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Європейська освіта - крок до 

якісного життя. 

    Навчання за кордоном – мрія багатьох українців. 

Адже, на думку студентів, освіта, здобута в іноземному 

виші, - це перший крок до забезпеченого майбутнього. 

Здобуття вищої освіти за кордоном – це культурний 

обмін, сучасні методики викладання, набуття 

актуальних знань, міжнародно визнаний диплом, 

можливість оволодіти іноземною чи вдосконалити свої 

мовні навички. 

   Специфіка вступу та навчання у різних країнах 

відрізняються – приміром, різним може бути вік 

вступників, вартість навчання, кількість часу, що 

студент може використовувати для роботи, тим самим 

частково покриваючи витрати на оплату навчання і 

проживання, вимоги до попередньої освіти тощо. 

ЄС визнає, що освіта та професійне навчання є життєво 

важливими для розвитку сучасного суспільства та 

економіки. Стратегія розвитку ЄС наголошує на 

необхідності налагодження співпраці між усіма 

країнами в цьому напрямі, а також обміну знаннями 

між ними. 

 

 

https://osvita.ua/vnz/high_school/30187/
https://osvita.ua/vnz/high_school/30187/


1. Європейська освіта - крок до якісного життя – 

Освіта.UA 

osvita.ua › Вища освіта › Статті та аналітика 

2. Європейська освіта в МЕГУ 

www.megu.edu.ua › ievropejska-osvita 

 

3. Освіта в Європейському Союзі — Вікіпедія 

uk.wikipedia.org › wiki › Освіта_в_Європейському_С... 

 

4. Освіта в Україні чим відрізняється від освіти у 

Європі 

24tv.ua › Новини › Новини України  

 

5. Європейська освіта для тебе! 

osvita4you.com 

 

6. Програма «Європейська освіта» - агентства з 

навчання за ... 

osvita.ua › Освіта за кордоном › Освітні агентства 

7. Стан і проблеми системи вищої освіти в умовах ... 

 www.kbuapa.kharkov.ua › e-book › doc  
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8. Європейська політика вищої освіти. Монографія / Г. 

Ф ... 

knute.edu.ua › file 

 

9. за період з вересня 2019 по березень 2020 Київ–2020 

mon.gov.ua › Новини › MON_perehidna-knyga-2020  

 

10. Навчайся в Європі! Освітні програми, гранти та 

стипендії ... academy.gov.ua › pages › dop › files    

  

11. ЄС планує збільшити відсоток осіб з вищою 

освітою – яким ... euroosvita.net › ... 

  

12. пріоритетні напрями розвитку сфери освіти в 

рамках ... 

www.pap.in.ua › ... 

  

13. Обов'язкова освіта в Європі: 2019-2020 навчальний 

рік ... pon.org.ua › Новини 

 

14. освітня політика європейського союзу - Faculty of ... 

intrel.lnu.edu.ua › 2015/09 › VLNU_Mv_2011_28_7 
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15. Співробітництво у сфері освіти, програма ЄС 

«Еразмус + ... 

ukraine-eu.mfa.gov.ua › galuzeve-spivrobitnictvo › kly.. 

 

16. ТЕМА 2. СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ 

ЄВРОПИ   studopedia.org › ... 

 

 

17. 6.2. Система вищої освіти країн світу 

studfile.net › preview › page:19 

 

18. Вища освіта у Франції | Куди Поступати.ua: ВНЗ 

2020 ...  kudapostupat.ua › vyshcha-osvita-u-frantsii 

 

19. Вища освіта в Англії – Навчання у британських 

університетах 

www.edukation.com.ua › visha_osvita_v_anglii 

 

20. Безкоштовна освіта: вузи Європи, де з українця не 

візьмуть ... 

pasport.org.ua › Головна › Цікаво 
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