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Навчання за кордоном: з чого почати? 
Прийняти рішення чи варто вчитися за кордоном, де саме, коли і як - простіше, 
ніж ви думаєте! 
Велика кількість програм і напрямів навчання за кордоном, а також кроків, які 
необхідно зробити, перш ніж насправді відправитися за кордон може викликати у 
багатьох ускладнення при виборі чіткого плану дій. Наведені нижче п'ять кроків 
допоможуть вам завчасно спланувати вашу освіту за кордоном. 
 

Крок 1. Вирішіть для себе – чи підходить Вам навчання 
за кордоном? 
Звичайно, освіта за кордоном це дуже привабливо, але чи підходить вона для 
вас? Для початку поставте собі кілька запитань: Чи подобається вам 
подорожувати в незнайомих місцях? Чи буде вам комфортно без сім’ї та друзів? 
Чи сподобається вам вивчати нову культуру? Чи допоможе вам навчання за 
кордоном сформуватися академічно, професійно і особистісно? 
Якщо ви відповіли «так» на всі або майже всі запитання, освіта за кордоном, 
швидше за все, є найкращим вибором для вас. Якщо на багато запитань ви 
відповіли «ні», можливо, вам саме час провести чесний самоаналіз, перш ніж 
продовжувати рухатися в цьому напрямку. 
Реальність така, що навчання за кордоном є унікальною і в чомусь авантюрною 
можливістю спробувати щось нове і вирости як студент і як особистість, що 
супроводжується такими викликами як вихід із зони комфорту і перебування 
далеко від сім'ї та друзів. 
 

Крок 2. Прийміть рішення, де і коли вчитися за кордоном 
Існує так багато варіантів, куди можна поїхати вчитися, що вибір може бути 
досить важким. Для початку краще зменшити кількість географічних напрямків, 
що вас цікавлять найбільше, а потім прийняти рішення. Наприклад: Ви б віддали 
перевагу навчанню на периферії або в мегаполісі? Ви хочете вчитися в 
англомовному або в іншому мовному середовищі? Чи важливо для вас на 
вихідних подорожувати? 
На підставі ваших відповідей, ви швидше усвідомлюєте ті умови, які очікуєте від 
майбутнього місця навчання. Тепер його залишилося тільки знайти! 
Після вибору місця навчання прийшов час вирішити, коли ви хочете вчитися за 
кордоном. Зазвичай, найкраще, планувати своє навчання заздалегідь: за дев'ять 
місяців-рік, якщо не раніше. Багато освітніх програм вимагають подавати заявки, 
принаймні, за шість місяців до їх початку, тому якщо у вас буде дев'ять місяців-
рік в запасі ви зможете спокійно знайти і вступити на обрану програму. 
 

Крок 3. Вибір програми навчання за кордоном 
Тепер, коли ви вирішили, де і коли ви хочете вчитися, потрібно знайти програму. 
Існує кілька типів програм, які ви зможете вибрати, починаючи від 
короткострокових літніх і до програм повного академічного року. 
Під час пошуку можливих варіантів, важливо контактувати безпосередньо з 
представниками програми щоб дізнатися більше, що вони пропонують, за якою 
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ціною і які послуги включені у вартість навчання, наприклад, зустріч у аеропорту, 
проживання і т. ін. 
 

Крок 4. Поговоріть з батьками 
Поговоріть зі своїми батьками про те, чому, коли і де ви хочете вчитися за 
кордоном. Рішення про навчання за кордоном найчастіше є сімейним рішенням, і 
відкрита розмова з родиною може допомогти і вам, і вашим батькам спланувати 
ваше навчання найкращим чином. Важливо прийти до розмови підготовленим і 
бути готовим відповісти на запитання батьків. 
Що потрібно продумати і обговорити з батьками. 

Міжнародний досвід може бути великим плюсом для вашого резюме, коли 
прийде час влаштовуватися на роботу. На сучасному глобальному ринку праці 
міжнародний досвід та зарубіжні стажування під час навчання дуже цінні: 
студенти розвивають нові навички і збільшують мережу професійних контактів. 
Перебування за кордоном часто призводить до більш високого рівня зрілості і 
особистої незалежності. Студенти дізнаються багато нового про себе, а також і 
те, на що вони здатні, проживаючи в іншій країні. 
Навчання за кордоном є унікальним досвідом, який буває один раз у житті. Ви 
можете відвідати іншу країну в будь-який час життя, але жити в іншій країні - це 
унікальна можливість, яка не завжди є у тих, хто не є студентом. 
Занурення в іншомовне середовище це відмінний спосіб вивчити або покращити 
знання іноземної мови. 
На які запитання потрібно відповісти насамперед 
На які програми ви звертаєте найбільшу увагу? Чи можна після ознайомлення з 
програмою через інтернет або через консультантів сказати, що її студенти в 
минулому мають добрі результати і досвід? 
Чи є країна і місто призначення безпечним місцем для життя? Який рівень 
злочинності в місті призначення? На яких умовах надаються медичні послуги? 
Які види житла вам доступні? Чи будете ви самостійно шукати житло або в 
цьому вам допоможе програма? Що вам більше до душі - проживання в 
гуртожитку або в родині? Які ваші варіанти, і яка їх вартість? 
Який курс валют і середня вартість життя? Скільки ви плануєте витратити на 
подорожі, розваги тощо? Чи надаються стипендії? Зрештою, чи можете все це 
собі дозволити? 
 

Крок 5. Фінансування навчання за кордоном 
Фінансування навчання за кордоном викликає багато запитань у багатьох 
студентів та їхніх батьків, однак грабувати банк не потрібно. Насправді, багато 
студентів можуть звернутися за фінансовою підтримкою, такою як різноманітні 
стипендії та гранти. При виборі варіантів фінансування важливо почати пошуки 
заздалегідь і використовувати одночасно кілька ресурсів для пошуку фінансової 
допомоги. 
Якщо у вас вже є кошти на навчання, потрібно починати планувати ваші 
закордонні щоденні витрати. Плануючи свій бюджет, визначте, на що варто 
витрачати гроші, а на що ні. Наприклад, якщо ви не можете дозволити собі все з 
вашого списку побажань, подумайте, що для вас найважливіше, накупити масу 
сувенірів або подорожувати вихідними до інших міст? 
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Польсько-Українська Програма 

ОсвітаПоль – офіційний 

представник кращих польських 

навчальних закладів в Україні 

(044) 584-49-26  

(097) 747-64-02, (050) 437-28-03  

м.Київ, вул. Симона Петлюри, 30   

http://www.osvitapol.info/  

                                                                  info@osvitapol.info 

 

Освітня агенція DEC education 

працює на ринку освіти за 

кордоном з 1999 року. У агентства 

встановлені партнерські 

відносини з більш ніж 500 

освітніми установами по всьому 

світу 

(044) 390 76 24 

                                                             м. Київ, вул. Підвисоцького, 16  

                                                             http://www.dec-edu.com  

                                                             ukr@dec-edu.com 

 

Study in Wrocław (проект „Teraz 

Wrocław”) – програма, заснована 

у 2006 році міською владою та 

вищими навчальними закладами 

Вроцлава. 

+ 48 71 7767128  
+ 48 71 7767133  
Pl. Solny 14 50-062 Wrocław Polska/Poland  

                                                                  http://study-in-wroclaw.pl/  
                                                                  office@studyinwroclaw.com 
 

 

 

http://www.osvitapol.info/
mailto:info@osvitapol.info
http://www.dec-edu.com/
mailto:ukr@dec-edu.com
http://study-in-wroclaw.pl/
mailto:office@studyinwroclaw.com


4 
 

Компанія "Старт Плюс" надає 

широкий спектр послуг у сфері 

навчання за кордоном з 2011 року. 

(044) 580-31-26  
(044) 236-85-50  
Київ,проспект Перемоги, 25, офіс114 
http://startplus.com.ua/  
info@startplus.com.ua 

 
Агенція Istudy пропонує широкий 

спектр послуг у сфері освіти за 

кордоном 

(044) 222-79-19  

м. Київ, вул. Івана Кудрі 35А   

http://www.istudy.com.ua  

info@istudy.com.ua 

 

«А-пріорі» - освітнє агентство, 

основна мета якого інформування 

та консультування українських 

студентів з питань навчання за 

кордоном. Агентство надає 

інформацію про умови навчання 

за кордоном та підбирає освітній 

заклад, який найбільш відповідає 

побажанням студента. 

                                                              (044) 221-78-99 
                                                              (097) 493-93-05, (093) 073-10-14  

                                                              м. Київ, вул. Юрківська 12/59, офіс А   
                                                                            http://www.a-priori.kiev.ua  
                                                                            info@a-priori.kiev.ua 

 

 

http://startplus.com.ua/
mailto:info@startplus.com.ua
http://www.istudy.com.ua/
mailto:info@istudy.com.ua
http://www.a-priori.kiev.ua/
mailto:info@a-priori.kiev.ua
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Компанія "Есперанто Тревел" 

допомагає українським школярам і 

студентам отримати освіту за 

кордоном 

(044) 592-52-37, (093) 503-33-60,  
(097) 945-92-43  
м. Київ, вул. Артема, 1-5, офис 812-814   
http://www.etravel.com.ua  

                                                                               info@etravel.com.ua 
 

Освітні програми по усьому світу 

та повний супровід  клієнтів 

практично на усіх етапах вступу та 

навчання 

(044) 222-78-76  

(044) 222-51-37  

м. Київ, вул. Пушкінська, 9А, офіс 5   

                                                                              http://www.infostudy.com.ua/  

                                                                             info@infostudy.com.ua 

Мета компанії "Study Bridge" - це 

надання консультаційних, 

навчальних та підготовчих освітніх 

послуг всім, хто бажає отримати 

вищу, середню або спеціалізовану 

освіту за кордоном 

                                                                 (044) 461-99-23  

                                                                 (050) 166-65-98, (098) 513-11-15  

                                                                 м. Київ, вул. Еспланадна 20, оф. 407   

                                                                                http://studybridge.com.ua  

                                                                                zapros@studybridge.com.ua 

 

 

 

http://www.etravel.com.ua/
mailto:info@etravel.com.ua
http://www.infostudy.com.ua/
mailto:info@infostudy.com.ua
http://studybridge.com.ua/
mailto:zapros@studybridge.com.ua
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Львівська філія компанії "Центр 
Міжнародних Програм" (CIP – 
Center for International 
Programs) — провідна освітня 
агенція, заснована в Україні в 2001 
році, і представлена у Львові (CIP Lviv) 
з 2011 року. 

                                                                                  (093)641-65-48, (098)527-53-72  
                                                                                  м. Львів, вул. Городоцька, 8  
                                                                                  (біля ТЦ "Магнус"),  3-й пов., оф.32   
                                                                                  http://studyabroad.ua/  
                                                                                  lviv@studyabroad.ua  
 

Один із лідерів російського 

ринку освіти за кордоном 

освітня консалтингова компанія 

IQ Consultancy була заснована в 

2001 р. Сьогодні офіси компанії 

відкриті в Санкт-Петербурзі, 

Москві, Новосибірську, Казані, 

Уфі та Києві. 

                                                               (044) 521-63-31  

                                                               м. Київ, вул. Предславинська, 28, офіс 202   

                                                                             http://www.iqconsultancy.com.ua/ 

Albion Education - освітня агенція, 

що надає широкий спектр освітніх 

послуг за кордоном. Компанія 

працює на ринку міжнародної 

освіти з 2009 року і 

зарекомендувала себе як 

провідний фахівець в області 

освіти за кордоном 

(044) 466-44-74, 353-65-50  (067) 466-44-74, (095) 324-73-24, (050) 410-36-01  

м. Київ, бульвар Л. Українки, 34, корпус 2, офіс 32 (метро "Дружби Народів")   

http://albioneducation.com  

albion@albioneducation.com 

http://studyabroad.ua/
mailto:lviv@studyabroad.ua
http://www.iqconsultancy.com.ua/
http://albioneducation.com/
mailto:albion@albioneducation.com
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Уманська районна центральна бібліотека 

м. Умань, вул. Залізняка, 2а 

Тел.: (04744) 38539, 32580, 32686 

http://umanska.jimdo.com 

e-mail: umanrcb@yandex.ua 

2015 рік 
 

mailto:umanrcb@yandex.ua

