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Шановні читачі! 

Сьогодні через зміцнення зв'язків між різними країнами та збільшення 

прозорості кордонів кожна людина може отримати омріяну освіту 

закордоном. Якщо Ви бажаєте, щоб Ви або Ваша дитина навчалися 

за кордоном, для початку визначте, яка країна задовольняє Вашим 

бажанням та фінансовим можливостям.  

Якщо Ваш вибір впав відразу на декілька країн, дізнайтеся про 

систему освіти в кожній з них, щоб визначити, куди буде вступити 

легше, з меншою втратою часу та зусиль. Знайдіть інформацію про 

гранти та стипендії, що пропонують в обраній Вами країні, щоб 

зменшити власні грошові витрати. Зменшити фінансові витрати також 

допоможуть картки знижок, такі як ISIC, ITIC, IYTC, EURO<26. Дуже 

часто студентам надається можливість підробляти, тож дізнайтеся про 

шляхи повернення податків, стягнутих з Вас закордоном.  

Не завадить законтактувати з посольством обраної держави в Україні 

та дізнатися правила отримання студентських віз, щоб всередньому 

підрахувати свої попередні витрати при зверненні до освітніх агенцій, 

що пропонують різні програми навчання.  

При зверненні в агенції цікавтеся страховими полісами, що вони 

надають, місцями, куди необхідно звертатися при виникненні 

страхових випадків або будь-яких інших неприємностей. Дізнайтеся 

адресу найближчого українського посольства або консульства у країні 

навчання.  

Освітні центри та агенції подорожей 

Найчастіше освітні програми в Україні представляють не власні 

представництва закордонних ВНЗ, а певні центри освіти та агенції 

подорожей. Тому, якщо Вас цікавлять професійні консультації та 

супровід з усіх питань освіти за кордоном, радимо переглянути 

пропозиції компаній наведених ниже (перелік подано у алфавітному 

порядку):  

"Albion Education" - агенція освіти за кордоном 

http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/albion/


Albion Education - освітня агенція, що надає спектр 

освітніх послуг за кордоном. Агенція допоможе з вибором програми, з 

процесом вступу до навчального закладу, надасть інформаційну 

підтримку в отриманні візи та, при необхідності, супроводить 

майбутнього студента до обраного навчального закладу...   

"Business Link" - агентство освіти у Великій Британії 

"Бізнес-Лінк" - українське освітнє агентство 

преміум-класу, що спеціалізується на британській освіті та успішно 

працює на українському ринку з 1997 року. Численні спільні проекти 

з британськими партнерами, обмін візитами та налагоджені схеми 

взаємодії дозволяють "Бізнес-Лінку" швидко та ефективно підбирати 

оптимальні програми...   

"Concept" - освітній центр 

Освітній центр пропонує різноманітні програми 

навчання для дітей і дорослих у Великій Британії, Канаді, США та 

Німеччині. Фахівці центру допомагають підібрати навчальний заклад і 

курс, пройти тестування, процес подачі документів, а також надають 

консультують з практичних питань щодо освіти у Великій Британії та 

інших країнах...   

"DEC education" - агенція освіти за кордоном 

http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/businesslink/
http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/concept/
http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/dec/


DEC education - агенція широкого профілю, оскільки 

надає послуги з мовних курсів для дорослих та дітей, оформлює на 

програми середньої освіти в приватні школи і коледжі, допомагає зі 

вступом на програми вищої освіти (бакалаврат і магістратура), 

включно з підготовчими програмами (Foundation, Pre-Masters)...   

"Education in Vienna" - міжнарожна освітня компанія 

Education in Vienna – міжнародна компанія, що 

спеціалізується на отриманні освіти в Австрії. Компанія надає повний 

спектр послуг за обраним клієнтом пакетом: від збору документів до 

облаштування на місці й супроводження в Австрії...   

"Eurostudy" - польсько-українська програма 

Польсько-українська програма Eurostudy базується 

на двосторонніх угодах з провідними ВНЗ Республіки Польща у 

Варшаві та Кракові. Серед її завдань - комплексне вирішення питань 

відносно вступу українських абітурієнтів до ВНЗ-партнерів програми, 

забезпечення їх житлом, а також виготовлення тимчасового 

польського посвідчення...   

"IСЕА" - міжнародне освітнє агентство 

http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/eurostudy/
http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/icea/


 

IСЕА – міжнародне освітнє агентство з багаторічним досвідом на 

ринку освітніх послуг. Агентство співпрацюємо з найкращими 

навчальними закладами США, Канади, Великобританії, Ірландії, 

Польщі, Мальти, Німеччини, Австрії, Австралії та багатьох інших 

країн. Більш як 450 університетів та коледжів світу є партнерами 

агентства...   

"InfoStudy" - освітня агенція з навчання за кордоном 

Агенція InfoStudy була створена командою фахівців 

з багаторічним досвідом роботи у галузі освіти за кордоном, для того, 

щоб допомогти студентам, яких цікавить можливість навчання за 

кордоном, обрати перспективну спеціальність та вступити до 

закордонного навчального закладу...   

"INSA" - освітня агенція 

Компанія INSA - освітня агенція нового формату, що 

об'єднує виключно випускників західних ВНЗ, які надають 

комплексні консультації щодо отримання вищої освіти за кордоном. 

Офіси агенції знаходяться в Києві та Лондоні, працюють 24 години на 

добу 7 днів на тиждень...   

 

 

http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/infostudy/
http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/insa/


"International House" - агенція освіти за кордоном 

International House - одна з найбільших мовних шкіл 

у Києві, що належить до міжнародної організації International House із 

штаб-квартирою у Лондоні. Агенція освіти за кордоном International 

House надає консультації з освіти за кордоном - від мовних курсів для 

дорослих та дітей, до вступу у провідні вищі навчальні заклади різних 

країн світу...   

"Istudy" - агенція освіти за кордоном 

Агенція Istudy пропонує широкий спектр послуг у 

сфері освіти за кордоном. Маючи величезний досвід роботи на 

освітньому ринку, спеціалісти агенції нададуть професійні 

консультації з будь-яких питань закордонної освіти, допоможуть 

підібрати навчальний заклад та забронювати програму...   

 

"Star Travel" - молодіжна агенція 

Молодіжне агентство Star Travel розпочало своє 

існування в Росії в 1995 році і швидко захопило лідируючі позиції на 

ринку молодіжного туризму, освітніх програм та програм 

студентського обміну. Зараз офіси Star Travel можні знайти в 27 

містах Росії, України, Білорусі та Казахстану...   

http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/ih/
http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/istudy/
http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/startravel/


"STUDY.UA" - освітня компанія 

Освітня Компанія STUDY.UA більше десяти років 

пропонує українським студентам і випускникам програми навчання, 

роботи та стажування за кордоном. STUDY.UA пропонує мовні курси, 

програми бакалаврату, магістратури, а також молодіжні програми 

культурного обміну за кордоном - Work and Travel USA, Au-Pair, 

Work and Study Canada...   

"Агентство MASTER" - агенція освіти за кордоном 

Агенція з 2005 року пропонує програми навчання, 

стажувань і культурних обмінів. Cпеціалізація агенції - освітні 

програми. Консультування здійснюють фахівці, які самі були 

учасниками освітніх програм, достовірно орієнтуються в їх специфіці 

і оновленнях...   

"Аспект" - спеціалізована агенція навчання за кордоном 

Основна діяльність - популяризація програм 

навчання за кордоном і міжнародного культурного обміну для дітей, 

студентів та молодих спеціалістів. Серед партнерів агенції сотні 

мовних шкіл, коледжів, університетів та міжнародних організацій. 

Учасники щороку отримують можливість відвідати країни Європи, 

Азії, Америки тощо....   

 

http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/studyua/
http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/master/
http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/aspekt/


"Есперанто Стаді Тревел" 

Починаючи свою освіту за кордоном з компанією 

"Есперанто Стаді Тревел" Ви отримуєте не тільки допомогу при 

вступі до навчального закладу чи на мовні курси, а й повне 

супроводження і допомогу під час всього терміну перебування в іншій 

країні...   

 

 

"Леман" - освітня агенція 

Агенція "Леман" допоможе реалізувати Ваш 

потенціал в кращих університетах Польщі. Компанія успішно 

зарекомендувала себе на ринках України та Польщі. Серед польських 

навчальних закладів - партнерів агенції, є ряд відомих та престижних 

ВНЗ...   

 

"Маркус" - освітня агенція 

Маркус - це вузькоспеціалізована агенція з питань 

освіти в Канаді, що є офіційним, незалежним представником 

канадських ВНЗ на території України, Росії, Білорусії, Казахстану. У 

рамках програми "Студентський Шлях" агенція працює з державними 

http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/esperantotravel/
http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/leman/
http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/markus/


ВНЗ, що дає можливість проходження імміграційного процесу за 

програмою Canadian Experience Class...   

 

"Старт Плюс" - агенція освіти за кордоном 

"Старт Плюс" - спеціалізована агенція, що надає 

широкий спектр послуг у сфері освіти за кордоном. Пропонуються 

програми і навчальні заклади майже з усіх країн світу. Співробітники 

компанії постійно відвідують міжнародні виставки, семінари та 

тренінги, що зумовлює високу професійність персоналу компанії...   

"Супутник-Студент" - спеціалізований відділ ТК 

"Київський Супутник" 

"Супутник-Студент" пропонує послуги з 

оформлення на мовні курси, на програми середньої і вищої освіти за 

кордоном, а також унікальну послугу - переведення з українського 

ВНЗ в університет за кордоном...   

 

 

"Сходинки до Кембріджу" - освітнє агентство 

З 1994 року агенство допомагаємо клієнтам 

підійматися вгору сходами освіти у Великій Британії. Серед послуг: 

http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/startplus/
http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/sputnik-student/
http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/sputnik-student/
http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/science-t/


навчання та освіта у Великій Британії; вивчення англійської мови 

влітку та протягом року для дітей і дорослих; навчання в приватних 

школах-пансіонах Англії, Шотландії та Уельсу; університетська освіта 

у Великій Британії...   

Міжнародні молодіжні організації 

AIESEC 

AIESEC успішно функціонує вже майже 60 років та 

охоплює 100 країн світу. Сьогодні AIESEC є тією організацією, що 

надає можливість молодим людям віднайти та розвинути власний 

потенціал для здійснення позитивного впливу на суспільство. Одним з 

найбільш цінних та інтенсивних етапів, що проходять члени AIESEC, 

є стажування закордоном...   

 

Часто чується фраза «як швидко летить час». Це насправді 

так. Судіть самі, адже зовсім недавно ви могли після 

виконання домашнього завдання сидіти за комп’ютером або 

йти грати у футбол з друзями у дворі. Роздуми на тему 

«куди поступати після 11 класу» виникають далеко до 

закінчення школи, але потім вони відкладаються. Часто 

школярі відтягують прийняття важливого у їхньому житті 

рішення, не розуміючи серйозності даного питання. «Ось 

ближче до випускного і буде видно, куди можна вступити 

після коледжу або школи» – дуже поширена думка.  

Куди піти навчатись | Статті про освіту та навчання 

parta.com.ua›ukr/articles/where_go_to_study/ 

http://www.osvita.org.ua/abroad/agency/aiesec/
http://www.parta.com.ua/ukr/articles/where_go_to_study/
http://www.parta.com.ua/
http://www.parta.com.ua/ukr/articles/where_go_to_study/


Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Куди підти навчатись. Напевно, питання «Куди піти 
навчатися?» є найпоширенішим серед школярів. За 
популярністю з ним може посперечатися тільки 
питання «Що робити?». 

"Куди піти навчатися" - презентація з різне 

svitppt.com.ua›Різне›kudi-piti… 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Презентация на тему "Куди піти навчатися" до уроку 
з різне. ... Презентація на тему:”Куди піти навчатися?” 
Учениці 11-Б класу Кривошеї Юлії. 

Освіта за кордоном для українців | Розкажемо як 
обрати... 

osvitazakordonom.info 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Ще вагаєшся чи варто навчатися за кордоном? Тобі 
сюди! Куди піти вчитися українському випускнику 
школи. Обираємо країну для навчання майбутнього 
студента. Як отримати стипендію на навчання в 
Європі. 

Куди піти навчатися - Випускнику 2011 - 
Випускнику... 

krscool2.at.ua›load/vipuskniku_2010/kudi_piti…8 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
В Україні усі технікуми розділять на дві групи і 
перейменують у коледжі. А їхні випускники зможуть 
навчатися в університетах за спрощеною ... Все це 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.parta.com.ua%2Fukr%2Farticles%2Fwhere_go_to_study%2F&tld=ua&lang=ru&la=1461703296&tm=1462342803&text=%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%20%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&l10n=uk&mime=html&sign=8ab62e9b5b2edccb6d322740058ac02b&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.parta.com.ua%2Fukr%2Farticles%2Fwhere_go_to_study%2F&tld=ua&lang=ru&la=1461703296&tm=1462342803&text=%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%20%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&l10n=uk&mime=html&sign=8ab62e9b5b2edccb6d322740058ac02b&keyno=0
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робитимуть у рамках запровадження Єдиної системи 
освіти. Куди піти навчатися | Переглядів: 144... 

...границей можно в вузе бесплатно учиться - Куда 
пойти... 

gotostudy.com.ua›articles/206.html 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Куда пойти учиться Твой справочник учебных 
заведений. ... При этом большинство украинцев или 
забывают, или просто не знают о том, что за границей 
образование можно получить бесплатно. 

Сайт "Куди піти вчитися?" — Університети, ВНЗ \ 
Наука... 

dir.meta.ua›siteinfo/659392/Сайт_at_"Куди_at_піти… 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Навчання за кордоном83. Наукові видання16. Наукові 
дисципліни424. ... Назва: Сайт "Куди піти вчитися?" 
Название: Сайт "Куда пойти учиться?" 

Куди підти навчатись | Статті про освіту та 
навчання 

parta.com.ua›ukr/articles/where_go_to_study/ 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Куди підти навчатись. Напевно, питання «Куди піти 
навчатися?» є найпоширенішим серед школярів. За 
популярністю з ним може посперечатися тільки 
питання «Що робити?». 

"Куди піти навчатися" - презентація з різне 
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svitppt.com.ua›Різне›kudi-piti… 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Презентация на тему "Куди піти навчатися" до уроку 
з різне. ... Презентація на тему:”Куди піти навчатися?” 
Учениці 11-Б класу Кривошеї Юлії. 

Освіта за кордоном для українців | Розкажемо як 
обрати... 

osvitazakordonom.info 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Ще вагаєшся чи варто навчатися за кордоном? Тобі 
сюди! Куди піти вчитися українському випускнику 
школи. Обираємо країну для навчання майбутнього 
студента. Як отримати стипендію на навчання в 
Європі. 

Куди піти навчатися - Випускнику 2011 - 
Випускнику... 

krscool2.at.ua›load/vipuskniku_2010/kudi_piti…8 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
В Україні усі технікуми розділять на дві групи і 
перейменують у коледжі. А їхні випускники зможуть 
навчатися в університетах за спрощеною ... Все це 
робитимуть у рамках запровадження Єдиної системи 
освіти. Куди піти навчатися | Переглядів: 144... 

...границей можно в вузе бесплатно учиться - Куда 
пойти... 

gotostudy.com.ua›articles/206.html 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
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Куда пойти учиться Твой справочник учебных 
заведений. ... При этом большинство украинцев или 
забывают, или просто не знают о том, что за границей 
образование можно получить бесплатно. 

Сайт "Куди піти вчитися?" — Університети, ВНЗ \ 
Наука... 

dir.meta.ua›siteinfo/659392/Сайт_at_"Куди_at_піти… 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Навчання за кордоном83. Наукові видання16. Наукові 
дисципліни424. ... Назва: Сайт "Куди піти вчитися?" 
Название: Сайт "Куда пойти учиться?" 

Презентація на тему "Куди піти навчатися" 

gdz4you.com›prezentacii…kudy-pity-navchatysya.html 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Підготували Учениця 7 (11) класу Голуб Маргарита, 
Куди піти навчатися? ... Роздуми на тему «куди 
поступати після 11 класу» виникають далеко до 
закінчення школи, але потім вони відкладаються. 

КУДИ пІтИ НаВчатИся? 

lib.pedpresa.ua›wp-content/uploads/2013/08/27-… 
Показати ще із сайтуПоскаржитися 
ВстУп – 2013 РОЗпОчаВся: КУДИ пІтИ НаВчатИся? 
Цьогоріч абітурієнтів менше, ніж торік. «Освіта 
України» з’ясовувала, які фахівці потрібні державі. ... 
УрЯДова Програма. на навЧання і стажування – За 
КОРДОН 
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Куди підти навчатись | Статті про освіту та 
навчання 

parta.com.ua›ukr/articles/where_go_to_study/ 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Куди піти навчатись. Напевно, питання «Куди піти 
навчатися?» є найпоширенішим серед школярів. За 
популярністю з ним може посперечатися тільки 
питання «Що робити?». 

"Куди піти навчатися" - презентація з різне 

svitppt.com.ua›Різне›kudi-piti… 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Презентация на тему "Куди піти навчатися" до уроку 
з різне. ... Презентація на тему:”Куди піти навчатися?” 
Учениці 11-Б класу Кривошеї Юлії. 

Освіта за кордоном для українців | Розкажемо як 
обрати... 

osvitazakordonom.info 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Ще вагаєшся чи варто навчатися за кордоном? Тобі 
сюди! Куди піти вчитися українському випускнику 
школи. Обираємо країну для навчання майбутнього 
студента. Як отримати стипендію на навчання в 
Європі. 

Куди піти навчатися - Випускнику 2011 - 
Випускнику... 

krscool2.at.ua›load/vipuskniku_2010/kudi_piti…8 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fkrscool2.at.ua%2Fload%2Fvipuskniku_2010%2Fkudi_piti_navchatisja%2F8&tld=ua&lang=uk&la=1461702272&tm=1462342803&text=%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%20%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&l10n=uk&mime=html&sign=4f2b3b4a948cbfc962db34641afe9190&keyno=0


В Україні усі технікуми розділять на дві групи і 
перейменують у коледжі. А їхні випускники зможуть 
навчатися в університетах за спрощеною ... Все це 
робитимуть у рамках запровадження Єдиної системи 
освіти. Куди піти навчатися | Переглядів: 144... 

...границей можно в вузе бесплатно учиться - Куда 
пойти... 

gotostudy.com.ua›articles/206.html 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Куда пойти учиться Твой справочник учебных 
заведений. ... При этом большинство украинцев или 
забывают, или просто не знают о том, что за границей 
образование можно получить бесплатно. 

Сайт "Куди піти вчитися?" — Університети, ВНЗ \ 
Наука... 

dir.meta.ua›siteinfo/659392/Сайт_at_"Куди_at_піти… 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Навчання за кордоном83. Наукові видання16. Наукові 
дисципліни424. ... Назва: Сайт "Куди піти вчитися?" 
Название: Сайт "Куда пойти учиться?" 

Презентація на тему "Куди піти навчатися" 

gdz4you.com›prezentacii…kudy-pity-navchatysya.html 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Підготували Учениця 7 (11) класу Голуб Маргарита, 
Куди піти навчатися? ... Роздуми на тему «куди 
поступати після 11 класу» виникають далеко до 
закінчення школи, але потім вони відкладаються. 

http://www.gotostudy.com.ua/articles/206.html
http://www.gotostudy.com.ua/articles/206.html
http://www.gotostudy.com.ua/
http://www.gotostudy.com.ua/articles/206.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.gotostudy.com.ua%2Farticles%2F206.html&tld=ua&lang=ru&la=1461593984&tm=1462342803&text=%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%20%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&l10n=uk&mime=html&sign=5793529b7f11b20dde342e58d3ef6c2b&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.gotostudy.com.ua%2Farticles%2F206.html&tld=ua&lang=ru&la=1461593984&tm=1462342803&text=%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%20%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&l10n=uk&mime=html&sign=5793529b7f11b20dde342e58d3ef6c2b&keyno=0
http://dir.meta.ua/
http://dir.meta.ua/siteinfo/659392/%D1%E0%E9%F2_at_%22%CA%F3%E4%E8_at_%EF%B3%F2%E8_at_%E2%F7%E8%F2%E8%F1%FF?%22/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fdir.meta.ua%2Fsiteinfo%2F659392%2F%25D1%25E0%25E9%25F2_at_%22%25CA%25F3%25E4%25E8_at_%25EF%25B3%25F2%25E8_at_%25E2%25F7%25E8%25F2%25E8%25F1%25FF%3F%22%2F&tld=ua&lang=uk&la=1460605824&tm=1462342803&text=%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%20%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&l10n=uk&mime=html&sign=32debef6f08aa105a160259cf7a97a9b&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fdir.meta.ua%2Fsiteinfo%2F659392%2F%25D1%25E0%25E9%25F2_at_%22%25CA%25F3%25E4%25E8_at_%25EF%25B3%25F2%25E8_at_%25E2%25F7%25E8%25F2%25E8%25F1%25FF%3F%22%2F&tld=ua&lang=uk&la=1460605824&tm=1462342803&text=%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%20%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&l10n=uk&mime=html&sign=32debef6f08aa105a160259cf7a97a9b&keyno=0
http://gdz4you.com/
http://gdz4you.com/prezentacii/prezentacii-drugie/6630-prezentaciya-na-temu-kudy-pity-navchatysya.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fgdz4you.com%2Fprezentacii%2Fprezentacii-drugie%2F6630-prezentaciya-na-temu-kudy-pity-navchatysya.html&tld=ua&lang=uk&la=1461579136&tm=1462342803&text=%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%20%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&l10n=uk&mime=html&sign=6cadabd8b99b9023ef15be30b69410ce&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fgdz4you.com%2Fprezentacii%2Fprezentacii-drugie%2F6630-prezentaciya-na-temu-kudy-pity-navchatysya.html&tld=ua&lang=uk&la=1461579136&tm=1462342803&text=%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%20%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&l10n=uk&mime=html&sign=6cadabd8b99b9023ef15be30b69410ce&keyno=0


КУДИ пІтИ НаВчатИся? 

lib.pedpresa.ua›wp-content/uploads/2013/08/27-… 
Показати ще із сайтуПоскаржитися 
ВстУп – 2013 РОЗпОчаВся: КУДИ пІтИ НаВчатИся? 
Цьогоріч абітурієнтів менше, ніж торік. «Освіта 
України» з’ясовувала, які фахівці потрібні державі. ... 
УрЯДова Програма. на навЧання і стажування – За 
КОРДОН. 
27 серпня 2013 

Освіта за кордоном // Освітній портал 

osvita.org.ua›abroad/ 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Куди піти навчатись за кордоном. ... Якщо Ви 
бажаєте, щоб Ви або Ваша дитина навчалися за 
кордоном, для початку визначте, яка країна 
задовольняє Вашим бажанням та фінансовим 
можливостям. 

Навчання за кордоном 

magnolia.ck.ua›navchannya-za-kordonom/ 
Збережена копіяПоказати ще із сайтуПоскаржитися 
Навчання за кордоном. Попри поширену думку, що 
сучасна молодь зовсім не переймається своїм 
майбутнім, більшість юнаків та дівчат мріють про 
забезпечене життя, впевненість у кожному наступному 
дні. 

 

ГРАНТІВ: Де знайти гроші на навчання   

http://lib.pedpresa.ua/wp-content/uploads/2013/08/27-2013_osvita_ukr-inet.pdf
http://lib.pedpresa.ua/wp-content/uploads/2013/08/27-2013_osvita_ukr-inet.pdf
https://yandex.ua/search/?lr=10363&clid=2100767-002&win=214&msid=22907.28837.1462342630.89263&text=%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F++%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&csg=1973%2C26535%2C45%2C45%2C0%2C1%2C0&site=lib.pedpresa.ua
http://www.osvita.org.ua/abroad/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.osvita.org.ua%2Fabroad%2F&tld=ua&lang=uk&la=1461511552&tm=1462342803&text=%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%20%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&l10n=uk&mime=html&sign=df85be020bfd7a34d6bc5e48f58839d4&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.osvita.org.ua%2Fabroad%2F&tld=ua&lang=uk&la=1461511552&tm=1462342803&text=%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%20%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&l10n=uk&mime=html&sign=df85be020bfd7a34d6bc5e48f58839d4&keyno=0
http://magnolia.ck.ua/navchannya-za-kordonom/
http://magnolia.ck.ua/
http://magnolia.ck.ua/navchannya-za-kordonom/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fmagnolia.ck.ua%2Fnavchannya-za-kordonom%2F&tld=ua&lang=ru&la=1460689280&tm=1462342803&text=%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%20%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&l10n=uk&mime=html&sign=4cdbabda839a2512149ecf7a63276f7e&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fmagnolia.ck.ua%2Fnavchannya-za-kordonom%2F&tld=ua&lang=ru&la=1460689280&tm=1462342803&text=%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%20%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&l10n=uk&mime=html&sign=4cdbabda839a2512149ecf7a63276f7e&keyno=0


 
     Цього року закордонні університети пропонують 

іноземним студентам ряд як нових, так і щорічних 

стипендій та грантів на навчання в різних сферах. Якщо ви 

ще не вибрали, в який вуз і на яку стипендію подавати 

документи, ми допоможемо вам визначитися. 

 

Monash International Merit Scholarships, Monash 

University 

Країна: Австралія. 

Навчальний заклад: Університет Монаша. Рівень: 

бакалавріат і магістратура. 

Навчальна програма: будь-яка очна академічна програма. 

Розмір стипендії: $ 10,000 

Хто може отримати: іноземний студент з 

високим рівнем успішності. 

Дедлайн для подачі документів: 15 січня 2016, 15 березня 

2016, 15 квітня 2016 і 12 червня 2016 р 

2.Holland Scholarship for Non-EEA International Students 

Країна: Голландія. 

Навчальний заклад: один з 48 дослідницьких 

університетів або університетів прикладних наук Голландії, 

які беруть участь у стипендіальній програмі. 

Рівень: бакалавріат і магістратура. 

Навчальна програма; будь-яка очна академічна 

програма. 

Розмір стипендії: € 5,000 

Хто може отримати: іноземний студент, який не б 

громадянином ЄС, З ВИСОКИМ рівнем успішності, 

зарахований в один із вузів, які беруть участь в програмі, і 

раніше не навчався в Голландії. 

Дедлайн для подачі документів: 1 травня 2016 р. 



3.International Ambassador Scholarships, 
University of West London 

Країна: Англія. 

Навчальний заклад: Університет Західного Лондона. 

Рівень: бакалавріат і магістратура. 

Навчальна програма: будь-яка очна академічна програма. 

Розмір стипендії: до £ 5,000 Хто може отримати: 

іноземний студент, зарахований на навчання до вищого 

навчального закладу. 

Дедлайн для подачі документів: 4 грудня 2016 р. 

 
4Utrecht Excellence Scholarships for International 
Students 

Країна: Голландія. 

Навчальний заклад: Утрехтсь- кий університет. 

Рівень: бакалавріат і магістратура. 

Навчальна програма: програми бакалавріату в економіці, 

бізнесі, гуманітарних і природничих науках; програми 

магістратури в науках про навколишнє середовище, 

гуманітарних науках, право, економіці та управлінні, 

науках про життя, природничих науках, соціальних і 

поведінкових науках. 

Розмір стипендії': покриває 

вартість навчання + € 10,000 на проживання протягом 2 

років для магістратури та 3 роки для бакалавріату. 

Хто може отримати: іноземний студент, який не е громадя-

нином ЄС, зарахований на навчання до вищого навчального 

закладу по одній із зазначених програм, що має ступінь бака* 

лавра (для магістратури) або атестат (для бакалавріату), 

який отримав голландську студентську візу. 

Дедлайн для подачі документів: 1 квітня 2016 (для 

бакалавріату) або 1 грудня 2016 (для магістратури). 

5. AAUW International Fellowships in USA for Women 
Країна: США 



Навчальний заклад: акредитовані вузи Америки. 

Рівень: магістратура, докторантура, постдокторантура. 

Навчальна програма: будь-яка дослідницька програма. 

Розмір стипендії: 

Магістратура - $ 18,000 Докторантура - $ 20,000 

Постдокторантура - $ 30,000 Хто може отримати: іноземні 

студентки з відмінним знанням англійської, які не є 

громадянками США, зараховані в акредитовані вузи на 

дослідницькі програми, що збираються повернутися до 

своєї країни після навчання; перевага віддається 

студенткам, що збираються працювати в галузі жіночої 

інтеграції на соціальному і професійному рівнях. 

Дедлайн для подачі документів: 1 грудня 2016 р. 

6. University of Otago International Research Masters 

Scholarship 

Країна; Нова Зеландія. Навчальний заклад: Університет 

Отаго. 

Рівень: магістратура, Навчальна програма: тезисні програми 

магістратури комерції, бізнесу, охорони здоров'я, гума-

нітарних або природничих наук. 

Розмір стипендії: NZ $ 13,000 + різні знижки. 

Хто може отримати: іноземні студенти, зараховані на 

тезисні програми магістратури та мають оцінки А і А + 

Дедлайн для подачі документів: 1 жовтня 2016 р. 

 

                        Освіта в Швеції 
Безкоштовна освіта в Швеції можлива завдяки 

стипендіям і грантам. Пошук фінансування варто 
починати паралельно з вибором програми навчання і 
подачею документів, а краще раніше. 

На жаль, на рівні бакалавріату стипендій для іноземців 
немає, проте законодавство країни дозволяє студенту 
підробляти під час навчання без обмеження робочих 
годин. 



Для навчання за програмами магістратури та аспіранту-
ри пошуки грантів і стипендій варто почати звідси: 

ГРАНТИ 

ШВЕДСЬКОГО 
ІНСТИТУТУ 

Шведський інститут (Swedish Institute) виділяє близько 500 стипендій іноземним 

студентам щорічно для навчання і проведення досліджень, Подивитися ВСІ 

стипендіальні програми можна на сайті установи: jjjydyjfijwsclen.sB. Найбільш по
-
 

пулярною програмою ДЛЯ навчання е стипендіальна програма t/isby або Swedish Institute 

Baltic Sea Region Program! 

Вона покриває вартість навчання, проживання та абіаПС- реліт. До участі 

запрошуються громадяни Росії, України, Білорусі, Молдови та Грузії. 

Документи приймаються до початку лю- 
ТОГО. 

Для громадян Вірменії, Казахстану, Узбекистану, 
Киргизії, Азербайджану, Туркменії і Грузії створена 
стипендіальна програма The Swedish Institute Study 
Scholarships, яка покриває вартість навчання за магістерсь-
кими програмами в Швеції, а також авіапереліт. Прийом 
документів здійснюється до початку квітня щорічно. 

ERASMUS 
MUNDUS 

Ряд університетів Швеції є вузами-партнерами 
програми європейського обміну Erasmus Mundus. Перелік 
цих вузів можна знайти на сайті Шведського інституту. 
Заявки на участь в програмі можна залишити на сайті 
програми або направити до обраного вузу. Остаточні 
терміни прийому заявок і необхідних вимог до комплекту 
конкурсних документів можна знайти там же. 

Програма Erasmus Mundus покриває вартість навчання і 
проживання, транспортні та ад- 

мгніетративні витрати. 

СТИПЕНДІЇ 



УНІВЕРСИТЕТІВ 

Ряд університетів Швеції адмініструють власні стипендіальні програми, Прикладом 

може слу- жити Лундськии уіШрСІЩ ЩО виділяє стипендії, які повністю або частково 

покривають витрати на 

навчання в магістратурі, На сайті 

програми можна знайти більш де- 

тщ інформацію про стипендії 
Lund University Global Scholarships. 

Також існують інші джерела фінансування. 
Фінансування навчання на програмах аспірантури шведського 

університету здійснюється шляхом виплати заробітної пла-
ти аспіранту. Університет Швеції укладає з аспірантом трудовий 
договір на нас навчання, гаран- | тує певний оклад і надає соц. 
пакет за проведення дослід- і 
ницької, а іноді і викладацької і 
роботи. 

Розмір заробітної плати, як правило, становить від 1200 
до 1600 євро на місяць, 
Інформація про відкриті аспірантські позиції публікується 

на 
сайті університету, факультету або в спецрозділі PhD 
vacancies. 

 

 
ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ 

НА ВСТУП 

Подати заявку для навчання на програмах вищої освіти можна 

через централізовану систему, яка займається збором і обробкою 

документів до вузів Швеції: universityadniission8.se. 

 
ДОКУМЕНТИ приймаються: 

' 1 грудня -15 січня на зимовий семестр (по- іаїОК павіапня У вересні); 

•  15 червня -1 серпня ■ на літній семестр 
(початок навчання в січні);     31 ЛЮТОГО П015 серпня прийом 



документів, надіслані поштою, 

В деякі вузи можна подати докумоПТМ ПІСЛЯ дедлайну (остаточний термін 
подачі документів), однак імовірність надходження різко знижуєть- ся, тому що 
заявки, що прийшли пізно, розглядаються тільки в разі наявності вільних 
місць. Також при пізній подачі спектр вибору програм досить 
вузький, тому що на популярні напрями місця 
заповнюються швидко, 

Ті, хто планує вступати на програми аспірантури в 
Швецію, можуть подавати документи на вступ протягом 
всього року. Інформацію про набір аспірантів можна 
знайти на сайті вузу, який цікавить або факультету. 

 
 
 
 

 

 

БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  В ТЕХНИКУМАХ 

ПОЛЬШИ ПОСЛЕ 0-10 КЛАССА 

Компания ЕиговШйу предлагает новые возможности 
для украинских школьников, которые заканчивают 9-
10 классы - бесплатное образование в техникумах 
Польши. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты техникумов Польши в процессе учебы: 
-  приобретают знания в государственных учреждениях 
по европейской программе обучения; 
-  осваивают новые и современные технологии; 
-  получают навыки и умения, которые закрепляют в 
процессе практики в европейских компаниях. 

По окончании техникума студенты получают диплом 
Европейского образования с приобретенной технической 
специальностью. 

Компания ЕигоэШбу реализовывает проект по 
бесплатному образованию в техникумах Польши с 2010 
года. 

Бесплатное обучение проводится в государственных учеб-
ных заведениях Люблинского, Мазовецкого, 
Малопольского воеводств Республики Польша. Оплата 
производится за проживание в общежитии и трехразовое 
питание (130 у.е. в месяц). 

Во время обучения дети обеспечены круглосуточной опе-
кой воспитателей в общежитиях, медицинским 
страхованием в государственном фонде здравоохранения 
Польши (200 у.е. в год), страхованием от несчастных 
случаев (проводится в польских страховых компаниях, 20 
у.е, в год). Кроме того, дети обеспечены медицинским 
обслуживанием на одном уровне с польскими детьми. 

Поступление в учебные заведения проводится без вступи-
тельных экзаменов по результатам собеседования на 
польском языке. 

Требования - базовые знания польского языка, в частности 
умение читать, писать и общаться. 

Учебные группы комплектуются из украинских и 
польских учеников. Для украинских учеников в учебных 
заведениях проводятся дополнительные уроки польского 
языка (2-3 часа в неделю отдельно от основных уроков). 

В каждом учебном заведении изучают 2 иностранных 
языка, один из которых - профессиональный. Учебная 
практика для лучших учеников проводится в странах 
Европы. 

По окончании обучения дети получают аттестат о среднем 

 



образовании, сдают тесты (матура) и получают 
Европейский диплом по соответствующей специальности. 
Обучение после 9-10 класса осуществляется по следую- 
щттттшмттшх 

•  Информатика 
•  Логистика 
•  Туристическое обслуживание 
•  Гостиничное хозяйство 
•  Питания и гастрономических услуг 
•  Ветеринария 
•  Оборудования систем альтернативных источников 

энергии 
•  Экономика 
•  Продажи (специалист по продажам в интернете) 
•  Оперативная служба в аэропортах 
•  Парикмахер-стилист 
•  Индустрия моды 
•  Технология кожаных изделий 
•  Техник железнодорожных мостов 
•  Авиационный механ 
•  Механик 
•  Техник-электрик 
•  Техник-механик 
В компании ЕигозШбу отмечают, что получение 

технического Европейского образования является залогом 
успешного трудоустройства на рынке труда Польши и 
стран Ьвросоюза. Как правило, технические специальности 
- это заказ работодателей. Именно такие специалисты 
сегодня востребованы на рынке труда как в Украине, так и 
в странах Евросоюза. Есть возможность для детей освоить 
новые, современные технологии и с ними вернуться в 
Украину высококвалифицированными специалистами. 

Для участия в программе необходимо заполнить анкету и 
заключить Договор с образовательной компанией 
ЕиИОВТиОУ, начать изучение польского языка на курсах 
при образовательной компании ЕиВОЗТиОУ или 
самостоятельно. 

Также необходимо наличие загранпаспорта ребенка и за-
гранпаспорта у одного из родителей. 
Решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой 

необходимых документов для поступления в техникумы Польши, 

обеспечивает компания «ЕигоэкиЛу» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Склала пров. бібліограф   Дудар К.П                                                                   

Видавець : 

КЗ Катеринопільська районна  бібліотека 

20500 смт.Катеринопіль вул. Леніна,46 

E-mail:_kater.biblioteka@mail.ru 
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