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Бронювання гуртожитку

Супровід на території Словаччини:

ВИЩА ОСВІТА В СЛОВАЧЧИНІ

платформа супроводу абітурієнтів

50% сплачується на протязі 3-х робочих днів з моменту заключення договору

50% сплачується після отримання підтвердження про прийняття до одного з обраних ВНЗ

Оплата відбувається поетапно:
1290€Тариф послуг "Standard"

ціна включає:
Проживання, супровід по приїзду:

ВСТУП ПІСЛЯ 9 КЛАСУ

Супровід при поселенні в гуртожиток

Супровід в навчальний заклад по приїзду

Допомога в активації проїздного талону 

на 1-3 місяці за учнівськими цінами

Допомога в оформленні ZSSK-посвідки для учня

Відкриття банківського рахунку учня (якщо вже 
виповнилося 15 років, або при наявності одного з 
батьків)

Відкриття страхового полісу в Словаччині (ціна 
полісу сплачується окремо)

Оформлення SIM-карти



Консультація щодо подальшого оновлення 
посвідки на проживання (ВНЖ)



Оформлюємо повний пакет документів та анкету 
для подачі в міграційній поліції Словаччини

Супровід у міграційній поліції при подачі документів 
для отримання посвідки на проживання

Реєстрація та супровід на обов'язковий медогляд 
для отримання посвідки на проживання

Підтримка студента:

отримання посвідки на проживання в 
словаччині (ВНЖ)

В ціну послуг входить оплата переводів на 
словацьку мову державним перекладачем, 
нотаріальні завірення документів, поштові платежі 
та платежі урядовим установам. Умовою все ж є, 
дотримання формату наданих документів

БЕЗ додаткових оплат!

РЕКОМЕНДУємо!

Готуємо та подаємо пакети документів до 2-х 
навчальних закладів, відповідно до вимог кожного з 
них

Комунікація з університетом

Підготовка та оформлення документів

Реєстрація на безкоштовні підготовчі курси 
(відповідно до пропозицій навчальних закладів)

Курси

Профорієнтація та підбір 
навчального закладу

Допомога у виборі спеціальності на базі всього 
спектру навчальних програм та пропозицій 
словацьких навчальних закладів

Допомога у визначенні професії відповідно до 
попиту на ринку праці ЄС, рейтингу навчальних 
закладів, особистих домінант учня

Персональний підбір ряду навчальних закладів, 
відповідно до побажань та академічної успішності 
учня

Попередня консультація

Допомога у виборі подальшого шляху учня

Відповіді на запитання клієнта стосовно проживання 
та навчання в Словаччині

Ведення переговорів з навчальним закладом на 
всіх етапах вступу

Передача пакету документів школі / коледжу, та 
контроль отримання документів адміністрацією 
навчального закладу

Вступ в школу / коледж:

Визнання попередньої освіти

Отримання підтвердження про зарахування 
до школи / коледжу

Оформлення та подача пакету документів у обласні 
урядові установи Словаччини для отримання 
документа про визнання основної середньої освіти 
(нострифікації)
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підтримка учня

інші консультації

Допомога у здійсненні будь-яких платежів учня на 
протязі першого семестру навчання 

Підтримка на протязі першого семестра навчання 
(консультування студента, допомога у вирішенні 
життєвих ситуацій)

Екскурсія по навчальним закладам в Словаччині

Реєстрація на платні підготовчі курси при школі чи 
коледжі

Індивідуальний підбір кімнати або квартири 

(при бажанні)

Організація візиту батьків

Трансфер з України в Словаччину (до місця 
проживання) - 
Трансфер на території Словаччини - 

ціна узгоджується індивідуально

ціна 

узгоджується індивідуально

Консультація щодо отримання візи батьками учня та 
безвізового режиму, допомога у бронюванні готелю

Підготовка до вступу

Для батьків

Трансфер (для студента):

ВИЩА  ОСВІТА  В  СЛОВАЧЧИНІ

платформа супроводу абітурієнтів

50% сплачується на протязі 3-х робочих днів з моменту заключення договору

50% сплачується після отримання підтвердження про прийняття до одного з обраних ВНЗ

Оплата відбувається поетапно:
1290€Тариф ПОслуг "Standard"

ціна не включає:

Підтримка:

ВСТУП ПІСЛЯ 9 КЛАСУ

*Комісія за перевід коштів сплачується замовником

додаткові пропозиції:

Подача пакету документів в кожен наступний 
навчальний заклад - 70 € 

РЕКОМЕНДУєМо!

ПЛАТФОРМА

СУПРОВОДУ ДЛЯ 

НАВЧАННЯ В СЛОВАЧЧИНІ POSTUPAI

+38067 295 41  77        +38095 077 60 53

Одноразова допомога у здійсненні будь-яких 
платежей учня - 5 €

Підтримка під час першого семестра навчання 
(консультування учня, допомога у вирішенні 
життєвих ситуацій) - 10 €/час (+ витрати на 
проїзд)
Трансфер на території Словаччини - ціна 
узгоджується індивідуально


інші витрати:

РЕПЕТИТОР зі словацької мови:

Додаткові витрати

Оплата гуртожитку - 30-100 € / місяць

Оплата ISIC карти - 20-35 €

Оплата мобільного оператора - 4-20 € / місяць

Оплата проїзного квитка 

для студента – до 15 € / місяць

Оплата обов'язкового медогляду 

в Словаччині- 165-225 €

Оплата поштових витрат та дані на 

міграційній поліції - 7,50 € або 27,50 € 


250 грн. / 60 хв. - 1 учень

200 грн. / 80 хв. - 2 учня

150 грн. / 80 хв. - 3 учня

РЕПЕТИТОР з математики:

250 грн. / 60 хв. - 1 учень


Увага! Вступний екзамен у більшість шкіл та 
коледжів - це тест з математики та словацької 
мови. Ми допомагаємо підготуватися до 
екзамену: 


