
 
Освітнє агентство 

STUDYSO 

оператор освітніх послуг в 

Австрії, Німеччині, Швейцарії та США 

Провідною метою діяльності агентства є сприяння розвитку міжнародних відносин у сфері освіти, 

культури та науки країн СНД та Австрії, Німеччини, Швейцарії та США, підтримка обдарованих молодих 

студентів, викладачів та науковців. 

STUDYSO успішно реалізовує проект зі здійснення мрій усіх бажаючих спробувати себе в освітніх 

програмах, представлених навчальними закладами Австрії, Німеччини, Швейцарії та США. 

Консультанти агентства допоможуть з підбором програм за різними напрямами, спеціальностями та 

рівнями підготовки відповідно до критеріїв програм, можливостей та побажань студента. STUDYSO 

пропонує повний спектр послуг та інформаційної підтримки протягом усіх етапів щодо організації участі 

в обраній освітній програмі. Ми пишаємось нашими студентами, що успішно навчаються в престижних 

навчальних закладах світового рівня, серед яких Віденський університет, Віденський економічний 

університет, Віденський медичний університет, Віденський технічний університет, Грац технічний 

університет, Гумбольдт університет, Вільний університет Берліна, Мюнхен технічний університет, 

Університет Цюріх, Університет Санкт Гален, Лозанський університет, Американський університет 

Вашингтон, Університет Центральної Флоріди та ін. 

 

 

 

 

 

 

Вища освіта в Австрії, Німеччині, Швейцарії та США 

Що може бути краще, ніж здобути освіту в європейському або американському університеті та відкрити 

перед собою шлях у краще майбутнє? Кожна країна є лідером у певній галузі. Зокрема, найбільш 

«сильні» напрями в Австрії - це точні науки (особливо фізико-математичний напрямок), правові науки, 

а також художні напрями; Німеччина виділяється напрямами машинобудування, екології та 

архітектури; Швейцарські університети відомі своїми дипломатами та рестораторами; США лідирує у 

бізнес освіті та проведенні дослідницьких проектів.  

Австрія: вступ до ВНЗ відразу після школи на батьківщині, за умови навчання на підготовчих курсах 

при університеті; відсутність вікових обмежень; зарахування на більшість програм без вступних 

іспитів (вступні іспити проводяться тільки на популярні напрями, як економіка, журналістика, 

психологія, медицина і всі творчі напрями); можливість отримання запрошення на навчання без 

знання мови. Державні ВУЗи – 744 євро/ 1 сем; Приватні вузі – 7-8 тис євро/ 1 сем 

Німеччина: вступ до Штудієнколегу (підготовчий курс для іноземних студентів) одразу після школи, 

термін навчання 1 рік; на більшість програм для зарахування враховується середній бал шкільного 

атестату; навчання німецькою і/ або англійською мовою. Державні ВУЗи - студентський збір до 500 

євро/ 1 сем; Земля Баден Вюртемберг - 1500 євро/ 1 сем; Приватні ВУЗи - 7-8 тис євро/ 1 сем 



 
Швейцарія: вступ лише після 2 курсу суміжної спеціальності на батьківщині; вікові обмеження 18+; 

навчання німецькою і/або англійською, французькою, італійською мовою; по заверешнню навчання 

кожен іноземний студент дає зобов’язання залишити країну. Державні ВУЗи – 500-1000 CHF/ 1 сем; 

Приватні ВУЗи – приблизно 16 000 CHF/ 1 триместр. 

США: вступ після школи на підготовчий (адаптаційний) рік; прийом студентів в державні та приватні 

вузи США здійснюється три рази на рік; відсутні вікові обмеження; можливість отримати не одну 

стипендію, гранти та фінансову допомогу за значні досягнення в тій чи іншій сфері; дозвіл у вільний 

час працювати на кампусі; Вартість навчання варіюється від 8 тис. доларів (2-річні коледжі) за рік до 

40 тис. доларів за рік за навчання в університеті. 

Необхідні документи для зарахування на програми бакалавра або магістра  
- шкільний атестат/ диплом 
- довідка з ВУЗу на батьківщині 
- підтверджений рівень німецької/англійської мови С1 
- результати GMAT або GRE 
- результати SAT або ACT 
- мотиваційний лист 
- резюме 
 
Послуги StudySo: 
Пакет оформлення документів (апостилі, переклади, нот завірення) 
Основний пакет (зарахування та віза) 
Бронювання гуртожитку 
Супровід в країні навчання 
 

Середня освіта в Австрії, Німеччині, Швейцарії та США 

Середня освіта за кордоном пропонує не лише можливість отримання якісної освіти, але і сприяє 

формуванню самодостатньої особистості, здатної самостійно думати та приймати рішення. По 

закінченню випускник отримує шкільний атестат європейського або американського взірця що дає 

можливість заздалегідь адаптуватись та підготуватись до більш серйозного навчання у виші. 

Отримання середньої освіти в державних школах Австрії або Німеччини вирізняється доступною 

вартістю – приблизно біля 6 -8 тис євро/ за 1 рік, включаючи витрати на навчальні матеріали, 

проживання та харчування. Навчання у школах Швейцарії вирізняється престижністю, вартістю та 

якістю. Зазвичай у школах Швейцарії навчаються діти дипломатів та впливових бізнесменів та 

політиків. Американська система середньої освіти вважається однією із найбільш ефективних, що 

здатна виховати ініціативних молодих лідерів, здатних до критичного мислення та самостійного 

прийняття рішень. Окрім стандартних державних середніх шкіл, за кордоном достатньо  популярні 

школи-пансіони, що пропонують не лише навчання, але й і проживання на території школи. 

Середня освіта та її переваги: 

- 12/13 років навчання 

- Підбір спеціалізації, що допомагає дітям заздалегідь визначитися ким вони хочуть стати в 

дорослому житті і отримати перше уявлення своєї майбутньої професії 

- Вивчення кількох іноземних мов  

- Фокус на спортивному та здоровому способі життя 

Вимоги до вступників 

- хороші оцінки 

- справити хороше враження на особистому інтерв’ю 



 
- завчасна подача заявки (мін за 8-9 міс до початку навчання) 

- бути активним під час навчання 

- підтвердити знання німецької/англійської мови 

Послуги StudySo: 
Пакет оформлення документів (апостилі, переклади, нот завірення) 
Основний пакет (зарахування та віза) 
Бронювання гуртожитку 
Супровід в країні навчання 
Підбір повнолітнього представника на час навчання в країні перебування 
 

 

Мовні курси в Австрії, Німеччині, Швейцарії та США 

Останнім часом вивчення іноземних мов за кордоном стає все більш популярним. І не дивно, адже 

кращої методики, ніж занурення в мовне середовище, напевно не існує. Для вивчення 

німецької/англійської мови щороку десятки тисяч студентів з різних куточків світу, різного віку 

вибирають в основному у приватні мовні школи, або курси німецької при університетах і університетах 

прикладних наук. Мовні школи пропонують програми та курси з вивчення іноземної мови різної 

інтенсивності, тривалості та спеціалізації. Окрім вивчення мови у приватних мовних школах 

користується попитом альтернатива вивчення іноземної мови з проживанням у родині викладача з 

повним пансіоном та в залежності від віку 24/7 наглядом. 

Переваги: 

- занурення в мовне середовище 

- використання німецької щодня 

- викладачі-носії мови 

- комфортні умови для вивчення та проживання 

- інтенсивні заняття  

- екскурсії після занять 

Послуги StudySo: 
Підготовка та надання інформації щодо мовної школи 
Підбір та запис на мовний курс 
Пошук та бронювання житла (приймаюча сім’я, резиденція, студентський гуртожиток) 
За потреби супровід при оформленні та отримані візи (реєстрація, перевірка документів) 
Організація трансферу до місця проживання 
Онлайн підтримка 24/7 (протягом 1го місяця) 
 

Програма Au pair в Австрії, Німеччині та США 

Дана програма дає вам можливість прожити рік за кордоном, а саме в Австрії. За умовами, ви 

вважаєтеся старшою сестрою/ братом, що допомагає , що допомагає приймаючій сім’ї у догляді за 

меншими дітьми. Приймаюча сім’я оплачує ваше проживання, харчування, проїзд до мовних курсів та 

видає вам кишенькові гроші. 

Вимоги до учасників: 

- вік від 18 до 25 років 

- мінімальний розмовний рівень німецької мови А2 

- досвід по догляду за дітьми  

- не мати поганих звичок 



 
Можливості учасників: 

- безкоштовне проживання в країні протягом року 

- отримання кишенькових грошей 

- вдосконалення німецької мови, курси з вивчення мови, по закінченню яких ви отримаєте 

сертифікат з вашим рівнем 

- оплачувана відпустка (2-4 тижні) та можливість подорожувати країнами Європи або 

територією США 

Послуги StudySo: 
Реєстрація на програму, заповнення всіх необхідних формулярів 
Надання списку необхідних документів, перевірка правильності оформлення 
Організація співбесіди з приймаючою сім’єю по телефону, скайп-, е-мейл- зв’язку та допомога при 
виборі сім’ї 
Надання списку всіх необхідних документів для посольства з метою отримання візи, перевірка 
правильності оформлення, заповнення формулярів. 
Організація супроводу та трансферу 

 

Канікули в Австрії, Німеччині, Швейцарії та США 

Кожна дитина мріє провести незабутні канікули та поділитися враженнями зі своїми однокласниками. 

Чому б не поєднати канікули із вивченням мови?! Консультанти StudySo запропонують різні опції літніх 

мовних програм для школярів з повним пансіоном, проживанням у резиденціях чи іноземних сім’ях, а 

також із надзвичайно цікавим, пізнавальним та корисним для здоров’я учасників організованим 

дозвіллям.  Літні канікули подарують прекрасну можливість провести час в компанії дітей із різних 

країн, відвідати відомі своєю історією міста, отримати нові незабутні враження. Окрім відпочинку, на 

час перебування в таборі діти мають можливість практикувати іноземну мову протягом дня у різних 

повсякденних ситуаціях. Отже, отриманні враження та досвід стануть невід'ємною частиною мислення 

і поглядів на навколишній світ вашої дитини. Кожен може вибрати програму різної тривалості, вартості 

та спрямованості, на свій смак. 

Переваги: 

- інтенсивне вивчення іноземної мови 

- повний пансіон 

- 24/7 нагляд за дітьми 

- Занурення в мовне середовище 

- Викладачі-носії мови 

- Друзі з різних куточків світу 

- Розважальна програма після занять + екскурсії 

- Спорт та ігри (плавання, футбол, тенніс, кінний спорт та ін.) 

- Просто чудове проведення часу 

Послуги StudySo: 
Підготовка та надання інформації щодо літнього табору 
Реєстрація на програму, отримання запрошення 
За потреби супровід при оформленні та отримані візи (реєстрація, перевірка документів) 
Організація трансферу до місця проживання 
 
 
 
 


