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Консультація:
  • консультація фахівців, що працюють в цій сфері 7 років;
  • кваліфікована допомога з вибором курсу навчання і спеціалізації;
  • надання актуальної інформації щодо необхідної документації, умов зарахуван-

ня, проживання, переїзду та інших питань клієнта;
  • детальна інформація стосовно тонкощів спеціальностей, включаючи відомості 

за навчальним планом і іншим важливим аспектам.

Профорієнтаційне тестування:
 • визначаємо профіль навчання після закінчення школи, коледжу чи університету 

для подальшого вибору професії в європейській країні;
 • створення персональної добірки за спеціальностями для абітурієнта;
 • допомога учневі у визначенні зі значущими критеріями вибору професії: інформу-

вання про ринок праці, існуючих професіях в Словацькій республіці та країнах ЄС.

Підготовка документів:
 •  надаємо актуальний список всіх необхідних для подачі в деканат документів 

(перелік складається на основі вимог університету, до якого планується вступ);
 •  всі необхідні для збору документи заповнюються за нашими зразкам для спро-

щення процедури підготовки необхідної документації;
 •  консультації щодо заповнення та оформлення мотиваційного листа та автобіо-

графії кандидата на вступ;
 •  послуги з перекладу на державну мову Словацької республіки, необхідних доку-

ментів (повного пакета).

Комунікація з університетом:
 • ведення переговорів з обраним університетом на всіх етапах вступу;
 • контроль отримання будь-якої документації від нашого замовника особисто 

адміністрацією університету;
 • надання актуальної інформації стосовно умов зарахування в період вступу. Уточ-

нюємо варіанти зарахування по конкретному абітурієнту орієнтуючись на його 
переваги, захоплення, оцінки і інші критерії;

 • подача документів до обраного університету;
 • заповнення всіх необхідних анкет словацькою мовою;
 • подача двох пакетів документів (за необхідності).



Апостилізація і нострифікація документів:
  1. Атестат, Диплом та додатки до них.
  2. Оформлення та апостилізація довідки про несудимість.
  3. Здійснюємо еквіваленцію оцінок.
  4. Оформляємо всі документи відповідно до правил і вимог вступу до обраного 

університету Словацької республіки.

Вибір місця проживання в Словаччині:
 • Заздалегідь бронюємо місце в гуртожитку для нашого студента.
 • Допомагаємо орендувати житло в Словаччині (за бажанням замовника).

Мовний курс:
 • 4 місяці вивчення словацької мови від освітнього центру Slovak Study адаптованого 

під українського студента;
 • розроблена методика викладання онлайн, з носіями мови, яка дає можливість 

освоїти словацьку мову на різних рівнях від А2 до В1;
 • надання електронного матеріалу для старту вивчення словацької мови 
  (за бажанням клієнта).

Організація перетину кордону:
 • Надаємо перелік наявності необхідних документів для проходження кордону. 
 • Готуємо необхідні документи завчасно. 
 • Здійснюємо супровід при перетині кордону з української та словацької сторін.

Супровід:
 • Гарантований договором особистий супровід куратором і фахівцями освітнього 

центру на всіх етапах вступу до університету Словаччини.
 • Збір студентів для подальшого переїзду на територію Словацької республіки в 

Україні (наші студенти не перетинають кордон самостійно).
 • Допомога у виборі оператора телефонної мережі на території Словацької респу-

бліки. Організація телефонного та інтернет зв'язку на словацькому кордоні і в Сло-
ваччині, для забезпечення комунікації батьків з супроводжуючими і дітьми.

Запис в студенти:
  • супровід студентів на запис в студенти;
  • супровід студентів при поселенні в гуртожиток;
  • супровід студентів для отримання студентського квитка;
  • реєстрація в електронному кабінеті студента обраного університету, а також 

роз'яснення особливостей роботи в особистому кабінеті студента.

Отримання ВНЖ:
  • Підготовка необхідних документів для отримання посвідки на проживання в СР.
  • Допомога підчас заповнення анкети для отримання ПНП.
  • Допомога в оформленні судового перекладу на словацьку мову довідки з банку 

про наявність грошей на рахунку студента і довідки про несудимість на території 
Словацької республіки.

  • Супровід і запис на подачу документів в міграційну поліцію для отримання ПНП 
(наші студенти не подають документи в міграційну поліцію самостійно!)



Вартість послуг:
* У вартість послуг включена мовна підготовка!

1 400 € 

Додаткові витрати:
  • Обов'язковий медичний огляд на території СР - 140 € (супроводжуємо).
  • Судовий переклад в Словаччині довідки про несудимість і виписки з банку - 40 €.
  • Оплата за студентський квиток від 20 і до 40 € (в залежності від обраного універ-

ситету).
  • Супутні витрати на проживання, проїзд та харчування студента.
  • Додаткові обов'язкові і необов'язкові витрати пов'язані з оформленням необ-

хідних документів ≈ 50 €.
  • Індивідуальні пропозиції з вивчення словацької мови А1-В2
  • Мовний літній табір тривалістю 1-2 місяці, на території Словацької республіки 

за собівартістю від 250 € (не входить в даний пакет послуг). 
  * Тільки для клієнтів освітнього центру Slovak Study
У НАС НЕМАЄ ПРИХОВАНИХ ПЛАТЕЖІВ!

Умови оплати: 
 Оплата ділиться на дві нерівні частини. 
 Аванс 400 € при укладенні договору. 
 Основний платіж здійснюється лише після того, як 

замовник отримує підтвердження від університету 
про те, що абітурієнт зарахований і є студентом обра-
ного університету

+38 068 823-04-03
+38 050 549-04-03

Контакти:

slovakstudy@gmail.com

Графік роботи:

10.00 - 18.00
пн. - сб.

Київ, Бізнес Центр 
Мельникова 81а, 4б

Ми в соц. мережах:

slovakstudy

slovakstudy

gavelvlad

Допомога в оформленні страховки:
  • Допомога з вибором страхової компанії на території Словацької республіки.
  • Допомога з оформленням страховки в Україні.
  • Допомога з оформленням обов'язкової страховки для першого в'їзду на тери-

торію Словацької республіки (Шенгенська зона).

Допомога в адаптації:
  • Ознайомча екскурсія по місту де знаходиться університет студента.
  • Ознайомлення з правилами проживання на території Словацької республіки: 

надання контактних номерів екстрених служб СР, роз'яснення правил проїзду і 
його вартості для студентів і т.д.

  • Організована зустріч з куратором для консультації з питань, що виникають, 
стосовно життя і навчання в Словаччині.

  • Консультативна підтримка Slovak Study center на період навчання в Словаччині.


