
Освітні 
можливості 
для всієї сім’ї 
в Україні та  
за кордоном

DEC WEEKEND

ПРОГРАМА
Готель Hilton, Київ
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Панельна дискусія 
«Власний досвід: історії студентів  
закордонних шкіл і вузів та їх батьків»
• На що звертати увагу при виборі навчального закладу?
• Як визначитися зі спеціальністю?
• Як підготуватися до переїзду за кордон та до самостійності?
• Як адаптуватися в іншій країні і призвичаїтися до нового оточення?
• Чим відрізняється зарубіжна система освіти, її особливості?
• В чому переваги та можливості освіти за кордоном?
Учасники: батьки і студенти, які діляться досвідом
Модератор: Лариса Мудрак, провідний фахівець з питань медіа, комунікацій та PR 

в державному та приватному секторах

Лекторій для батьків: 
«Планування інвестицій в освіту дітей та найефективніші 
інструменти для стратегічних заощаджень»
• Планування фінансових вкладень у навчання дітей завчасно та без стресу
• Інструменти для стратегічних заощаджень 
• Ефективні інвестиції 
Спікер: Василь Матій, сімейний фінансовий радник, партнер сервісу планування фі-

нансового життя iPlan.ua

Панельна дискусія 
«Soft skills: навички успішної людини в 21-му столітті»
• Що таке soft skills і в чому полягає їх необхідність у сучасному світі?
• Чому про важливість soft skills говорять навіть на міжнародних форумах?
• Як вони можуть допомогти дитині бути успішною і щасливою вже зараз?
• Як розвивати soft skills та застосовувати в роботі й житті?
• Чи можна виміряти рівень володіння ними?
• В чому різниця між soft skills та hard skills?
Учасники: 
Аркадій Котруце – Chief Amazement Officer DEC camp, випускник Кембриджа і Сорбон-
ни, TEDx спікер
Євген Мірошниченко – президент Асоціації практикуючих психологів, засновник Мі-
рошколи
Микола Дориченко – співзасновник і СЕО Школи підприємництва та лідерства для ді-
тей та підлітків MBA Kids International
Тетяна Шатц – засновниця і СЕО проєкту ORMAN
Модератор: Марія Лемберг, фасилітаторка,  консультантка з розробки та впроваджен-

ня стратегії

11:30–12:30

13:30–14:30

15:00–16:00



Як допомогти дитині знайти своє покликання?
• Як розпізнати здібності дитини та допомогти їм проявитись
• З якого віку починати
• Як обрати школу, яка стане союзником на шляху розвитку дитини
• Профорієнтація – більше, ніж тест на визначення спеціальності
• Тренди сучасної освіти: що розвивати в дітях?
Спікер: Наталія Тарченко, співзасновниця DEC Group

Індивідуальна освітня траєкторія  
як тренд персоналізації в навчанні
• Природа тренду. Що нас оточує?
• Стратегія виховання і навчання наших дітей. Що робити?
• Роль сім’ї в побудові індивідуальної освітньої траєкторії.
Спікер: Світлана Залужна, керівник та співавтор школи нового формату DEC life school

Чому навчати дитину в світі,  
де ЗНО і диплом більше не гарантія успіху?
• Як допомогти дитині в новому, великому світі, якщо старий шлях «школа-універси-
тет-робота» давно не гарантує успіху? Де взяти готовий рецепт?

• Як не допустити помилку на шляху розвитку дитини?
• Що дійсно потрібно розвивати, розуміючи, що ситуація в освіті України змінюється 
вкрай повільно?

• Як зробити дитину відкритою, успішною, цілеспрямованою і щасливою вже зараз, 
а не в абстрактному майбутньому? Що конкретно їй дати?

• ТОП-10 навичок в 2030 за версією Всесвітнього економічного форуму
Спікер: Аркадій Котруце, Сhief Amazement Officer DEC camp, випускник Кембриджа 

і Сорбонни, TEDx спікер

Майстер-клас з Lego-конструювання з дослідженням 
фізичних законів та явищ (для дітей 7-12 років)
• На майстер-класі кожна дитина зможе побудувати власну механізовану модель 
з LEGO і переконатися, що фізика – це цікаво, і зрозуміти її закони дуже просто.

• Завдання майстер-класу – продемонструвати дітям, що теоретичні знання з фізи-
ки, математики, інженерії та машинобудівництва можна застосовувати на практиці 
за допомогою спеціальних конструкторів LEGO®.

Проводить Олександр Сербін, старший викладач Young Engineers Ukraine

Майстер-клас для підлітків  
зі створення телеграм-бота на Пайтон
Проводить Андрій Оселедько, викладач курсу Python в Комп’ютерній Академії «ШАГ»

12:10–13:00

13:10–13:50

14:00–14:40

15:00–16:00

16:00–17:00 
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Лекторій для підлітків: 
Як обрати спеціальність, в якій зможеш реалізувати себе 
та досягти успіху? Розповіді про різні професії від фахівців 
у своїй справі
• Власна історія – як вдалося побудувати бізнес чи кар’єру
• Що являє собою та чи інша сфера, як у ній відбуваються процеси
• Які навички та знання цінують роботодавці у різних сферах
• Найголовніші виклики бізнесу та як із ними справлятись
• Як та чи інша професія може допомогти виявити та продемонструвати свої здібності
• Що потрібно знати, аби бути успішним у своїй справі (5 порад майбутнім студентам)
Спікери лекторія:
11:30–12:00 – івент-менеджмент. Спікер: Олена Жупікова – засновниця KA Group (premi-

um business events)
12:00–12:30 – HoReCa. Спікер: Олександр Котолуп – засновник кейтерингової компанії Фі-

гаро
12:30–13:00 – архітектура. Спікер: Олександра Нарижна – архітекторка, урбаністка, перша 

проректорка Харківсьої школи архітектури, Голова ГО «Міські реформи»
13:00–13:30 – IT, розробка програмного забезпечення.  Спікер: Руслан Сичев, Chief 

Technology Officer у компанії SportLabs Group
13:30–14:00 – сфера юридичних послуг. Спікер: Денис Майстренко, партнер в юридич-

ній компанія Pavlenko Legal Group

Панельна дискусія: 
Приватні та альтернативні школи в Україні: міфи та реальність
• Розвінчуємо міфи про альтернативні та приватні школи. Чого очікувати насправді?
• Як обрати школу для своєї дитини серед різноманіття навчальних закладів? 
• Чи існує ідеальна школа? Як знайти школу, яка задовольнить і батьків, і дитину? 
• Як здати державні іспити, навчаючись у недержавній школі?
• Що важливіше знання чи навички? 
Учасники: 
Олена Кухаревська, директор Liko-school 
Світлана Булгакова, академічний директор DEC life school
Ірина Тулякова, академічний директор Креативної Міжнародної Дитячої Школи (КМДШ)
Ірина Браницька, засновниця школи Papaya
Модератор: Марія Лемберг, фасилітаторка,  консультантка з розробки та впроваджен-

ня стратегії

Все про програму FLEX. Хто він – студент по обміну?
Спікери:
Людмила Пустовіт, координатор програм з підвищення кваліфікації випускників FLEX. 
Випускниця 2011
Евгенія Водоп’янова, координатор випускників програми FLEX в центральній Україні. 
Випускниця 2012

Процес отримання студентської візи в Канаду.
Спікер: Представник Посольства Канади в Україні

11:30–14:00

14:30–15:30

15:30–16:00

16:00–16:30
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Hard skills vs Soft skills
• В чому різниця між hard і soft skills та які з них важливіші для людини в 21-му столітті
• Чи дійсно володіння soft skills забезпечують кар’єрні привілеї і легкість в повсякден-
ному житті

• Наявність яких навичок, за словами експертів, є гарантією прийому на роботу в ком-
панії зі світовим ім’ям

• Що можна зробити вже сьогодні, щоб розвинути у дитини ключові навички 21-го століття
Спікер: Анастасія Бабак, керівник відділу продажу DEC holidays, експерт у сфері дитя-

чих освітніх програм за кордоном

Інтерактивна лекція для батьків та дітей 
«Технологіі у класі – бути чи не бути?»
• Чому важливо впроваджувати технології в навчальний процес
• Які освітні платформи і додатки вважаються найбільш прогресивними і достатніми 
для вивчення англійської мови

• Знайомство з технологією і досвід участі в інтерактивному демонстраційному уроці.
Спікер: Олег Хайнацький, CELTA сертифікований викладач DEC School, TEDx спікер

Інтерактивний майстер-клас для учнів 9-11 класів 
«Як вибрати улюблену професію»
• Досліджуємо 12 парадоксів лідерства у Вашому характері та їх вплив на:
• Сприйняття Вас іншими людьми
• Вашу поведінку та результати в робочих і творчих проєктах
• Ваші підходи в прийнятті рішень
• Схильність до певних видів професійної діяльності
Покажемо, як Harrison Assessments дозволяє прогнозувати кращі кар’єри для людини 
в залежності від її характеру. Результати засновані на 25-річному дослідженні та ви-
пробувані більш, ніж на 2 млн. користувачів.
Проводить Анастасія Левдікова, Solutions Partner, Harrison Assessments в Україні

Про вступ у вузи США:  
покрокові рекомендації від Посольства США в Україні
Спікер: Вікторія Михайленко, представник Відділу громадських питань Посольства 

США в Україні

Навчання в Німеччині та стипендії DAAD для українців
• можливості навчання та досліджень у Німеччині;
• умови вступу до університетів Німеччини;
• етапи вступу на програми бакалаврату та магістратури;
• умови та можливості навчання англійською мовою;
• мовні вимоги і сертифікати;
• вартість проживання та навчання в Німеччині, наявність гуртожитків тощо;
• умови працевлаштування під час навчання;
• отримання стипендій від Німецької служби академічних обмінів DAAD;
• перспективи працевлаштування після навчання.
Спікер: д-р Гізела Ціммерманн, керівник Інформаційного центру DAAD у Києві

11:20–12:00

12:10–12:40

12:50–14:50

15:00–15:30

15:35–16:05


