


Переваги навчання в Чехії

безкоштовна вища освіта в
держуніверситеті
(чеською мовою)

офіційне працевлаштування
під час навчання в університеті

зарахування незалежно від
результатів ЗНО та бала

атестата

вступ без вступних і / або
нострифікаційних іспитів у

багатьох вишах

можливість взяти участь
в програмі "Erasmus +"
з обміну студентами

отримання ступеня бакалавра
за 3 роки, магістра - 2 роки

(за винятком деяких
спеціальностей)



Для громадян України 
проживання у студентській 
резиденції БЕЗКОШТОВНЕ.
(Пропозиція по програмі 
UKRAJINA22 діє до 31.03.2024, 
уточнюйте актуальність та 
наявність вільних місць у 
менеджера).

Додаткові переваги для українців!

Отримання страхування 
безкоштовно при 
оформленні тимчасового 
захисту.

Відсутність витрат на 
отримання візи (громадяни 
України отримують 
тимчасовий захист).





АЛГОРИТМ

Вступ в будь-який
університет Чехії

Підготовка документів
Отримання візи

Вивчення мови
Нострифікація
Отримання сертифікату

Консультація
Вибір програми 



ПРО ШКОЛУ

Для вступу на безкоштовне навчання в державні 
ВНЗ Чехії необхідно володіти чеською мовою. Тому 
майбутні студенти спочатку вивчають мову, 
адаптуються до нової країни і готуються до вступу.

Rener Education - мовна школа з правом 
складання державного іспиту. Це означає, що 
абітурієнту не потрібно буде складати мовний іспит 
при вступі до вищого навчального закладу.

Результат проходження курсу підготовки - вступ на 
безкоштовне навчання в будь-який державний виш 
Чехії.



КОМПЛЕКСНІСТЬ ПРОГРАМ
Ми організовуємо не лише мовні
курси, а й проживання, страхування,
дозвілля і підтримку 24/7

ОТРИМАННЯ ВІЗИ
Одна з небагатьох шкіл, абітурієнти якої
отримують національну річну студентську
візу D/VC/23(24)

АКРЕДИТАЦІЯ
Школу внесено до держреєстру шкіл
Чеської Республіки, вона відповідає
всім міжнародним стандартам якості

ПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА
Програми з досягненням рівня володіння
чеською до С1 (просунутий) за обраною
спеціальністю



Пакет послуг
Програми включають в себе вирішення всіх
організаційних питань, оформлення всіх необхідних
документів - як для приїзду в країну, так і для вступу до
обраного ВНЗ. Під надійним крилом фахівців школи,
вашій дитині потрібно буде докладати всі свої зусилля
тільки для отримання нових знань і повноцінно
готуватися до вступу.

Адаптація
На курсах студент перебуває в мовному та культурному
середовищі подальшого навчання і проживання, звикає
до нового оточення і менталітету місцевих жителів.
Куратори шкіл допомагають у вирішенні всіх питань
(побутових і не тільки), знаходяться на зв'язку з
підопічними в режимі 24/7, тому учням завжди є до кого
звернутися за допомогою, особливо якщо виникла
екстрена ситуація.

Підготовка до навчання у виші
Учні курсів проходять профільну підготовку за обраною
спеціальністю і звикають до європейської системи
навчання.
До того ж, вони можуть поїхати до обраного вишу і
дізнатися про нього побільше - подивитися на умови
навчання, познайомитися зі студентами та викладачами.

Вивчення мови
Для вступу на безкоштовне навчання в державні
ВНЗ Чехії необхідно знати мову. Курси дозволяють
вивчити мову до необхідного для успішного
навчання в виші рівня.

НАВІЩО ПІДГОТОВЧІ КУРСИ



СХЕМА НАВЧАННЯ
Чеська мова
Річні програми містять від 896 ак.годин чеської 
мови, а також заняття з чеської дійсності, де 
студенти вивчають культуру, мову та історію 
Чеської Республіки.

Оточення
Студенти вивчають мову безпосередньо в мовному
середовищі, постійно спілкуються з чехами в
побутових ситуаціях.

Додаткові предмети
У профільні курси входять години мовної
предметної підготовки для розширення
словникового запасу в окремих областях і
успішного складання вступних іспитів.



ПРОГРАМИ



ПРОГРАМИ
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ПРОГРАМИ



ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ



ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ



Дана програма підходить всім бажаючим вступати 
до ВНЗ, де немає вступних іспитів або спрощена 
система вступу. Також підходить для студентів, 
які планують далі навчатися в приватних 
університетах.

Наповнення курсу: чеська дійсність, чеська мова, 
англійська мова, тематичні семінари, 
індивідуальні консультації.

Загальний напрям
Кількість годин: 896 академ. годин
Тривалість: 15.09. – 31.08.
(2 семестри)
Досяжний рівень: B2
Вартість: 3850 €



Програма побудована повністю на онлайн 
навчанні, тривалість 2 семестри.
Після закінчення курсу та успішного складання 
підсумкового іспиту абітурієнту видається 
сертифікат про знання чеської мови.

Наповнення курсу: чеська дійсність, чеська мова, 
англійська мова, тематичні семінари, 
індивідуальні консультації.

Дистанційний курс
Кількість годин: 532 академ. годин
Тривалість: 18.09. - 31.08.
2 семестри
Досяжний рівень: В1/B2
Вартість: 2850 €



менеджмент (управління підприємствами)
маркетинг (PR, реклама)
бухгалтерський облік
фінанси
банківська справа
економічна інформатика.

Для охочих вступити до вищих навчальних 
закладів Чехії на спеціальності, пов'язані з 
економікою, наприклад:

Наповнення: математика, суспільствознавство, 
чеська мова, англійська мова, чеська дійсність, 
тематичні семінари, індивідуальні консультації.

Економічний курс
Кількість годин: 1008 академ. годин
Тривалість: 15.09. – 31.08.
(2 семестри)
Досяжний рівень: B2
Вартість: 4650 €



інформаційні технології
комп'ютерні технології інженерія
електроніка
будівництво
металургія
ядерна фізика
математика
фізика.

Курс для тих, хто хоче отримати освіту в технічній 
сфері, наприклад:

Наповнення: математика, фізика, чеська мова, 
англійська мова, чеська дійсність, тематичні 
семінари, індивідуальні консультації.

Технічний курс
Кількість годин: 1008 академ. годин
Тривалість: 15.09. – 31.08.
(2 семестри)
Досяжний рівень: B2
Вартість: 4650 €



соціологія
журналістика
лінгвістика
література
міжнародні відносини
філософія
історія
перекладацька діяльність
психологія, педагогіка.

Для тих, хто хоче пов'язати своє життя з 
гуманітарними науками, наприклад:

Наповнення: суспільствознавство, історія, чеська 
мова, англійська мова, чеська дійсність, тематичні 
семінари, індивідуальні консультації.

Гуманітарний курс
Кількість годин: 1008 академ. годин
Тривалість: 15.09. – 31.08.
(2 семестри)
Досяжний рівень: B2
Вартість: 4650 €



загальна медицина
акушерство
діагностика
реабілітація
ветеринарія
фармацевтика
стоматологія
молодший медичний працівник
медики швидкої допомоги.

Для тих, хто вибрав шлях пов'язаний з 
медициною, спеціалізація (наприклад):

Наповнення: біологія, хімія, фізика, чеська мова, 
англійська мова, чеська дійсність, тематичні 
семінари, індивідуальні консультації.

Медичний курс
Кількість годин: 952 академ. годин
Тривалість: 15.09. – 31.08.
(2 семестри)
Досяжний рівень: B2
Вартість: 4950 €



Для тих, хто вирішив займатися науковими 
дослідженнями: біохімічні дослідження, клінічна 
хімія і біологія, ветеринарія і екологія, біохімічний 
контроль продуктів харчування, наукова 
діяльність в області хімії, біології.

Безкоштовне навчання в державному університеті 
1,5 року в Чеських Будейовицях і
1,5 року в Лінці, Австрія. По закінченню навчання 
- подвійний диплом.

Наповнення: біологія, хімія, чеська мова, 
англійська мова, чеська дійсність, тематичні 
семінари, індивідуальні консультації.

Біохімічний курс
Кількість годин: 1008 академ. годин
Тривалість: 15.09. – 31.08.
(2 семестри)
Досяжний рівень: B2
Вартість: 4650 €



Інтенсивний трьохсеместровий курс з 
поглибленим вивченням мови та профільних 
предметів до просунутого рівня.

Спеціалізація (наприклад): загальна медицина, 
стоматологія, хірургія, психіатрія, педіатрія 
ендокринологія, нейрохірургія, пульмонологія, 
кардіологія дерматологія, ортопедія.

Наповнення: чеська мова, біологія, хімія, фізика, 
англійська мова, чеська дійсність, тематичні 
семінари, індивідуальні консультації.

Медичний напрям
Кількість годин: 1416 академ. годин
Тривалість: 30.06. – 31.08.
(3 семестри)
Досяжний рівень: С1
Вартість: 5600 €



Інтенсивний трьохсеместровий курс з 
поглибленим вивченням мови та профільних 
предметів до просунутого рівня.

Спеціалізація (наприклад): архітектори, 
дизайнери, графіки, дизайн меблів, дизайн одягу, 
проектувальники.

Наповнення: чеська мова, англійська мова, 
математика, архітектура, чеська дійсність, 
тематичні семінари, індивідуальні консультації.

Архітектурний напрям
Кількість годин: 1416 академ. годин
Тривалість:  30.06. – 31.08.
(3 семестри)
Досяжний рівень: С1
Вартість: 5600 €



Інтенсивний трьохсеместровий курс з 
поглибленим вивченням мови та профільних 
предметів до просунутого рівня.

Спеціалізація (наприклад): адвокатура, судові 
органи, прокурорські органи, нотаріати, наукові 
діячі в юридичній сфері, економічне, кримінальне 
право.

Наповнення: чеська мова, англійська мова, 
історія, суспільствознавство, SCIO, чеська 
дійсність, тематичні семінари, індивідуальні 
консультації.

Юридичний напрям
Кількість годин: 1416 академ. годин
Тривалість:  30.06. – 31.08.
(3 семестри)
Досяжний рівень: С1
Вартість: 5600 €



Інтенсивний трьохсеместровий курс з 
поглибленим вивченням мови та профільних 
предметів до просунутого рівня.

Спеціалізація (наприклад): спів, музичні 
інструменти, хореографія, танець, театральна 
діяльність, режисура, кіноіндустрія.

Наповнення: чеська мова, англійська мова, 
предмети творчого напряму, підготовка до творчих 
вступних іспитів, чеська дійсність, тематичні 
семінари, індивідуальні консультації.

Творчий напрям
Кількість годин: 1416 академ. годин
Тривалість:  30.06. – 31.08.
(3 семестри)
Досяжний рівень: С1
Вартість: 5600 €



Даний курс ідеально підійде всім, хто вирішив за 
мінімальний термін вивчити чеську мову з метою 
вступу до чеського вишу. Після даного курсу 
можна вступити на будь-яку цікаву для 
абітурієнта спеціальність.

Наповнення: чеська мова, англійська мова, чеська 
дійсність, тематичні семінари, індивідуальні 
консультації.

Семестровий курс
Кількість годин: 532 академ. годин
Тривалість: 05.01.-31.08.
(1 семестр)
Досяжний рівень: В1/В2
Вартість: 3150 €



Чотиримісячна програма підготовки до вступу до 
чеських вишів розроблена чеськими викладачами 
– носіями мови, дозволить вивчити чеську до 
рівня А2-В1 та стати студентом одного з 
рейтингових вишів Чехії.

Програма розділена на 2 етапи: 8 тижнів онлайн 
1.05-30.06 та офлайн 8 тижнів 03.07-26.08.

Наповнення: чеська мова, індивідуальні 
консультації, консультації з нострифікації, візова 
підтримка, реєстрація заяв на вступ до вишів, 
комунікація з університетами, супровід куратора.

Літній курс
Кількість годин: 380 академ. годин
Тривалість: 4 місяці
Досяжний рівень: А2/В1
Вартість: 2500 €



Для тих, хто хотів би після початкової школи 
продовжити навчання в чеських середніх або 
професійних школах, або вчитися в чеських 
гімназіях.

Освіта в державних середніх школах Чехії, як і в 
вишах, є безкоштовною. Батьки оплачують лише 
деякі навчальні посібники, харчування та 
проживання.

Наповнення: чеська мова, англійська мова, чеська 
дійсність, тематичні семінари, індивідуальні 
консультації.

Вступ в середні школи
Кількість годин: 1008 академ. годин
Тривалість: 15.09. – 31.08.
Досяжний рівень: В2
Вартість: 4650 €



Випускники середніх шкіл отримують міжнародний 
атестат з «матурітою», який приймають всі виші, 
навчання в державних ВНЗ теж безкоштовне 
чеською мовою.

Особливість середньої освіти в Чехії - профільні 
гімназії, в яких викладають право і бізнес, 
медицину, торгівлю і економіку, режисуру, скляне 
виробництво або дизайн. Рідко хто з чехів йде в 
класичну школу, адже всі хочуть паралельно з 
атестатом отримати ще й професію.

Вступ в середні школи
Тільки в Празі близько 80 різних гімназій і
ліцеїв, а по всій Чехії їх близько 400. Ми
допоможемо з вибором школи згідно ваших
побажань.



ПАКЕТ ПОСЛУГ (ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ ПРОГРАМ)

Надання запрошувальних документів для приїзду до
Чехії.
Візова консультація, консультація щодо підготовки
необхідних документів для відкриття візи.
Підготовка до співбесіди в консульстві.
Курси вивчення чеської мови та підготовка до вступу в
університет. Ми завжди готуємо запасний варіант, наші
студенти не їдуть додому через те, що не вступили.
Навчальні матеріали згідно програми.

Реєстрація заяв на вступ до вищих навчальних
закладів.
Готуємо документи до нострифікації.
Контролюємо відвідуваність і стежимо за успішністю.
Даємо зворотний зв'язок батькам, доступ до
електронного журналу, де можна побачити успішність,
відвідуваність і коментарі викладачів.
Консультації, інформаційна підтримка в усіх
побутових і організаційних питаннях на кожному етапі
навчання, а також на етапі вступу до університету.



Для тих, хто вже вибрав навчання в Чехії.
Хочете, щоб ваша дитина відчувала себе більш 
впевнено після приїзду на навчання в Чехії?
Пропонуємо пройти вступний онлайн-курс!

Майбутній студент опанує основи чеської мови, 
зможе спілкуватись на побутовому рівні і не 
розгубиться в перші дні в новій країні.

Піврічний онлайн-курс

Кількість годин навчання: 100 ак. годин
Тривалість: 16.08. – 03.09.
Вартість: 500 €

Увага! Купуючи річний 
курс, ви отримаєте цей 
онлайн-курс у 
подарунок!



Лікарі з досвідом роботи за різними
спеціалізаціями (загальна медицина,
фармакологія, стоматологія) при наявності
диплома про вищу медичну освіту, а також за
умови відсутності судимостей.
Випускники медичних ВНЗ без проходження
інтернатури по цій сфері медицини і
стоматології (в такому випадку, після
закінчення етапу апробації необхідно буде
пройти практику і скласти атестаційні іспити
- інтернатуру)

Учасниками програми можуть стати:

Визнання диплома лікаря і
медичної практики в Чехії

Кількість годин: 1008 ак. годин + 
підготовчий курс від Мінохорони здоров'я
Тривалість: 15.09. – 31.08.
Досяжний рівень: В2/C1
Вартість: 5650 €



поглиблений інтенсивний курс чеської мови
курси підготовки в Інституті післядипломної 
освіти Міністерства охорони здоров'я ЧР (два 
тижні)
термінологія для складання апробаційного 
іспиту
тематичні семінари
індивідуальні консультації
курс підготовки до апробаційного тестування 
за своєю спеціальністю

Програма:

Визнання диплома лікаря і
медичної практики в Чехії

Лікарі-стоматологи після закінчення процесу
апробації за чинним законодавством мають право
працювати на території Чехії без проходження
інтернатури і складання атестаційних іспитів.



Нострифікація диплома - відразу після укладення
договору, оплати авансу
Початок навчання (вересень)
Курси підготовки в Інституті післядипломної освіти
Міністерства охорони здоров'я Чеської Республіки
(лютий)
Іспит з чеської мови за підсумками 1 семестру (на рівень
А2) (грудень)
Початок 2 семестру навчання (січень)
Складання письмового тестування в Міністерстві
охорони здоров'я ЧР (1 етап апробації, квітень-травень)
Іспит з чеської мови за підсумками 2 семестру (на рівень
B2) (квітень - травень)
Початок апробаційної практики (другий етап апробації,
червень-серпень). Практика триває 5-6 місяців, як
правило із заробітною платою 800-1500 євро/місяць.
Продовження і перекваліфікація візи (червень-серпень)

Графік програми:

Визнання диплома лікаря і
медичної практики в Чехії

Практика за програмою триває 5-6 місяців,
як правило, з зарплатою 800-1500 євро на
місяць.



ПАКЕТ ПОСЛУГ (ВИЗНАННЯ ДИПЛОМА ЛІКАРЯ)

Навчання за програмою
Візовий супровід
Нострифікація
Допомога в підготовці пакету документів для визнання
Пошук місця для проходження апробаційної практики
Матеріали для підготовки
Семінари з лікарями, які пройшли процес апробації та
отримали кваліфікацію
Перекваліфікація візи на робочий статус і отримання
посвідки на проживання як фахівця
Консультаційна підтримка протягом всього процесу
апробації



ПРОЖИВАННЯ

одно-, дво- та тримісні кімнати

індивідуальний санвузол, ванна
кімната

Студенти живуть в комфортній і сучасній
резиденції «Kostelní 22»,
в одній будівлі зі школою.

в кожній кімнаті для студента є ліжко,
письмовий стіл, стілець, шафа



ПРОЖИВАННЯ

Простора кухня з сучасною технікою
Приміщення для прання та сушіння речей
Велика засклена тераса з виходом у внутрішній дворик, де студенти
проводять свій вільний час, святкують дні народження та інші свята,
вечорами дивляться фільми і спілкуються.

Для студентів обладнані:



ПРОЖИВАННЯ

Вартість проживання - від 270 € в місяць
Увага!
Для громадян України проживання у студентській резиденції БЕЗКОШТОВНЕ.
(Пропозиція по програмі UKRAJINA22 діє до 31.03.2024, уточнюйте актуальність та наявність 
вільних місць у менеджера).



ПРОЖИВАННЯ

Під час одного з прямих ефірів наша
студентка Маргарита показала свою кімнату
в цій резиденції.

А також вона поділилася своїм досвідом і
дала кілька корисних порад майбутнім
студентам і їхнім батькам.

Дивіться запис ефір на нашій сторінці в
Facebook або Instagram.

https://fb.watch/8c9XJor3IO/
https://www.instagram.com/tv/CHfiDu8Aspc/?utm_source=ig_web_copy_link


Школа розташована в місті Чеські
Будейовиці (чеськ. České Budějovice).

Це невелике, мальовниче місто в історичній
області Богемія, де зустрічаються річки
Влтава і Малше.

Одна з переваг навчання тут - нижчі
витрати на проживання, ніж в Празі. Місто
розташоване недалеко від Австрії і
Німеччини - відмінна можливість для
подорожей.

РОЗТАШУВАННЯ



ВІДГУКИ

Переглянути

На сайті Освітнього центру "Антра"
зібрані історії студентів, які вже
навчаються в чеських ВНЗ або тільки
готуються до вступу.

Ми намагаємося підтримувати зв'язок
зі своїми студентами, навіть після
закінчення підготовчого курсу до нас
можуть звертатися за допомогою.

https://study.antra.ua/otzyvy/


+38 (050) 138-60-80
+420 777 602 306

info@antra.study

Освітній центр Антра - ваш провідник в успішне персональне майбутнє.
Прямий представник чеської мовної школи Rener Education в Україні.

https://instagram.com/antra_study?igshid=1msxiwzk2qnq7
https://www.facebook.com/antra.tour/
tel:+380501386080
tel:+420777602306
mailto:info@antra.study

