
 
 

 
ІНСТРУКЦІЯ   

Словацький технічний університет у Братиславі (СТУ), Інститут безперервної освіти СТУ  
Мовний центр ІБО СТУ   

організовує інтенсивні курси словацької мови для іноземних студентів, що бажають навчатися на факультетах 
університету словацькою мовою.  

Навчання реалізується на курсах/модулях:: 

  Модуль Словацька мова Інтенсивний  (MSJI) рівень A1 – B1 (640 годин), середній рівень 
  Профіль випускника:  

Випускник отримує чотири мовні навички на необхідному (середньому) рівні, тобто розуміння, базове усне 
і письмове спілкування на повсякденні теми за допомогою навчальних матеріалів, що містяться у 
відповідних підручниках, а також базова технічна термінологія технічних дисциплін. Випускник здатний 
самостійно спілкуватися, описувати повсякденну діяльність, орієнтуватися в часі і просторі, висловлювати 
минулі дії, заповнити анкету, скласти своє резюме.  
Зимовий семестр (вересень - січень) 320 годин; Літній семестр (лютий - серпень) 320 годин;  
Один урок: 45 хвилин.  
Вартість навчання: 2240.00 EURO (EURO 3.50 /година). Якщо віза не видана, плата за навчання в розмірі 2240 
євро буде повернута. Плата за навчання не включає вартість навчальної літератури.     

  Реєстраційний внесок: 60 євро повертається.  
 

   Модуль інтенсивна словацька мова (MISJ) рівень A1 – B2 (1000 годин), просунутий 
Профіль випускника  
Випускник отримує чотири мовні навички на необхідному (просунутий рівень  ̶B2) рівні, тобто аудіювання з 
розумінням, усне і письмове спілкування в повсякденному житті, за допомогою навчальних матеріалів, що 
містяться у відповідних підручниках. Він добре орієнтується в усіх звичайних і специфічних ситуаціях. Він 
може чітко захищати і відстоювати свої погляди, спонтанно висловлюватися в суспільстві на неформальному 
і офіційному рівні. У нього є знання про Словаччину на середньому рівні. Профіль випускника відповідає 
здатності розуміти складні тексти, спілкуватися на конкретні і абстрактні теми в своїй професійній сфері. Він 
може спонтанно і вільно спілкуватися на нормальному рівні з партнером, для якого словацька мова є 
рідною. Випускник може чітко і детально висловлюватися з різних тем, висловлювати свою думку з 
актуальних питань і визначати переваги та недоліки різних варіантів. Після успішного проходження Модуля 
Інтенсивна словацька мова і професійної підготовки іноземних студентів в СТУ випускник зможе 
продовжити навчання словацькою мовою на обраному факультеті СТУ, якщо він виконає умови вступної 
кампанії.   
Зимовий семестр  (вересень - січень) 500 годин; Літній семестр (лютий - серпень) 500 годин;  
Один урок: 45 хвилин.  
Вартість навчання: 3500.00 EURO (3.50 EURO/година). Якщо віза не видана, плата за навчання в розмірі                           
3 500.00  євро буде повернута. Плата за навчання не включає вартість навчальної літератури.  
 Реєстраційний внесок: 60 євро повертається. 

 

Заняття проводяться щодня, з понеділка по п'ятницю, 5 годин на день, 25 годин на тиждень. Проходження 
курсів модулів підвищує шанси успішного складання вступних іспитів та подальшого навчання на обраному 
факультеті СТУ. 
Тривалість уроку: 45 хвилин. 
Мінімальна кількість учасників курсу:  8 осіб. 
Заявник повинен надати наступні документи:  1. Реєстраційна форма; 2. Копія паспорта; 3. Копія документа 
про закінчену середню освіту - атестат зрілості;  4. Коротка біографія CV. 
На електронну адресу: jazykove.centrum@stuba.sk 
Або поштою: Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), Inštitút celoživotného vzdelávania STU (ILL STU) 

             Jazykové centrum (LC ICV), Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika. 
Після сплати реєстраційного внеску та плати за навчання студент отримає документ «Підтвердження 
прийому на навчання», який використовується для подачі заяви на отримання візи до відповідного 
посольство Словацької Республіки за кордоном і в поліцію.  Додаткова інформація про СТУ представлена на 
сайті:  
www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/icv/jazykove_centrum/Modul_SJ/Module_SLOVAK_LANGUAGE_and_others.pdf 
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