
Остравський університет (OУ) це сучасний навчальний заклад, що надає високоякісну 

освіту в бакалаврських, магістерських та аспірантських освітніх програмах, які 

проспівають завдяки нашому міжнародному співробітництві у науці, програмах 

актуальних досліджень та активної творчості у галузі мистецтва і музики. 

Місто Острава в останні два десятиліття перетворилося з промислового центру, про 

який зараз нагадують унікальні промислові пам'ятки, у барвисте та динамічне зелене 

місто. Завдяки своєму розташуванню недалеко від кордонів з Польщею і Словаччиною, 

поблизу кордонів Австрії та Угорщини, Острава завжди творила і зараз створює 

відкрите, багатокультурне середовище, у якому зустрічаються культури і мови (не 

тільки) сусідніх країн. 

Остравський університет пропонує навчання на шести факультетах: 

педагогічному факультеті (підготовка вчителів для дитячих садків і початкових шкіл, 

спеціальної педагогіки, фізичне виховання з кінантропологією (правильного руху 

людини) та біомеханіки руху тіла), 

філософському факультеті (іноземні мови, соціологія, філософія, психологія, історія, 

підготовка вчителів середніх шкіл), 

природничому факультеті (ІТ, біологія, біофізика, соціобіологія, економічна та 

екологічна географія, математика, хімія, фізика), 

мистецькому факультеті (образотворче мистецтво - живопис, скульптура, інтермедія, 

графіка та фотографія, музичне мистецтво - духові та струнні інструменти, спів) 

медичному факультеті (загальна медицина та медичні спеціальності – сестринська 

справа, пологовий асистент, спеціаліст харчування, фізіотерапія, рятувальник); 

факультеті соціальних досліджень (соціальна робота). 

З його 8,500 студентами ОУ належить до університетів середнього розміру і пропонує 

переваги численної студентської спільноти та різноманітного студентського життя, 

разом з перевагами родинної атмосфери у навчанні та індивідуального підходу до 

студентів. 

За освіту у чеській мові (чеських освітніх програмах) не треба платити, вартість за 

навчання в іншомовних освітніх програмах є відносно низькою та залежить від 

матеріальних умов необхідних у навчанні – становить від 1500 євро до 9000 євро 

(загальна медицина) на 1 рік навчання. 

Абітурієнтам з України пропонуємо також мовну підготовку: 

• річний платний курс чеської мови з інтенсивним навчанням для підготовки до 

подальшого навчання на різноманітних освітніх програмах (тобто без оплати); 

• річний платний курс англійської мови з інтенсивним навчанням для підготовки 

до подальшого навчання на різноманітних освітніх програмах (тобто згідно з 

вартістю освіти); 

Студенти можуть вибирати між гуртожитками ОУ, приватними гуртожитками або 

приватними квартирами (75-250 євро). Загальна вартість проживання в Остраві (без 

урахування плати за навчання) становить 250-400 євро на місяць та залежить від 

індивідуальних потреб. 

Контакти: 

• в разі питань пишіть на admission@osu.cz 

• Всі актуальну інформацію можна знайти за адресою http://www.osu.cz/ 

(чеською мовою) або http://www.osu.eu/ (англійською мовою) 


