЇНІ
Україна, Київ, вул. Федорова, 12

Тел. (044) 230–29–64
Моб. тел. (095) 68–73–158
E-mail: semenova@czech.cz

Чеський центр у Києві входить до складу управління чеських центрів та є частиною 
Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. До мережі Чеських центрів 
по всьому світу входить 22 державні установи. Чеські центри як додаткова ланка 
дипломатичних структур всебічно репрезентують Чеську Республіку за кордоном.

Основні напрями діяльності Чеського центру – культура та освіта.

Діяльність Чеського центру в галузі культури не обмежується традиційними напрямами 
у музиці, кіно, театральному чи образотворчому мистецтві, але також направлена 
на розвиток нових його тенденцій і альтернативних пошуків.

Чеський центр організовує та підтримує культурні та освітні акції, які створюють цілісне 
уявлення про Чеську Республіку як про країну, що прагне до інтеграції з найрозвинутішими 
країнами світу.

В освітній сфері Чеський центр проводить групові мовні курси, а також надає 
інформацію про них та можливості навчання в Чеській Республіці. Курси чеської мови 
від Чеського центру для дорослих та дітей від початкового рівня до вільного володіння 
мовою відбуваються не лише в Києві, але й у Харкові, Дніпрі, Львові, Вінниці, Івано-
Франківську, Запоріжжі, Одесі, Тернополі та Чернівцях.

Чеський центр єдина акредитована установа в Україні, де можна здати міжнародний 
сертифікований іспит з чеської мови, який визнається практично усіма університетами 
та роботодавцями Чеської Республіки  
http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce

На постійній основі в Чеському центрі функціонує розмовний клуб, де всі охочі можуть 
вдосконалювати свої розмовні навички.

Слідкуйте за нашими новинами на сайті www. kiev.czechcentres.cz/ та на нашій Facebook-
сторінці www. facebook.com/cz.kyiv.
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 "GREEK GROUP" КОМПАНІЯ
Україна, 01032, Київ, вул. Жилянська, 146, офіс 117

Тел. (044) 236–52–27
Моб. тел. (050) 454–28–79

E-mail: profmykolakoretskyi@ukr.net
www.greekgroup.com.ua

Наша Компанія "Greek Group" практично єдина в Україні, яка надає унікальні 
інформаційно-консультаційні послуги щодо вступу українських випускників до державних 
університетів Греції.

Практично не має в світі іншої країни, яка б пропонувала студентам-іноземцям свої 
державні університети для навчання на таких пільгових умовах. Вчитися в університетах 
Греції – це означає отримати європейську освіту, визнанну у багатьох країнах світу, 
а також можливість жити та працювати в розвинутих європейських країнах.

Переваги перед іншими країнами починаються з першого етапу – вступу 
до університету. Вступ до університету по балам атестату, без ЗНО, без вступних іспитів, 
без безпосередьої присутності абітурієнта. На вибір пропонуються 600 факультетів 
48 державних університетів Греції – бакалаврські, магістерські, докторські програми.

На момент вступу знання грецької мови не вимагається. На протязі навчання (4 роки – 
бакалаврат, 2 роки – магістратура) – відсутня оплата за навчання, тобто повністю 
безкоштовне навчання та суттєва підтримка студентів з боку Грецької держави:
• можливість безкоштовного проживання в гуртожитку,
• безкоштовне харчування,
• безкоштовне медичне страхування при оформлені виду на проживання (ВНЖ),
• безкоштовне забезпечення навчальною та методичною літературою на основних 

факультетах,
• пільговий проїзд в громадському транспорті для студентів,
• право на офіційне працевлаштування в межах 4 годин на день,
• студентський вид на проживання (ВНЖ) з правом подорожувати по Європі,
• програми обміну студентів та можливість стажування в інших європейських країнах.

Це доступність навчання, практично, для всіх абітурієнтів незалежно від економічного 
та соціального статусу. Всі мають можливість поступити та вчитися безкоштовно на всіх 
спеціальностях, включаючи медичні та творчі.

Це високий рівень викладання, відсутність корупції та європейський диплом.
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 INTELLECT GUIDE (ООО "ИНТЕЛЛЕКТ ГИД")
Украина, Киев, ул. Антоновича, 172, 8 этаж, оф.813  

(ст. метро Лыбедская)
Тел. (044) 229–90–20, (098) 038–08–08, (066) 001 32 49

www.intellectguide.com
www.facebook.com/intellectguide

Intellect Guide (ООО "Интеллект Гид") – международная образовательная компания. Мы 
предоставляем услуги образовательного консалтинга:

•  подбор вузов, школ, школ-пансионов, языковых курсов, лагерей за рубежом;

•  разработка индивидуальных алгоритмов подготовки и поступления в различные 
учебные заведения мира;

•  организация всех процедурных моментов, связанных с поступлением в зарубежные 
учебные заведения;

•  консультирование относительно учебы и проживания за рубежом, подбор общежитий 
и опекунов;

•  визовые консультации.

В сфере нашей компетенции:

•  Среднее образование в школах-пансионах Германии, Британии, Канады и Польши;

•  Высшее образование в государственных и частных университетах Германии, Австрии, 
Британии, Канады, Польши, Латвии, Нидерландов, Швейцарии;

•  Среднее образование в Польше после 9 класса.

Также в ассортименте наших услуг:

•  Языковые лагеря в Британии, Канаде, Испании, Италии, Австрии, Польше, Германии, 
Ирландии, США, Швейцарии, Китае, на Мальте;

•  Программы временного обучения (от 2 до 5 недель) в британской школе-пансионе;

•  Языковые курсы за рубежом для детей и взрослых;

•  Семинары по образовательным системам разных стран мира.

Intellect Guide – мы делаем образование за рубежом доступным!
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 ЦЕНТР ІНОЗЕМНОЇ ОСВІТИ "OSVITA MARKET"
Україна, Київ, вул. П. Лумумби, 21, офіс 307

Моб. тел. (063) 550–03–20, (067) 325–57–96, (066) 538–27–00
Skype: osvitamarket

E-mail: info@osvitamarket.com
www.osvitamarket.com

"Osvita Market" – інформаційний проект у сфері освіти за кордоном та міжнародних 
молодіжних програм. Основна мета проекту – це популяризація якісної освіти для молоді 
з різними рівнями знань та фінансовими можливостями у всіх куточках України.

Недаремно наш девіз звучить "Ми створюємо твоє майбутнє", адже ми не лише 
допомагаємо правильно підібрати учбовий заклад, оформити документи, враховуючи 
особливості і побажання, а й складаємо індивідуальну програму навчання та визначаємо 
перспективи її продовження.

Головна мета компанії "Osvita Market" – створити кожному можливість для отримання 
якісної освіти за кордоном.

Ми забезпечуємо наступні послуги:

•  Профорієнтація – повне тестування та співбесіда з висококваліфікованими 
психологами, яка допоможе без сумнівів зробити свій вибір.

•  Освітній консалтинг – спеціалісти нашої компанії допоможуть реалізувати ваші 
цілі швидко та якісно: підберемо заклад та розробимо стратегію для вступу, 
порекомендуємо країни, а також учбові установи з недорогою чи навіть безкоштовною 
освітою, при необхідності вивчення мови, організуємо курси з носіями мови 
в комфортних для Вас умовах за допомогою програми Скайп чи мовний табір для дітей 
за кордоном.

•  Зарахування та бронювання програм – БЕЗКОШТОВНА середня та технічна освіта, 
підготовка до вступу у вищі навчальні заклади, вступ на магістратуру, післядипломну 
освіту, отримання другої вищої освіти.

Варто пам'ятати – вчасна інвестиція в знання та власний розвиток, неодмінно принесе 
щедрі дивіденди в майбутньому!

Ми створюємо твоє майбутнє!
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 ОСВІТНІЙ ЦЕНТР SLOVAK STUDY
Україна, Київ, вул. Мельникова, 81 А, оф. 413

Тел. (068) 823–04–03, (050) 549–04–03
E-mail: slovakstudy@gmail.com

Slovakstudy.com

Освітній центр "Slovak Study" вже протягом 6 років надає активну підтримку 
українським студентам при переїзді на навчання до Словаччини. За роки успішної роботи 
співробітники зсередини знають весь процес вступу, тонкощі адаптації в чужій країні, 
а також накопичили вагомий досвід роботи з державними університетами Словацької 
республіки. Професійна команда не тільки надає повний супровід абітурієнту і забезпечує 
куратором студента, а й надає необхідні юридичні і освітні консультації, завдяки чому 
кількість клієнтів з кожним роком збільшується.

Освітній центр Slovak Study відкриє для вас можливості отримання якісної, 
безкоштовної освіти за кордоном, а також відповість вам на запитання щодо: отримання 
европейського диплому, мовного питання, навчання в державних університетах 
та студентського життя у Словаччині.

Чому вам варто нам довіряти?

– БАГАТОРІЧНИЙ ДОСВІД!

Ми відправили на навчання до Європи рекордну кількість українських студентів.

За 6 років роботи нашого освітнього центру "Slovak Study" у нас не було відмов.

– НАША КОМАНДА!

Ми команда колишніх студентів і знаємо процедуру вступу від А до Я.

Фахівці нашого центру на зв'язку з вами 24/7

– НАМ ДОВІРЯЮТЬ!

Надійність і безпека. Безліч відгуків про нашу роботу говорять самі за себе.

Немає прихованих платежів і непотрібних "обов'язкових" витрат на яких наполягають 
інші фірми.

За ці роки понад 500 наших клієнтів стали словацькими студентами завдяки Slovak 
Study.

Це – реальність життя і роботи в Європі.

Наш девіз: "Чесність-найкраща політика компанії".
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 STUDENTWAY АГЕНТСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Украина, 49050, г. Днипро, пр. Гагарина, 115, офис 78
Представительства работают по всей Украине

Тел. (056) 732–40–55, Моб.: (067) 636–72–47, (050) 270–88–32
Е-mail: studentway@ua.fm      www.studentway.org.ua

– Цените свое время?
– Хотите гарантий?
– Выбираете качество?
Если ответы "ДА", тогда мы сможем обеспечить 

комфортное поступление Вашего абитуриента 
в зарубежные Университеты

С НАМИ КОМФОРТНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ГАРАНТИИ

• гарантия поступления в выбранный ВУЗ, при 
соблюдении всех необходимых условий

• подаем документы в несколько ВУЗов для 
100% гарантии поступления

• оперативность в работе позволяет соблюдать 
даже самые нереальные сроки

• более 1800 студентов европейских 
университетов поступали вместе с нашим 
Агентством

• реальная работа со всеми Университетами 
Австрии, Германии, Польши, Чехии, Словакии

• экономия времени и финансов клиента
• несем полную ответственность за выполнение 

своих обязательств
• вам предложим только то, в чем сами 

уверенны
ЭКСПЕРТНОСТЬ

• 9 лет успешной работы в сфере образования 
за рубежом, туризма и страхования

• знаем все об образовании за рубежом
• наш коллектив – это опытные и увлеченные 

своим делом профессионалы
• внимательно относимся к каждой мелочи 

и детали в процессе подбора ВУЗа 
и поступления

• качество нашей работы высоко оценивают 
ВУЗы-партнеры в странах Европы

• 8 представительств нашего Агентства 
работают по всей Украине

УНИКАЛЬНОСТЬ

• положительный имидж Агентства 
сформирован трудоемкой, ежедневной 
и постоянной работой целого ряда 
специалистов

• только достоверная информация по процессам 
поступления

• прямая работа с приемными комиссиями 
ВУЗов

• лоббируем интересы клиентов

• ознакомительные туры ТОЛЬКО 
ВОСТРЕБОВАННЫМИ Университетами

• летний адаптационный лагерь в Польше 
и Чехии для преодоления языкового барьера

• реагируем на ваши запросы до того, как вы их 
озвучите)

• обеспечиваем реальное сопровождение 
студентов во время обучения благодаря 
ответственной работе кураторов 
и круглосуточной связи с представителями 
Агентства

• работаем в атмосфере взаимного уважения, 
дружелюбия, вовлеченности

• готовим абитуриентов по профильным 
предметам: экономика, физика, химия, 
математика, история и др.

• относимся к студентам с родительской заботой
• наше надежное плечо для вас всегда, 

не зависимо от того, в каком статусе ребенок: 
абитуриент, студент, выпускник ВУЗа или 
успешный сотрудник зарубежной фирмы

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЧИСЛУ ОСОЗНАННЫХ!
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 USA EDUCATION GROUP
Україна, 04107, Київ, вул. Отто Шмідта, 18

Моб. тел.: (067) 659–90–05, (095) 744–27–95
E-mail: info@usaedu.com.ua

www.usaedu.com.ua
www.gfriend.com.ua

Мы с радостью представляем уникальную возможность в получении диплома о полном 
среднем образовании (Liberty High School Diploma) США в on-line. Это совершенно новая 
возможность, так как будучи еще учеником старших классов, Вы можете удаленно, 
с помощью персонального доступа к системе образования, получать образование в США, 
также удаленно сдавать все экзамены и тесты и к окончанию школы в Украине получить 
диплом о среднем образовании США.

Зачем нужно обучаться в Liberty High School on-line?
•  Стоимость обучения составляет всего $1995 (одна тысяча девятьсот девяносто 

пять долларов США) ЗА ПОЛНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЕ! Это минимум в 5–6 раз дешевле 
аналогичных очных программ в США. Такая низкая стоимость обусловлена 
оптимизацией процесса обучения и использованием он-лайн технологий.

•  Возможность обучаться удаленно. Не нужны большие затраты на перелеты, 
проживание, питание. Не нужно получать визу в США. Все что нужно – это компьютер 
подключенный к Интернет.

•  Школьник может параллельно с получением аттестата местной средней школы 
получить USA High School Diploma. Этот диплом признается во всех колледжах и вузах 
по всему миру. Обучаясь параллельно ученик экономит 2 года времени.

•  Непосредственная практика академического, разговорного и письменного Английского 
языка. Обучение и общение с учителями происходит на английском языке.

•  Имея диплом о хай-скул образовании США выпускник может продолжать учебу 
в любом вузе или колледже мира не сдавая дополнительные экзамены, которые 
предусмотрены для абитуриентов с стандартным украинским аттестатом о среднем 
образовании.

•  Диплом Liberty High School подразумевает наличие 12-ти годичного образования, что 
требуется большинством ВУЗов Европы и Америки.

•  Выпускник Liberty High School может претендовать на любую работу и должность 
в США в соответствии с уровнем образования хай-скул.
Кто может поступить в Liberty High School on-line?

•  Любой человек достигший 15-ти летнего возраста. Верхний предел возраста 
не ограничен.
Когда можно поступить в Liberty High School on-line?

•  Так как обучение происходит в режиме он-лайн, поступить в школу и начать обучение 
можно в любое время года.
Также Вашему вниманию мы представляем уникальные он-лайн курсы английского 

языка gFriend.com.ua. Система обучения построена на технологиях сенсорного 
распознавания, и, пройдя курс обучения, вы гарантированно сможете использовать 
английский язык для общения, учебы или работы. Вы можете попробовать наши уроки 
бесплатно на нашем сайте.
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 ОСВІТНЯ КОМПАНІЯ "VTG STUDY"
Україна, Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, офіс 1

Тел.: (044) 545–85–05
Моб. тел.: (095) 230–60–60, (067) 210–60–60

Е-mail: study1@vtgstudy.com.ua
vtgstudy.com

Освіта – це надійна інвестиція!

Ми віримо, що знання – найбільш надійний внесок в майбутнє. Їх легко можна 
взяти з собою в будь-який куточок світу. Їх неможливо поцупити або втратити. І вони 
не обкладаються податками.

VTG Study – Ваш надійний партнер в підборі зарубіжних освітніх програм у Чехії, 
Великобританії, Мальті, Німеччині, Нідерландах та інших країнах.

Компанія пропонує мовні курси для дорослих та дітей, табори з вивченням іноземних 
мов та підготовчі курси для вступу в зарубіжні університети.

Багаторічний досвід роботи VTG-Study в освітній сфері, налагоджені механізми співпраці 
із зарубіжними школами та університетами, дозволять вам в найкоротший термін стати 
студентом престижного ВНЗ. Адже, отримати диплом, престижного університету, означає 
бути вільним!

Команда VTG-Study одна з кращих в своїй справі та готова допомогти Вам в наступних 
програмах:

•  Безкоштовна вища освіта в Чехії;

•  Підготовчі курси для вступу в університети Чехії;

•  Профільні курси по обраній спеціальності;

•  Мовні курси у країнах Європи;

•  Мультиосвітні канікули;

•  Дитячі табори за кордоном;

Переваг для вступу достатньо, тому команда професіоналів VTG Study готова одразу 
почати підбір освітньої програми.

Консультанти VTG Study швидко та якісно нададуть інформацію про безкоштовні ВНЗ, 
спеціальності та можливості, які перед Вами відкриються.

Стати європейським студентом стало доступно та можливо для ВСІХ!

Вам треба лише залишити заявку або зателефонувати у VTG Study, решту ми зробимо 
самі.





57

 ТОВ "ВІАТУР СЕРВІС" – SLOVAK AGENCY
Україна, Київ. вул. В. Васильківська,66, oф. 401, БЦ "Троїцький"

Тел.: (095) 000–97–84
E-mail: borisjanicek71@gmail.com

www.slovakagency.com.ua
Віатур Тревел Сервіс – Slovak Agency це дочірнє підприємство словацької компанія.
Slovak Agency – це агенція з надання освітніх послуг в Словаччині. Основні напрямки 

діяльності:
Вища та середня освіта в Словаччині, магістерські та бакалаврські програми, 

стажування та дуальна освіта, мовні курси, а також працевлаштування. Наші 
переваги: БЕЗкоштовна освіта, БЕЗ вступних іспитів, вступ до ВНЗів Словаччини БЕЗ 
сертифікату ЗНО. Ми надаємо повний пакет послуг, які включають в себе: консультації 
та індивідуальний підхід, оформлення документів та організація вступної кампанії, мовні 
курси, допомога при оформленні ВНЖ, нострифікація, поселення в гуртожиток, а також 
супровід студента і звичайно іспішний вступ до обраного навчального закладу.

Ми пропонуємо на вибір будь-який Державний ВНЗ Словаччини. Генеральний директор 
компанії – словак, тому ми знаємо усі тонкощі та готові ділитися з Вами нашим досвідом

 ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ "ЛІТЕРА"
Україна, Київ, вул. Симона Петлюры, 13/135,  

офіс 24А, ст. м. "Вокзальна"
Тел.: (050) 320–52–85

E-mail: education@litera.in.ua
https://go-to-slovakia.com.ua/ – сайт освіта в Словаччині

https://gocz.com.ua/ – сайт освіта в Чехії

Освітня агенція "Літера" пропонує програми для отримання середньої, вищої освіти 
в Чехії, Словаччині. Компанія працює з серпня 2002 року, має багаторічний досвід 
в оформленні документів для навчання за кордоном, а також для отримання навчального 
внж та візи. Окрім цього, ОА "Літера" має власне Бюро перекладів та Відділ легалізації, які 
допомагають прискорити процес підготовки документів для освіти за кордоном.
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