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Н О В И Н И

ЯК ЗЕКОНОМИТИ $100 ТИС.  
НА ОСВІТІ ЗА КОРДОНОМ
Виставка «Освіта за кордоном» – майданчик, де можна 
особисто поспілкуватися з представниками провідних 
навчальних закладів світу

А К Т У А Л Ь Н А  Р О З М О В А

МАЙБУТНЄ ТВОРИТЬСЯ СЬОГОДНІ
Розмова з Наталею та Олександром Тарченками – 
власниками групи освітніх компаній DEC

D E C  E D U C AT I O N

МІЖНАРОДНА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ  
РАЗОМ ІЗ DEC EDUCATION
Поради від фахівців DEC education щодо того, 
як обрати потрібний навчальний заклад, вступити 
та успішно навчатися за кордоном

D E C  S C H O O L

АНГЛІЙСЬКА, ЯКУ ЛЮБЛЯТЬ ДІТИ
Як зацікавити дитину і зробити так, щоб процес 
вивчення мови був у радість та приносив задоволення

D E C  C A M P

НА ЗВ’ЯЗКУ З МАЙБУТНІМ
Про англомовний інноваційний простір, де 
розвиваються творці змін майбутнього

D E C  L A B

ДВЕРІ У РОЗМАЇТТЯ СВІТУ
Освітня лабораторія, де з вашими дітьми працюють 
учителі допитливості, критичного мислення 
та командної роботи

D E C  L I F E  S C H O O L

АЛЬТЕРНАТИВНА ШКОЛА – МОЖЛИВІСТЬ 
ВЧИТИ І НАВЧАТИСЯ ІНАКШЕ
Про те, як дати дитині освіту, яка допоможе 
їй адаптуватися до викликів майбутнього

Спеціальний огляд можливостей середньої та вищої освіти за кордоном для клієнтів 
міжнародної освітньої компанії DEC education ⚫ Листопад 2017 р. ⚫ Розповсюджується 
безоплатно ⚫ Адреса компанії DEC education: вул. Професора Підвисоцького, 16,  
Київ, 01014 ⚫ тел./факс: +38 (044) 390 76 24 ⚫ e-mail: info@dec.ua ⚫ www.dec-edu.com
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DEC GROUP — ГРУПА КОМПАНІЙ, 
ЩО ПРАЦЮЮТЬ У СФЕРІ  
ОСВІТИ ТА РОЗВИТКУ
ДОПОМОГА КЛІЄНТАМ В ОТРИМАННІ СЕРЕДНЬОЇ  
ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ

ДОПОМОГА У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, КЛІЄНТІВ І ПРАЦІВНИКІВ 
УЧИТИСЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ

НАВЧАННЯ БУТИ ЩАСЛИВИМИ

⚫  Розробка стратегії вступу 
в закордонні навчальні 
заклади

⚫  Підготовка до здобуття 
середньої та вищої освіти 
за кордоном

⚫  Допомога при вступі 
у закордонні школи 
та виші

⚫  Вивчення англійської 
у Британії, країнах 
Європи, США й Канаді

Мета всіх проектів DEC group – не лише дати дітям необхідні практичні знання,  
але й допомогти їм полюбити процес навчання, повернути цікавість і допитливість

⚫  Вчителі з України, 
Британії, США

⚫  Навчання у групах та 
індивідуально

⚫  Підготовка до тестів 
(IELTS/TOEFL)

⚫  Розвиток навичок 
спілкування

DEC CAMP 
ІННОВАЦІЙНИЙ  

ТАБІР

⚫  Оздоровчий відпочинок
⚫  Удосконалення 

англійської мови
⚫  Розвиток навичок, 

важливих для дорослого 
життя

⚫  Розкриття талантів 
і розвиток soft-skills

CMYK 0 100 40 15 CMYK 0 75 35 0CMYK 75 65 65 90

DEC LAB 
ОСВІТНЯ 

ЛАБОРАТОРІЯ

DEC PLACE 
НАЙКРАЩИЙ МАЙДАНЧИК 

ДЛЯ БІЗНЕС-ЗАХОДІВ

⚫  30 студій до/після/
замість школи  
для дітей 4–16 років

⚫  Опанування вмінь 
та навичок, необхідних 
у майбутньому

⚫  Розвиток допитливості

⚫  Освіта для дітей 6–12 
років за фінською 
системою навчання

⚫  Школа, де бажання 
дитини важливіші 
звичної системи освіти

⚫  600 м2 приміщення 
у центрі Києва

⚫  Європейський дизайн 
у стилі лофт

⚫  Повний комплект відео-
аудіоапаратури

⚫  Допомога персоналу 
обслуговування

DEC SCHOOL 
МЕРЕЖА ШКІЛ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

DEC EDUCATION 
МІЖНАРОДНА ОСВІТНЯ 

КОМПАНІЯ

DEC LIFE SCHOOL 
АЛЬТЕРНАТИВНА  

ШКОЛА
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МАЙБУТНЄ ЗМІНЮЄТЬСЯ
ТАК ШВИДКО, що ми вже ніколи
не матимемо шансу звикати до нього поступово. Біль-
шість із нас навіть не усвідомлюють, наскільки швидко 
зміниться освіта. І справа не лише у тому, що технології 
дозволяють нашим дітям інакше споживати інформа-
цію, по-іншому робити домашні завдання, по-новому 
спілкуватися. Просто технології дали змогу створити 
абсолютно нові підходи до навчання і докорінно змінили 
сам процес отримання, засвоєння та використання знань. 
Згадайте лишень те, що на поверхні, – онлайн-курси, які 
сьогодні пропонують університети всього світу. Закінчити 
їх та отримати диплом можна, не виходячи з дому. Або ж 
3D-окуляри, які вмить перенесуть студентів і викладачів 
у віртуальний простір, що нічим не відрізнятиметься від 
звичайної шкільної аудиторії.

У суспільстві відбувається чимало змін, які спонукають 
нас мислити у новій парадигмі – у парадигмі life-long 
learning. Це вже не розкіш чи побажання, це – реальність. 
Навчатися упродовж усього життя та вміти швидко адапту-
ватися, не один раз змінюючи фах у своєму житті, – цього 
потребує майбутнє, причому не лише від наших дітей, 
але й від нас – батьків.

Ще один важливий тренд, який змушує освітні систе-
ми по всьому світу змінюватися, – трансформація ринку 
праці. Менше ніж через 5 років близько 5 млн. робочих 
місць зникнуть у результаті автоматизації праці. Водночас 
завдяки технічному прогресу у сфері робототехніки, ма-
шинного навчання, розвитку штучного інтелекту з’являти-
муться нові професії, а значить зміниться набір навичок та 
вмінь, що знадобляться працівникам, аби досягти успіху 
в роботі. Кого шукатимуть роботодавці через 5 років? Які 
вміння, навички, якості матимуть попит на ринку?

Запитань перед освітянами надзвичайно багато, 
а відповіді – не завжди очевидні. Та з упевненістю мож-
на сказати одне: і дітям, і батькам потрібно навчитися 
вчитися і зробити навчання улюбленою і невід’ємною 
частиною власного життя. А для цього потрібно обрати 
саме ту галузь, той фах, який приноситиме найбільше 
задоволення та відповідатиме природним талантам 
дитини. І все це у комплексі – пріоритетні завдання всіх 
проектів DEC group.

Отже, пропонуємо вашій увазі 10-й, можна сказати, 
ювілейний випуск журналу ED_VENTURE, який теж про-
довжує своє становлення і, сподіваюся, змінюватиметься 
на краще. У цьому випуску ви зможете знайти більше ін-
формації про діяльність DEC group, а також про те, як саме 
наші проекти та програми допомагають сьогоднішнім 
студентам підготуватися до невизначеного, але, безпе-
речно, іншого і цікавого майбутнього, які навички, вміння 
ми допомагаємо їм розвивати, щоб у майбутньому стати 
і успішними фахівцями, і щасливими людьми.

На сторінках журналу ви прочитаєте багато особистих 
історій, знайдете чимало порад, якими діляться наші 
студенти – які ще вчаться або уже закінчили найкращі 
школи світу. Вони розповідають про те, які саме знання, 
вміння та навички допомогли їм досягти успіху на цьому 
важливому етапі свого життя – отримання освіти та фа-
хового самовизначення.

Ми будемо вдячні за ваші відгуки та коментарі, а та-
кож чекаємо ваші родини на наших заходах у DEC group. 
Адже наше майбутнє і майбутнє наших дітей починається 
з того, які рішення ми приймаємо, що робимо для свого 
розвитку саме сьогодні.

ОЛЕКСАНДР ТАРЧЕНКО, 
 стратегічний мрійник, відповідальний за сталий 

 розвиток групи компаній DEC

o.tarchenko@dec.ua



04 05

#
10

 /
 2

01
7  

    
    

    
   E

D_
VE

NT
UR

E 
    

    
    

    
Ж

УР
НА

Л 
ПР

О 
ОС

ВІ
ТУ

НО
ВИ

НИ

Якщо ви вирішили дати своїм дітям 
освіту за кордоном, то, напевно, вже 
знаєте, що вибір країни, навчаль-
ного закладу та програми – справа 
важлива і нелегка. По-перше, для 
цього потрібно опрацювати чимало 
інформації: статей, брошур, відгуків, 
коментарів, пропозицій. Звісно, якщо 
ви вже обрали країну, де навчати-
меться ваша дитина, то поле вибору 
дещо звузиться. Проте існує ймовір-
ність, що ви пропустите найцікавіші 
й найактуальніші програми в інших 
країнах, які, імовірно, обрали б, якби 
знали про них.

По-друге, настане час, коли по-
трібно буде відвідати ті декілька на-
вчальних закладів, які вам найбільше 
сподобалися. А все це – додатковий 
бюджет на подорожі й проживання 
за кордоном. Отже, ще до моменту 
вступу в закордонний навчальний 
заклад вам потрібно зробити чималі 
часові й фінансові інвестиції.

Та існує короткий і економний 
шлях до особистого знайомства 
з представниками 50 всесвітньо ві-

ВИСТАВКА «ОСВІТА 
ЗА КОРДОНОМ», 
ЯКУ ПРОВОДИТЬ 
DEC EDUCATION, — 
НАЙКОРОТШИЙ ШЛЯХ 
ДО ОСОБИСТОГО 
ЗНАЙОМСТВА 
З ПРЕДСТАВНИКАМИ 
ПРОВІДНИХ ШКІЛ ТА 
ВИШІВ СВІТУ

“ЯК ЗЕКОНОМИТИ $100 ТИС.  
НА ОСВІТІ ЗА КОРДОНОМ

домих навчальних закладів із Велико-
британії, США, Канади, Німеччини, 
Швейцарії, Австрії, Іспанії, Нідер-
ландів, Ірландії, Австралії, Франції, 
Швеції, Китаю. Для цього потрібно 
відвідати виставку «Освіта за кордо-
ном», яку в Києві, Одесі, Харкові та 
Дніпрі кілька разів на рік організо-
вує та проводить міжнародна освітня 
компанія DEC education.

30 вересня 2017 року гості вистав-
ки змогли особисто поспілкуватися 
і поставити свої запитання представ-
никам найкращих світових вишів 
та шкіл, а також понад 250 освітніх 

центрів, дізнатися про близько 1000 
різноманітних навчальних та підго-
товчих програм. Батьки школярів от-
римали інформацію про зарубіжні 
табори з вивченням мов, про курси 
з профорієнтації та підготовчі курси, 
де допомагають підліткам визначити-
ся з майбутньою професією і підготу-
ватися до особливостей західної сис-
теми навчання, а також про групові 
поїздки за кордон під час шкільних 
канікул.

Запрошені гості виставки – пред-
ставники посольств Канади та США, 
а також British Council – розповіли 
про особливості вступу, навчання за 
кордоном та про популярні спеці-
альності.

Шлях до навчання у школі мрії має 
бути яскравим, щасливим та успішним

Фахівці DEC розповіли гостям виставки 
про найкращі можливості отримати 
освіту, яка створить підґрунтя для 
впевненої кар'єри і формування 
самодостатньої особистості

Майбутні студенти та їхні батьки 
дізналися про сучасні тренди освіти, 
особливості вступу та навчання 
за кордоном

Олена Сафронова, керівник 
відділу середньої та вищої освіти, 
розповіла про те, як вступити 
в топові школи і виші світу

Найменших 
гостей виставки 
розважали вожаті 
та аніматори 
інноваційного 
табору DEC camp, 
мережі мовних 
шкіл DEC school 
та освітньої 
лабораторії 
DEC lab

Світлана Залужна, директор 
з інновацій DEC, розвіяла міфи 
альтернативної освіти і розповіла про 
переваги цього напряму
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КОНЦЕПЦІЯ LIFE-LONG LEARNING — ФІЛОСОФІЯ ПРОЕКТІВ 
DEC GROUP. МИ ВПЕВНЕНІ, ЩО ВЧИТИСЯ І РОЗВИВАТИСЯ 
ПОТРІБНО ВСЕ ЖИТТЯ, А НЕ ЛИШЕ У ШКОЛІ  
ЧИ УНІВЕРСИТЕТІ 
НАТАЛЯ ТА ОЛЕКСАНДР ТАРЧЕНКИ, ВЛАСНИКИ ГРУПИ  
ОСВІТНІХ КОМПАНІЙ DEC

“

МАЙБУТНЄ ТВОРИТЬСЯ 
СЬОГОДНІ

 З чого розпочався ваш бізнес?

Наталя: Все почалося 17 років тому з мрії та 
власного досвіду. Я хотіла вивчати англійську 
в Англії, і ця мрія збулася. Моя перша поїздка 
до Англії відбулася, коли мені було 17 років. 
Трохи згодом я поїхала до Англії вдруге, вже на 
півроку. Звісно, ці поїздки перевернули мій світ.

Додому я повернулася, знаючи, де жити, 
куди їздити, де краще їсти, де працювати, як 
зекономити. Саме тоді закінчила мовні курси 
у Німеччині також і моя мама. Ми набули досві-
ду, яким ділилися з усіма – друзями, одноклас-
никами, сусідами, знайомими. Згодом почали 
консультувати перших клієнтів: я – з питань 
навчання в Англії, мама – у Німеччині. До речі, 
перші листи та друкарська машинка, на якій ми 
ці листи друкували з мамою, досі зберігають-
ся у нас і, гадаю, колись стануть експонатами 
музею DEC.

Наступний етап розвитку бізнесу почався 
після мого заміжжя та переїзду в Київ. Питання, 
чим займатися, звичайно, не стояло. На весіллі 
нам з Олександром подарували близько 10 тис. 
доларів, і під цю суму ми написали бізнес-план. 
А першим нашим офісом стала орендована кім-
ната, в якій батьки допомогли зробити ремонт.

Ми почали активно розвивати бізнес разом 
з Андрієм Тарченком – братом Олександра. 
Олександрові ж довелося поєднувати робо-
ту в різних сферах: спочатку працював удень 

юристом, аби утримувати сім’ю, а ввечері прибі-
гав до офісу DEC. Та приблизно через два роки 
він полишив роботу юриста, оскільки клієнти 
потребували всієї нашої уваги і часу, а також 
подальших інвестицій у розвиток.

 Як формувалася ваша філософія бізнесу, 
які трансформації пережив проект?

Наталя: Упродовж років мінялися і бізнес, і ми 
самі. Еволюціонувало наше розуміння того, 
що ми робимо, сформулювалася філософія, 
яка базується на концепції life-long learning 
і надзвичайно близька нам. Вона передає ідею 
того, що вчитися і розвиватися потрібно все 
життя, а не лише у школі чи університеті. На 
жаль, пройшовши сучасну систему освіти, діти 
втрачають природну допитливість, бажання на-
вчатися після школи чи вишу. Тому всі проекти 
DEC спрямовані на те, щоб не лише дати дітям 
необхідні практичні знання, але й допомогти 
їм полюбити процес навчання, повернути ці-
кавість і допитливість. Недаремно назва нашої 
компанії DEC – абревіатура від development 
(розвиток), education (освіта), culture (культу-
ра) – три кити, які ми вважаємо основою для 
формування людини майбутнього.

Олександр: Та й ми самі продовжуємо розви-
ватися, досі вчимося і прагнемо, щоб філософія 
навчання протягом життя стала близькою і на-
шим дітям, і нашим студентам, і їхнім батькам.

Ми постійно запускаємо і розвиваємо нові 
проекти. Частина з них були і лишаються успіш-
ними, решту потрібно було спробувати.

Ми відкрили освітню агенцію DEC education 
і почали відправляти українських дітей на нав-
чання до західних шкіл та вишів, а також на 
програми з вивчення іноземних мов за кордон.

Спочатку наші фахівці просто допомагали 
збирати та оформляти необхідні документи, 
та поступово ми стали партнерами для наших 
клієнтів. Сьогодні фахівці DEC education допо-
магають вибудувати освітню траєкторію для 
кожної дитини індивідуально.

Зараз ми працюємо із понад 1000 освітніми 
закладами у країнах Європи, Канаді та США 
і добре розуміємо специфіку й особливості 
систем освіти у цих країнах. Ми добре бачимо 
відмінності між системами освіти, знаємо, які 
знання, вміння та навички найбільш важливі 
для успішного вступу та навчання наших дітей 

за кордоном. На жаль, в українських школах не 
навчають дітей розвивати критичне мислення, 
аналізувати, формулювати та представляти 
власні думки, спілкуватися у мультикультур-
ному середовищі, шукати шляхи вирішення 
проблем, які надзвичайно потрібні дітям для 
успішного навчання за кордоном, де сам процес 
навчання суттєво відрізняється від українського. 
Тому одне з завдань DEC education – заповнити 
цей пробіл і підготувати дітей до успішного 
отримання західної освіти.

Наталя: Наступним кроком розвитку стала ідея 
відкрити мовний табір в Україні. Так, вісім років 
тому у Полтаві було відкрито перший DEC camp. 
Упродовж літа табір відвідали 850 дітей. Це був 
величезний проект: ми привезли іноземних 
викладачів, до нас приїхали журналісти всіх 
видань – і за рік про нас дізналися усі.

Ми побачили, наскільки великим виявився 
попит на вивчення англійської мови. Після та-
бору запустили першу мовну школу DEC school 
на Оболоні у Києві. Cьогодні у нас працює шість 
шкіл, і тисячі дітей щороку вивчають англійську.
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Спостерігаючи за такою ситуацією, у нас 
поступово викристалізувалася ідея створити 
альтернативну школу, вільну від абсурдних пра-
вил старої системи. Ця думка спочатку лякала 
мене, але згодом я почала розуміти, що до цього 
кроку ми стаємо все більше готовими. І цього 
року ми запустили альтернативну школу DEC 
life school.

 Сьогодні часто можна почути, що ми ма-
ємо готувати дітей до майбутнього, якого не 
існує. Чи може це зробити альтернативна 
школа, якщо традиційна система безнадій-
но застаріла?

Наталя: Давайте припинимо постійно готувати 
дітей до чогось. Давайте жити теперішнім. Адже 
майбутнє визначається тим, що ми робимо 
сьогодні. У світі, де найбільший гуру знань – 
Google, важливо вміти знаходити достовірну 
інформацію, аналізувати її й використовувати 
на практиці. Важливо зробити так, щоб у дітей 
з’явився запит на знання – і в цьому ми вбачає-
мо одну з цілей DEC life school. Якщо зацікавити 
дитину, знання вона здобуде сама.

Усі наші проекти – це острівки свободи та 
творчості, де діти розкриваються, знаходять те, 
що їм цікаво, відкривають власні таланти. Це 
допоможе дитині вже сьогодні бути щасливою, 
а у майбутньому знайти саме той навчальний 
заклад і опанувати той фах, який відповідає її 
особистості.

 Як ви гадаєте, яким чином і як швидко 
змінюватиметься існуюча система освіти?

Наталя: Великий крок уже зроблено з при-
йняттям закону про нову школу. Яким чином 
і як швидко відбудуться зміни – сказати важко. 
Проте я впевнена, що поступово таких проектів, 
як наш, ставатиме дедалі більше, і державні 
школи просто змушені будуть змінюватися.

Пробувати нове завжди страшно, особли-
во дорослим. А ще батьки вважають, що без 

ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

Освітня траєкторія – це стратегія під-
готовки дитини до навчання у країні 
(у виші або за фахом), яка найкраще 
відповідає саме їй. Побудова освітньої 
траєкторії передбачає аналіз природ-
них інтересів та талантів дитини, під-
бір відповідних шкіл та вишів, добір 
підготовчих програм, які покращують 
рівень академічних знань і розвивають 
необхідні вміння й навички. Один із 
векторів освітньої траєкторії – орга-
нізація ознайомлювальних поїздок 
у країни, відвідування шкіл та вишів, 
у яких планують навчатися діти. Під 
час таких поїздок діти та їхні батьки 
мають змогу відчути менталітет країни, 
познайомитися з її культурою.

Паралельно еволюціонувало наше бачення 
проекту DEC camp. Хоча ми завжди його робили 
з думкою про те, що діти приїжджатимуть у табір 
вчити англійську, проте за всі ці роки ми зро-
зуміли, що знання англійської – це лише засіб, 
а не самоціль. Отже табір сьогодні суттєво від-
різняється від того табору, з якого ми починали.

Олександр: DEC camp – це однозначно наш 
найдинамічніший проект і, мабуть, найбільш 
емоційно забарвлений. Він впливає на дина-
міку розвитку інших напрямів і тримає в тонусі 
усю команду. Проекти цього року стали новим 
етапом розвитку для нас і для дітей, які долучи-
лися до життя місцевої громади, реалізувавши 
понад 40 соціальних проектів у рамках про-
грами ChangeMakers. Ідея проекту полягала 
в тому, щоб показати дітям, що вони можуть 
змінювати світ навколо на краще, роблячи щось 
із думкою про інших. Коли спостерігаєш, як діти 
різного віку реалізовують такі глибокі, серйозні 
проекти, це і вражає, і надихає.

Наталя: Наше розуміння того, що відбувається 
у таборі, як трансформуються решта наших про-
ектів, стало більш глибоким. Тому і проект DEC 
school – це не лише англійська. Ми говоримо, 
що це англійська, яку люблять діти, розуміючи, 
що атмосфера, яку ми створюємо, допомагає 
нашим студентам отримувати задоволення від 
того, що вони роблять. Коли це відбувається, 
коли з’являється запит від дитини – змінюється 
парадигма навчання.

Парадигма старої системи, в якій виховува-
лися ми, визначалася тим, що хтось там нагорі 
знає, що тобі вчити і як. Сучасні діти, приходячи 
до школи, не розуміють, що у школі відбуваєть-
ся. У них є розклад уроків, вчителі зі старої сис-
теми, дуже важливий кожний предмет, багато 
домашньої роботи, але знання, якими дітей, 
образно кажучи, фарширують, – це набір фактів, 
не пов’язаних із життям. А якщо, наприклад, 
дитина отримує погані оцінки, батьки змушу-
ють її після школи займатися з репетитором 
і вчити те саме. Відповідно у дітей атрофується 
розуміння того, хто вони такі. Іноді до мене при-
ходять консультуватися батьки, які не знають, 
що робити з дитиною, адже її нічого не цікавить. 
А дитина, власне, і не може знати, що її цікавить, 
оскільки увесь цей час за неї вирішували, що її 
має цікавити. Це надзвичайно сумно.

дисципліни діти нічого не робитимуть. Та це 
хибна думка. Дітям потрібна свобода для са-
мовираження, прагнення розвиватися в них 
закладене природою. Існуюча система не надає 
їм такої можливості.

 Як ви працюєте з батьками? Що потрібно 
робити батькам, аби їхні діти були щасливими 
і знайшли себе?

Наталя: Насправді наші проекти – не лише для 
дітей, але й для їхніх батьків. Нам дуже хочеться 
показати батькам, що собою теж треба займа-
тися. І так само, як ми чистимо зуби вранці, 
потрібно чистити власні думки.

Для кожного з батьків ми створили мож-
ливість займатися з психологом, який радить 
правильно реагувати і на успіхи, і на невда-
чі дітей. Робота з психологом – це ще й цінна 
можливість подивився на себе збоку, виявити 
певні непродуктивні моделі поведінки і т. ін.

У жовтні цього року ми розпочали серію 
тренінгів для батьків. Першим відбувся тренінг, 
на якому ми вчимо батьків взаємодіяти з дітьми 
на різних стадіях їхнього розвитку.

Олександр: Крім того, у нас в DEC вчаться всі: 
викладачі, тютори, вся команда. По-перше, 
підготовка нової генерації вчителів – теж одне 
з наших завдань. Я впевнений, що крок за кро-
ком через невеликі програми ми прийдемо до 
того, що у нас з’явиться центр для навчання вчи-
телів. По-друге, розвиток команди – невід’ємний 
складник успіху нашого бізнесу. Адже у нас 
шість великих напрямів роботи і понад 200 
працівників. Цього року ми розпочали декілька 
проектів із корпоративної соціальної відпові-
дальності. Наприклад, екопроект «Україна без 
сміття», в рамках якого і наші студенти, і наші 
працівники навчаються відповідально стави-
тися до проблеми утилізації сміття, а в офісі ми 
створили можливість сортувати сміття одразу. 
Адже, якщо ми вчимо дітей змінювати світ на 
краще, то чому б не робити це усією командою!

УСІ НАШІ ПРОЕКТИ — ЦЕ ОСТРІВКИ СВОБОДИ  
ТА ТВОРЧОСТІ, ДЕ ДІТИ РОЗКРИВАЮТЬСЯ, ЗНАХОДЯТЬ 
ТЕ, ЩО ЇМ ЦІКАВО, ВІДКРИВАЮТЬ СВОЇ ТАЛАНТИ

“
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У 1999 році у Молдові Наталя Тар-
ченко заснувала DEC education як 
невелику сімейну компанію. Її на-
дихнула мета дати дітям та підліткам 
кращі можливості вчитися за кордо-
ном, розвивати потенціал та навички 
для здобуття престижної професії. 
Згодом вона переїхала до Києва, де 
у 2003 році було відкрито український 
офіс компанії.

Сьогодні, після 18 років розвитку, 
дружня сім’я DEC education виросла 
до 200 кваліфікованих фахівців. Ком-
панія офіційно представляє в Украї-
ні понад 1000 освітніх закладів. За 
допомогою фахівців DEC education 
українські діти можуть обирати та 
вступати до найкращих навчальних 
закладів світу.

Крім допомоги у підготовці, проф-
орієнтації, а також обранні та вступу 
до закордонних шкіл і вишів, DEC 
education допомагає організувати 
вивчення іноземних мов у іншомов-
ному середовищі як для дітей, так 
і для їхніх батьків.

МІЖНАРОДНА ОСВІТА  
ЗА КОРДОНОМ  
РАЗОМ ІЗ DEC EDUCATION

ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ ДІТЕЙ 
ТА ДОРОСЛИХ
Мовний бар’єр найкраще долається 
у середовищі країни, чию мову ви ви-
вчаєте. Тому на декілька тижнів вийти 
з зони комфорту і зануритися в іншо-
мовне середовище – найкорисніший 
подарунок, який ви можете зробити 
собі та своїй дитині. Поїхати вивчати 

Розвиток лідерських якостей 
та вмінь долати перешкоди – 
важливі чинники успіху 
у дорослому житті

Вивчення англійської можна поєднувати 
зі спортивними тренуваннями  
під керівництвом відомих тренерів

Навчання у літній бізнес-школі у University  
of Exeter передбачає знайомство 
з провідними компаніями світу

(Швейцарія) розвиває лідерські 
якості дитини та вміння працювати 
у команді. Навчання тут відбувається 
у легкій інтерактивній формі.

Літня бізнес-школа у University 
of Exeter (Великобританія) поєднує 
відвідання найцікавіших туристич-
них куточків країни та знайомство 
з провідними організаціями й ком-
паніями світу.

Спортивні програми з тенісу, рег-
бі чи футболу у IMG Academy (США) 
передбачають індивідуальні чи сі-
мейні поїздки з вивченням англій-
ської та спортивними тренуваннями 
під керівництвом відомих тренерів 
і гравців.

ФАХІВЦЯМ DEC EDUCATION МОЖНА 
ДОВІРИТИ НАЙЦІННІШЕ — ВИБІР 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА КОРДОНОМ, 
А ОТЖЕ ПРОФЕСІЙНЕ МАЙБУТНЄ 
ТА ЩАСТЯ НАШИХ ДІТЕЙ

“

мову за кордон можна самостійно або 
всією сім’єю. Ви з користю проведете 
час та побачите відомі туристичні міс-
ця. Якщо ви дизайнер чи бізнесмен 
та прагнете покращити знання мови 
для потреб фаху або для досягнення 
бізнес-цілей, DEC education допомо-
же підібрати курси у будь-якій із 20 
країн світу.

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ 
ДЛЯ ПІДЛІТКІВ
Ваша дитина може поїхати за кор-
дон, спробувати себе у різноманітних 
професіях та обрати те, що насправді 
приносить задоволення. За декіль-
ка поїздок дитина зрозуміє, у якому 
напрямку хоче розвиватися. Існує 
велика кількість варіантів програм 
від професій у сфері інформаційних 
технологій та мистецтва до футболу 
й екопрофесій. Наприклад, програ-
ма «Я – лідер!» у College Champittet 

2017
Відкриття освітньої 
лабораторії DEC lab
Відкриття альтернативної 
школи DEC life school

2015
Відкриття івент-
платформи DEC place

2014
Перший випуск журналу 
Ed_Venture

2010
Заснування мережі 
мовних шкіл DEC school

2009
Відкриття англомовного 
інноваційного табору 
для дітей DEC camp

2008
Міжнародна премія  
LTM Star Awards 
«Найкращій освітній 
агенції Східної Європи»
 Проведення першої 
виставки «Освіта 
за кордоном»

2003
Відкриття офісу в Києві

1999
Заснування компанії  
DEC education

DEC EDUCATION 
TIMELINE

5 ПОРАД ВІД ФАХІВЦІВ  
DEC EDUCATION

1. КОРИСТУЙТЕСЯ ДОПОМОГОЮ ПРИ 
ВИБОРІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Успішно обрати навчальну програму 
за кордоном самотужки важко. Для 
цього доведеться проаналізувати ве-
личезний обсяг інформації. Орієнту-
ватися складно навіть на рейтинги. 



12

Щ
од

о 
на

вч
ан

ня
 в

 ін
оз

ем
ни

х 
ви

ш
ах

 т
а 

ш
ко

ла
х 

зв
ер

та
йт

ес
я 

до
 D

EC
 e

du
ca

tio
n 

—
 0

 8
00

 3
0 

44
 3

3 
    

    
    

    
DE

C 
ED

UC
AT

IO
N

Наприклад, у Великобританії працює 
804 вищих навчальних заклади, та 
обрати з-поміж найкращих вишів 
той, що підходить вам, можна лише 
за допомогою фахівця, який багато 
років вивчає особливості універси-
тетів та коледжів, знає перспективи 
навчання там студентів, а отже зеко-
номить ваш час та зусилля. Головне – 
фахівець допоможе визначитись, до 
якої професії лежить душа, та роз-
робить конкретний план дій щодо 
успішного вступу у певний виш світу, 
де розвиватимуть ваші сильні сто-
рони.

2. СКЛАДАЙТЕ ПЕРСОНАЛЬНИЙ 
РЕЙТИНГ
Наша мета – допомогти визначитись 
із майбутньою професією та пере-
конатися, що це саме той фах, який 
зробить дитину щасливою. Перед 
вступом ми надаємо всю необхід-
ну допомогу: підбираємо програму 
вивчення англійської мови та визна-
чаємо, які іспити необхідно скласти 
(IELTS, A-level, UKISET), організовуємо 
програми підготовки до навчання 

у зарубіжних школах та університе-
тах. Для кожної дитини ми складаємо 
персональний рейтинг навчальних 
закладів за обраним фахом та розро-
бляємо програму вступу саме до того 
навчального закладу, у якому мріє 
вчитися ваша дитина.

3. ГОТУЙТЕСЯ ДО НАВЧАННЯ  
«ПО-ЗАХІДНОМУ»
Західна освіта на відміну від укра-
їнської фокусується на розв’язанні 
практичних завдань, вивченні та 
аналізі кейсів. Для непідготовлених 
студентів це неабиякий стрес. Тому 
для успішної та легкої адаптації DEC 
education пропонує почати навчан-
ня «по-західному» ще в Україні. Ми 
розробили спеціалізовані програ-
ми – такі як «Підготовка до зарубіжної 
школи», «Підготовка до складання 
іспитів» тощо. Це інтенсиви, які до-
поможуть у короткий термін підго-
тувати дитину до вступу та успішного 
зарахування.

4. ПОЧИНАЙТЕ ПІДГОТОВКУ ДО ВИШУ 
З 12 РОКІВ
Щоб успішно обрати фах і вступити 
до бажаного західного вишу, почи-
нати готуватися до цього бажано з 12 
років. При цьому іноземну мову кра-
ще почати вчити у віці 4–5 років, коли 
вона легше засвоюється. Важливі та-
кож особисті досягнення дитини, її 
участь у спортивних чи соціальних ак-
тивностях. Таке портфоліо досягнень 
згодом справить гарне враження на 
приймальну комісію школи або вишу.

5. ПОКЛАДІТЬСЯ НА ФАХІВЦІВ
У процесі вибору та підготовки до 
вступу у західні навчальні заклади іс-
нує багато нюансів, про які ви навряд 
чи здогадуєтеся. У DEC education ми 
створили посаду сімейного менедже-
ра (Family Manager), який допоможе 
розібратися в особливостях навчаль-
них закладів. Сімейний менеджер 
супроводжує ваших дітей упродовж 
всього навчання – з дитинства і до 
професійного самовизначення. До 
речі, батьки теж можуть звернутися 
до сімейного менеджера по консуль-
тацію щодо вивчення іноземної мови 
або можливої зміни професії.

Фахівці DEC консультують батьків  
та допомагають дітям успішно обрати 
фах та вступити у західні школи

ВИЗНАННЯ ЗАРУБІЖНИХ 
КОЛЕГ ТА ПАРТНЕРІВ

У 2008 році зарубіжні партне-
ри обрали DEC education най-
кращою освітньою агенцією 
Східної Європи в рамках між-
народного конкурсу LTM Star 
Awards (сьогодні – ST Star 
Awards), який організовує 
професійне англійське видан-
ня Study Travel Magazine. Ця 
нагорода у сфері міжнарод-
ної освіти – як «Оскар» у кіно-
мистецтві. DEC education – 
єдина українська компанія, 
що отримала таке визнання 
й дев’ятий рік поспіль входить 
до топ-5 найкращих агенцій 
Східної Європи.

МІЖНАРОДНА 
ОСВІТНЯ 

КОМПАНІЯ 
DEC EDUCATION

ГОТОВА ДОПОМОГТИ ВАМ:

ВИВЧИТИ 
АНГЛІЙСЬКУ 
МОВУ:

ПІДГОТУВАТИСЯ 
ДО СКЛАДАННЯ 
ТЕСТІВ ТА 
ЕКЗАМЕНІВ:

ОТРИМАТИ СЕРЕДНЮ ТА  
ВИЩУ ОСВІТУ ЗА КОРДОНОМ:

• в Києві

•  в індивідуальних  
або групових поїздках 
із вивченням мови 
(Британія, Канада, 
США та Європа)

•  у приватних школах

•  у коледжах та університетах

•  на підготовчих, бакалаврських 
і магістерських програмах

•  IELTS, TOEFL,  
A-level, UKISET

•  вступних екзаменів 
у приватні школи 
Британії, США  
та Канади
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Сьогодні самих лише знань англій-
ської мови не достатньо, аби вдало 
обрати навчальний заклад та визна-
читися з майбутнім фахом. Для цьо-
го потрібні спеціалізовані курси, на 
яких, крім мови, студенти вивчають 
ще й вузькопрофільні предмети. По-
чинаючи з вересня 2017 року освітній 
концерн Oxford International Educa-
tion Group (OIEG) пропонує низ ку 
таких курсів.

БІЗНЕС ТА ФІНАНСИ
Курс розраховано на розвиток діло-
вої англійської мови з акцентом на 
знаннях у галузі економіки, ринко-
вого аналізу, ведення бізнесу, успіш-
ного підприємництва, брендингу, 
маркетингу, SWOT- та конкурентно-
го ана лізу.

Курс триває 1–3 тижні й прово-
диться цілий рік на базі шкіл у Лон-
доні, Ванкувері, Торонто, Сан-Дієго. 
Вік студентів – від 14 років.

Навчання проходять у форматі 
воркшопів та лекцій, а на вихідних 
організовуються екскурсії, зокрема, ві-
зит на автомобільний завод MINI Plant 
Oxford, де виготовляють Mini Cooper, 
у музей банківської справи тощо.

ПІДГОТОВКА ДО УНІВЕРСИТЕТУ
Курс дозволяє удосконалити знання 
академічної англійської мови та під-
готуватися до іспиту IELTS з акцентом 
на розвиток навичок академічного 
письма. Куратори також консультують 
із питань вступу до вишів Англії, США 
та Канади.

Курс проводиться цілий рік на 
базі шкіл в Лондоні, Ванкувері, То-
ронто, Сан-Дієго. Вік студентів – від 
14 років.

Після занять студенти зможуть 
відвідати найстаріші англомовні виші 
світу в Лондоні, Оксфорді, Кембриджі 
та інших містах.

ЯКЩО ФАХОВА АНГЛІЙСЬКА —  
ТО У АНГЛІЇ!

АНГЛІЙСЬКА І ЖУРНАЛІСТИКА
Курс допомагає розвинути навички та 
вміння, необхідні майбутнім журна-
лістам. Основні теми курсу: сценарна 
справа, видавництво газет, англій-
ська мова для журналістики, техніч-
ні навички, проведення інтерв’ю та 
переговорів.

Курс проводиться цілий рік на 
базі школи у Лондоні. Вік студентів – 
від 12 років.

Щоб визначитися з майбутнім  
фахом, потрібні знання мови  
та вузькопрофільних предметів

Програми OIEG передбачають цікаві 
екскурсії та відвідування успішних 
компаній

З вересня 2017 року освітній концерн OIEG 
пропонує низку спеціалізованих курсів

Студенти курсу зможуть також 
відвідати Музей брендів, пакуван-
ня і реклами, Британський музей та 
інші цікаві локації. Родзинка програ-
ми – візит до офісу всесвітньо відомої 
компанії громадського мовлення ВВС 
у Бірмінгемі.

АНГЛІЙСЬКА І МИСТЕЦТВО
Курс спрямовано на вивчення істо-
рії мистецтв. Студенти отримують 
вільний доступ до найкращих музе-
їв та галерей Лондона (Королівська 
обсерваторія, Британський музей, 
Національна галерея та Британська 
галерея Тейт), де зберігаються най-
відоміші пам’ятки світової культури. 
Курс проводиться цілий рік на базі 
школи у Лондоні. Вік студентів – від 
12 років.

ПІДГОТОВКА  
ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЖИТТЯ
Унікальна програма, що дозволяє 
познайомити студентів з усіма ас-
пектами професійного життя. Серед 

завдань програми – підготовка ре-
зюме англійською мовою, розвиток 
презентаційних навичок та умінь 
успішно виступати публічно, крім 
того, студенти беруть участь у репе-
тиціях проходження різних типів 
співбесід.

Курс проводиться цілий рік у всіх 
школах концерну. Вік студентів – від 
12 років.

Студенти також знайомляться 
з історіями провідних компаній, що 
працюють у галузях інноваційних 
технологій, спорту, фінансів, юрис-
пруденції та ін.

BEO MASTERS — ДЛЯ МАЙБУТНІХ 
ПІДПРИЄМЦІВ
Унікальна міжнародна програма для 
найамбітніших. Викладачі, яких на-
дихнули програми MBA, допомага-

OXFORD INTERNATIONAL EDUCATION GROUP
Освітній концерн OIEG заснували у 1991 році Девід Браун та Роберт 
Дарелл. Компанія почала свою діяльність з того, що відряджала 
британських студентів навчатися за кордон із вересня до червня, 
а влітку працювала як мовний центр для студентів зі всього світу. 
Близько 50 тис. студентів щороку навчаються на програмах OIEG, 
що дозволяє говорити про те, що концерн – провідний гравець у цій 
сфері. До складу OIEG входять: Bucksmore Education, Bucksmore 
Homelingua, The British English Olympics (BEO), The Masters та ін.

ОЛЕНА ДОРОХІНА,  
викладач англійської мови DEC school

«Цього літа я супроводжувала дітей під час поїздки у школу Royal Hollo
way. У нас були чудові умови: кожен мав окрему кімнату з усіма зручностя
ми й усім необхідним. У нашому розпорядженні була велика спільна кухня, 
де ми збиралися разом, спілкувалися, грали у настільні ігри, обговорювали 
події дня. Діти завжди з величезним бажанням бігли на заняття, а після 
уроків ділилися враженнями і новими знаннями. Насичена екскурсійна про
грама дозволила провести час не тільки корисно, але й приємно. Поїздкою 
ми більше ніж задоволені!»

ОЛЕСЯ ВОРОТИНЦЕВА, 
викладач англійської мови  
DEC school

«Влітку 2017 р. ми з дітьми 
з різних міст України про
вели два незабутніх тижні 
у Единбурзі, у літній школі при 
університеті HeriotWatt, що 
входить до концерну OIEG. Ми 
жили у студентському кампусі, 
а заняття проходили в ауди
торіях університету. Тому 
ми відчули себе справжніми 
студентами вишу. Команда 
університету була завжди го
това допомогти, якщо виника
ли питання щодо навчання чи 
організації нашого перебування 
у виші. Кампус розташовано 
у 20 хвилинах їзди на автобусі 
від центру міста, тому ми 
могли відвідувати Единбург 
у будьякий зручний для нас 
час. Ми також відвідали Глазго, 
СентЕндрюс, Стерлінг, озера 
ЛохНесс і ЛохЛомонд.

ють студентам розвивати навички 
та отримувати знання, необхідні для 
успішної кар’єри в бізнесі. У двотиж-
невій програмі беруть участь лише 
найкращі учні середніх шкіл з усього 
світу. Їхнє головне завдання – ство-
рити інноваційний продукт або по-
слугу з бізнес-планом і «продати» 
їх одному з гостей-підприємців, які 
після ретельного розгляду вибирають 
команду-переможця.

Також програма передбачає по-
їздки до Лондона, Оксфорда, Кемб-
риджа, відвідування Банку Англії й 
різноманітних успішних компаній.
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У ВИРІ ЖИТТЯ
Коледж засновано у 1967 році. Сьо-
годні тут навчається 13 тис. студентів. 
До їхніх послуг лабораторії з сучас-
ним устаткуванням, великий перелік 
теоретичних курсів і практичних за-
нять, можливість брати участь у між-
народній співпраці та прикладних 
дослідженнях. У навчанні активно 
використовують сучасні технології.

Студенти коледжу навчаються 
у кампусах й освітніх центрах у місті 
Ватерлоо, що є другим за кількістю 
стартапів після американської Силі-
конової долини. Крім того навчання 
проходить також у містах Кіченер та 
Кембридж поблизу Торонто – най-
більшого міста Канади, важливого 
комерційного й фінансового цен-
тра країни, столиці науково-дослід-
ницької діяльності та освіти у галузі 
промисловості й охорони здоров’я. 
Незважаючи на те, що Торонто за 
кількістю жителів у планетарному 
масштабі відносно невелике й налі-
чує лише 2,8 млн. осіб, воно є одним 

із найбільш мультикультурних міст 
світу. Торонто визнано найкращим 
місцем для життя у 2015 році за вер-
сію журналу The Economist.

КОЛЕДЖ, ВІДКРИТИЙ СВІТОВІ
Сьогодні у Conestoga навчається 
2,5 тис. іноземних студентів із по-
над 80 країн світу, яких традиційно 
приваблює висока якість канадської 
освіти, а також розвинена економі-
ка регіону, особливо у технологічній 
сфері. Разом із представниками Індії, 
Китаю, Бразилії, Південної Кореї у ко-
леджі навчаються й українці. Студен-
ти з нашої країни надзвичайно актив-
ні та відповідальні, коли йдеться про 
успішну кар’єру. Багато з них пов’язу-
ють своє майбутнє працевлаштуван-

У коледжі навчається 2,5 тис. іноземних 
студентів, яких приваблює висока якість 
канадської освіти

Кампус Conestoga College  
у м. Кіченер

ня з Канадою, плануючи працювати 
тут після завершення навчання. Наші 
студенти зазвичай обирають технічні 
спеціальності, інформаційні техноло-
гії та бізнес, адже українська система 

навчальних закладів з усього світу, 
зокрема й тих, хто займається кван-
товими обчисленнями, теоретичною 
фізикою та штучним інтелектом, 
коридор Торонто-Ватерлоо – один 
із світових лідерів у створенні но-
вих галузей науки та виробництва. 
Швидко зростаючи, цей кластер 
потребує фахівців для заповнення 
нових робочих місць у технологічній 
промисловості. Саме це визначає 
становлення і розвиток регіону як 
одного із провідних світових центрів 
політехнічної освіти.

Внаслідок гострої потреби у ква-
ліфікованих кадрах для технологіч-
ного коридора Торонто-Ватерлоо 
у Conestoga великий перелік ІТ- та 
інженерно-технічних програм, до-
ступних студентам з усього світу. 
У більшості компаній регіону заці-
кавлені у молодих та творчих фахів-
цях. Оскільки коледж пропонує 55 
програм з обов’язковим стажуванням 
у компаніях упродовж навчально-
го року, студенти мають можливість 
звернутися до найбільших світових 
підприємств та подати заявку на ста-
жування. Стажування триває 4 місяці 
та входить до навчальної програми, 
крім того, дозволяє студентам закрі-
пити свої знання на практиці й отри-
мати новий досвід. Нерідко студентів, 
які наполегливо працювали на стажу-
ванні, винагороджують пропозицією 
роботи.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
КЛАСТЕР  
ТОРОНТО-ВАТЕРЛОО

⚫  15 000 технологічних 
компаній

⚫  200 000 працівників
⚫   5 200 технологічних 

стартапів
⚫  16 університетів та 

коледжів (серед яких 
і Conestoga)

⚫  Представництва 
компаній Google, IBM, 
Cisco, Twitter, Blackberry, 
Amazon, Electronic 
Arts, OpenText, Toyota 
Manufacturing

далеко не всі місцеві університети. 
Близько 90% випускників 2016 року 
знайшли роботу впродовж шести мі-
сяців після закінчення навчання – це 
найкращий показник серед коледжів 
у південно-західній частині провінції 
Онтаріо та агломерації Великого То-
ронто. Багато випускників Conestoga 
стали успішними підприємцями, 
заснувавши понад 5 тис. компаній 
у провінції Онтаріо. Сумарний при-
буток цих компаній становить при-
близно $2,3 млрд. на рік.

112 КІЛОМЕТРІВ ІННОВАЦІЙ
Від Торонто на захід до Ватерлоо роз-
ташовано так званий технологічний 
коридор – другий у світі за величи-

СТРІМКИЙ РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ 
СПРИЧИНИВ ПОЯВУ НОВИХ ПРОФЕСІЙ, 
ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЯКИХ ПОЧИНАЮТЬ ГОТУВАТИ 
ПРОВІДНІ ВИШІ СВІТУ. КАНАДСЬКИЙ 
КОЛЕДЖ CONESTOGA — ОДИН ІЗ ЛІДЕРІВ 
У ГАЛУЗІ ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ. НА ЙОГО 
ВИПУСКНИКІВ ЧЕКАЮТЬ СВІТОВІ КОМПАНІЇ

“

КЛЮЧ ВІД КАНАДСЬКОЇ  
СИЛІКОНОВОЇ ДОЛИНИ

НАЙПОПУЛЯРНІШІ 
ПРОГРАМИ СЕРЕД 
СТУДЕНТІВ

⚫  ІТ-мобільні рішення та 
мережева безпека

⚫  Машинобудування
⚫  Робототехніка та промис-

лова автоматизація
⚫   Бізнес-менеджмент
⚫   Управління будівництвом
⚫  Програмування
⚫  Графічний дизайн та 

анімація
⚫   Екологічна інженерія

ною осередок інноваційних техноло-
гічних компаній у Північній Америці. 
Ця канадська Силіконова долина є 
глобальним центром талановитих ви-
нахідників, перспективних стартапів 
та R&D-відділів провідних світових 
компаній. Завдяки найкращим фа-
хівцям та випускникам політехнічних 

шкільної освіти, яка сфокусована на 
поглибленому вивченні точних наук, 
дозволяє легко інтегруватися у канад-
ський навчальний процес.

Одним із найважливіших склад-
ників стратегії Conestoga є підготовка 
дефіцитних кадрів для регіонального 
ринку праці, тому в розробці навчаль-
них програм беруть участь представ-
ники бізнесу. Основний принцип 
навчання у коледжі – відкрити шлях 
до успішної кар’єри і забезпечити 
практичний досвід, який можуть дати 
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American Musical and Dramatic 
Academy (AMDA) – акредитований 
некомерційний виш, що готує акто-
рів, співаків і танцюристів для театру, 
кіно та телебачення.

AMDA має два кампуси, де про-
понують сім різних програм: Коледж 
AMDA і Консерваторія виконавських 
мистецтв у Лос-Анджелесі, у серці 
Голівуду, а  також Американська 
академія музичного і театрального 
мистецтва в Нью-Йорку, у престиж-
ному районі Верхнього Вест-Сайду 
на Манхеттені.

Кампус у Каліфорнії пропонує 
чотирирічну програму на ступінь 
бакалавра образотворчих мистецтв, 
а також дворічні програми, після 
закінчення яких студенти отриму-
ють відповідні сертифікати. Кампус 
у Нью-Йорку також надає можливість 
отримати диплом бакалавра або про-
йти програму на отримання сертифі-

ОСВІТА В AMDA 
ГОТУЄ СТУДЕНТІВ 
ДО УСПІХУ. ТУТ 
ТАЛАНОВИТІ СТУДЕНТИ 
СТАЮТЬ ВСЕБІЧНО 
ОСВІЧЕНИМИ 
МИТЦЯМИ, ГОТОВИМИ 
РОЗПОЧАТИ ВЛАСНУ 
КАР’ЄРУ

“

НАВЧАТИСЯ З КРАЩИМИ —  
БУТИ КРАЩИМ

ката, навчаючись як у Нью-Йорку, так 
і у Лос-Анджелесі.

БАГАТА ІСТОРІЯ ДОСЯГНЕНЬ
Коледж AMDA засновано у 1964 році. 
Тут уперше запровадили інновацій-
ний метод підготовки акторів, співа-
ків і танцюристів у форматі 3 в 1, коли 
актори навчаються співати і танцю-
вати, співаки вчаться танцювати й 
опановують акторську майстерність, 
а танцюристи – співати і грати на сце-
ні. Протягом більше ніж 50-річної іс-
торії AMDA продовжує створювати ін-
новаційні програми з виконавського 
мистецтва, що відповідають сучасним 
трендам шоу-бізнесу.

ПІДГОТОВКА ДО УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ
Освіта у AMDA неабияк популяр-
на, адже у виші готують студентів 
до успішної кар’єри. Тут навчають 
проходити прослуховування, дають 

Випускники AMDA знімаються  
у кіно та на телебаченні, виступають  
на найкращих сценах світу

професійний зворотний зв’язок, орга-
нізовують виступи студентів, на яких 
присутні продюсери та агенти.

Упродовж останніх трьох років 
понад 60 випускників коледжу висту-
пили на Бродвеї. Колишні студенти 
отримують ролі на телебаченні, у кіно 
та виступають зі своїми танцюваль-
ними програмами по всьому світу.

Викладацький склад AMDA об’єд-
нав фахівців, які активно працюють 
у своїй сфері й водночас є наставни-
ками для студентів. Це дозволяє сту-
дентам створювати широку мережу 
професійних контактів уже під час 
навчання.

МЕРЕЖА ПРОФЕСІЙНИХ КОНТАКТІВ
Коледж AMDA готує студентів до 
кар’єри на сцені, телебаченні та 

у кіно. Щороку понад 1,4 тис. сту-
дентів з усього світу беруть участь 
у насичених навчальних програмах 
коледжу. Оскільки щотижня перед-
бачено від 30 до 35 годин навчання, 
а також додатковий час на репетиції 
та підготовку, відповідно сам про-
цес навчання виходить інтенсивним, 
творчим і змагальним.

Величезна кількість можливостей 
попрацювати як на сцені, так і на 
камеру дозволяє студентам AMDA 
створити вражаюче резюме ще під 
час навчання. Всі студенти можуть 
взяти участь у вечірніх семінарах, 
присвячених індустрії розваг, вони 
спілкуються з режисерами, продю-
серами, директорами з кастингу, 
агентами з Бродвею, телебачення 
та кіноіндустрії.

Яку б програму не обрали майбутні 
студенти, на них чекає інтенсивне 
і практичне навчання від найкра-
щих фахівців своєї справи.
У навчальні плани програм AMDA 
входять важливі предмети з ак-
торської майстерності, музичного 
театру і театру танців. У кожно-
му навчальному році є три дати 
початку навчання, а прискорені 
інтенсивні програми дозволяють 
завершити навчальний курс і отри-
мати сертифікат після завершення 
чотирьох семестрів упродовж шіст-
надцяти місяців. Ступінь бакалавра 
образотворчих мистецтв можна 
отримати менше ніж за три роки. 
Іноземним студентам доступні 
стипендії.

БАКАЛАВР ОБРАЗОТВОРЧИХ МИСТЕЦТВ
Чотирирічна програма об’єдна-
ла комплексну вищу освіту рівня 
коледжу з інтенсивною творчою 
освітою рівня консерваторії. Ступінь 
бакалавра присуджує кампус AMDA 
в Лос-Анджелесі, проте навча-
тися можна й у кампусі коледжу 

БАРБАРА ШОФІЛД, 
PhD театрального  
відділення AMDA

«Мої колеги – найкращі викла
дачі, з якими мені будьколи до
водилося працювати. Вчителі 
люблять те, чого навчають, 
люблять своїх студентів. 
Усі діляться один з одними 
відкриттями. Це місце, де всі 
пристрасно захоплені своєю 
роботою, – і це одна з речей, які 
я дуже ціную в AMDA. Студен
ти живуть мистецтвом, адже 
вони приходять до мене з ін
шого виконавського класу, а не, 
скажімо, з класу біології. І на
прикінці декількох семестрів 
вони дійсно починають творчо 
формуватися, натхненні усіма 
митцями, з якими вони отри
мали шанс працювати».

МАМІ ПАРРІС,  
випускниця AMDA, актриса 
мюзиклу «Зла»

«Старшокласницею я вже зна
ла, що це саме те, чим мені хо
тілося б займатися. Я їздила до 
НьюЙорка на прослуховування 
в різні школи. Але саме в AMDA 
я відчула чудову енергетику. 
У багатьох школах можуть 
навчити, як грати, як працю
вати зі сценарієм, співати. 
Та коли усе це роблять одночас
но і професійно, а також учать 
вас, як почати кар’єру, – це не 
абищо. Я закінчила AMDA з со
лідним резюме і була цілковито 
готова працювати. З тих пір 
я працюю увесь час».

КОЛЕДЖ І КОНСЕРВАТОРІЯ:  
2 В 1

в Нью-Йорку. Навчання в обох кам-
пусах дозволяє отримати глибоке 
розуміння того, як працює індустрія 
телебачення, кіно, поп-музики, тан-
ців і театру не тільки в Нью-Йорку 
і Голівуді, але й у всьому світі взагалі.

ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО 
В КОНСЕРВАТОРІЇ
Мета дворічних програм коле-
джу – створити міцний фундамент 
для подальшої успішної кар’єри 
у сфері виконавського мистецтва. 
Всі програми в консерваторії ви-
кладаються як у нью-йоркському 
кампусі, так і в кампусі коледжу 
в Лос-Андже лесі.

ЛІТНІ ПРОГРАМИ В КОНСЕРВАТОРІЇ 
ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
У кожному кампусі AMDA прово-
диться унікальний і насичений 
двотижневий літній інтенсив для 
старшокласників. 

Такі програми дозволяють учасни-
кам отримати підготовку найви-
щого рівня у галузі виконавських 
мистецтв.
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Міжнародну програму підготовки до 
вступу у вищі навчальні заклади, або 
«Міжнародний бакалавріат» (IBDP), 
викладають у понад 3000 навчальних 
закладах світу. Це програма з однією 
з найвищих динамік розвитку. І для 
цього є вагомі підстави.

У навчальних закладах усього 
світу IBDP вважають альтернативою 
національних навчальних програм 
для студентів від 16 років. Вона ви-
соко цінується за академічність та 
глобальну філософію, дає можливість 
розвивати навички, необхідні для 
отримання вищої освіти, формуван-
ня майбутніх лідерів, незалежно від 
того, у якій країні вони житимуть.

Готуючи студентів до вступу у вищі 
навчальні заклади та до початку про-
фесійного життя, школи допомагають 
дітям дивитися на світ іншими очима. 
Опитування лідерів бізнесу 2016 року, 
яке провела міжнародна благодійна 
організація Think Global, показало, 
що роботодавці надають перевагу 
знанням та розумінню світу поряд 

ПРОГРАМА IBDP 
ДОПОМАГАЄ СТУДЕНТАМ 
РОЗВИВАТИ НАВИЧКИ, 
НЕОБХІДНІ ЯК  
ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ, ТАК 
І ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО 
УСПІХУ НА РИНКУ 
ПРАЦІ МІЖНАРОДНОГО 
БІЗНЕСУ

“

ОСВІТА МАЙБУТНІХ ЛІДЕРІВ

із рівнем успішності майбутніх пра-
цівників. А отже всебічна освіта має 
велике значення у підготовці нового 
покоління світових лідерів.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ 
ЛІДЕРІВ
Програму «Міжнародний бакалаврі-
ат» (IB) було створено 1968 року в Же-
неві (Швейцарія). Вона охоплює всі 
предмети з акцентом на кроскультур-
них та міждисциплінарних зв’язках. 
Призначена для студентів віком від 

Випускники ACS продовжують навчання  
в найпрестижніших університетах світу

РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ УМІНЬ 
ТА ЯКОСТЕЙ
Програма IB спрямована на розвиток 
здатності мислити глобально, бути 
допитливими, прагнути до знань, 
спілкуватися, бути відкритими, тур-
ботливими, здатними ризикувати, 
урівноваженими та вдумливими. Всі 
ці вміння та якості притаманні всебіч-
но освіченим глобальним лідерам.

Не менш важливий аспект на-
вчання – особистісний розвиток, який 
стимулює творчість, здатність діяти та 
служити (Creativity, Action, Service) – 
ключові складники IBDP. Мета про-
грами CAS – збалансований розвиток 
інтелектуальних, творчих, фізичних 
здібностей студентів, які розуміють, 
як працює світ і як можна впливати 
на нього – тобто змінити світ на кра-
ще. Наприклад, студенти програми IB 
у ACS у рамках програми СAS беруть 
участь у заходах місцевих громад, 
зборах коштів, у благодійних міжна-
родних проектах, зокрема, в експе-
диціях у Непал, Намібію та Болгарію, 
де допомагають відновлювати школи, 
вести проекти локальних спільнот, 
поглиблюючи своє розуміння глобаль-
них проблем і різних культур.

Студенти, що живуть у пансіо-
ні ACS Cobham, мають можливість 
взяти участь у програмі Residential 
Life Curriculum, яка доповнює про-
грами IB та сприяє розвитку низці 

навичок і якостей, необхідних для 
подальшого життя.

ШЛЯХ РОЗВИТКУ ЛІДЕРІВ
За результатами опитування фахів-
ців приймальної комісії ACS у 2017 р. 
програму IB визнано найкращою 
серед інших національних програм 
підготовки студентів, де розвивають 
найважливіші лідерські вміння та на-
вички, серед яких – уміння керувати 
собою, відкритий світогляд, здатність 
впоратися зі стресовими ситуаціями 
тощо. Всі ці якості й уміння – саме те, 
чого очікують від майбутнього поко-
ління світових лідерів.

Випускники ACS продовжують 
навчання в найпрестижніших уні-

верситетах, серед яких Imperial 
College London, University College 
London, King’s College, University of 
Exeter у Великобританії, а також інші 
освітні заклади світу – University of 
Hong Kong (Китай), Brown University 
і Harvard (США), Stockholm School of 
Economics (Швеція).

У 2017 р. двоє студентів ACS 
Cobham отримали найвищі оцінки 
і потрапили до групи найуспішні-
ших студентів, що складає 0,3% усіх 
студентів програми IB Diploma у сві-
ті. 25% – отримали оцінку 38 балів 
і вище, крім того, 87 випускників 2017 
року отримали в середньому 34 бали, 
що відповідає більше ніж 4 балам 
програми A-level.

ОЛЕНА САФРОНОВА,  
керівник відділу вищої та середньої 
освіти за кордоном DEC education

«Відвідуючи зарубіжні школи та 
виші, мене щоразу вражає і надихає 
те, який безмежний сучасний світ 
можливостей. У наших дітей чудо
ве майбутнє, адже сьогодні немає 
нічого неможливого!
Нещодавно я відвідала 4 заняття 
у ACS Cobham, і мені пощастило 
побувати в інтерактивному 
навчальному центрі школи, де 

у дітей проходять групові заняття 
на зв’язку зі всім світом. Студен
ти мають можливість вийти на 
онлайнзв’язок у будьякій точці 
планети та всі разом проаналізува
ти проблему, обговорити питання. 
У кожного є мікрофон, кожен має 
право висловитися. До дискусії 
запрошують не лише студентів, 
а й знаних експертів тієї чи іншої 
галузі. Гасло школи «Надихаємо 
змінювати світ на краще через 
навчання» я вважаю надзвичайно 
потужним і глибоким».

3 до 18 років і складається з початко-
вої програми (Primary Years), серед-
ньої (Middle Years), орієнтованої на 
кар’єру (IB Career-related) та найві-
домішої IB Diploma для студентів від 
16 років, що завершується отриман-
ням диплома.

Міжнародна школа ACS Cobham 
пропонує дворічну програму IBDP 
для студентів віком 16–18 років з 1986 
року, а отже є найвідомішою у світі 
британською школою, де пропону-
ють IBDP.

ACS Cobham 
є найвідомішою 
у світі британською 
школою, 
де пропонують 
IBDP

Всебічна освіта 
має велике 
значення 
у підготовці 
нового покоління 
світових лідерів
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Школа комунікацій, медіа та дизайну 
Centennial College представляє після-
дипломну програму «Арт-менедж-
мент». Це курс для тих, хто прагне 
побудувати кар’єру або вже працює 
у сфері мистецтва та культури, хто 
мріє реалізовувати арт-проекти, 
адже робота арт-менеджерів поля-
гає у тому, щоб створити такі умови, 
завдяки яким творчий проект під-
тримають, і він, власне, відбудеться.

МЕНЕДЖМЕНТ У СВІТІ МИСТЕЦТВА

Післядипломну програму «Арт-менеджмент» створено  
для тих, хто будує кар’єру у сфері мистецтва

ФОКУС НА ЛІДЕРСТВІ
На початковому етапі програма 
«Арт-менеджмент» складається 
з таких основних напрямів, як фі-
нансовий менеджмент, маркетинг, 
інноваційні технології, івент-менедж-
мент та фандрейзинг. Потім студенти 
вивчають стратегії лідерства, залу-
чення громадськості, питання освіти 
в галузі мистецтва, правові, етичні та 
політичні аспекти. Тобто навчальний 
процес сфокусовано на вивченні того, 
що дійсно перетворює менеджера на 
лідера, відповідального перед усіма 
зацікавленими сторонами.

НАВЧАЮТЬ ПРОФЕСІОНАЛИ
Викладацька команда складається 
з висококласних фахівців з управлін-
ня мистецтвом. Так, доктор Лідія Вар-
банова – дослідниця та коуч із 20-річ-
ною практикою у галузях культури, 
мистецтва, інновацій та підприємни-
цтва – ділиться зі студентами власним 
досвідом у сфері стратегічного ме-
неджменту. Успішний автор і колиш-
ній керівник Американської асоціації 
викладачів з арт-менеджменту доктор 
Дуг Борвік – фахівець з управління 
мистецькою освітою і фандрейзингу, 
а доктор Маргарет Барр – досвідчений 
музейний консультант.

ПІДГОТОВКА ДО ПРОФЕСІЙНОГО 
МАЙБУТНЬОГО
У рамках програми «Арт-менедж-
мент» Centennial College пропонує 
курс «Кар’єра в мистецтві», що дає 
випускникам реальні можливості 
працевлаштування і професійно-
го зростання.

Студенти мають змогу зустрі-
чатися з професіоналами галузі, 
які діляться своїми знаннями та 
консультують випускників із пи-
тань кар’єри. Організовуються 
інтерв’ю з менеджерами, прово-
дяться тренінги з нетворкінгу та 
стратегій пошуку роботи.

Детально продуманий фор-
мат роботи «у полях» у останньо-
му семестрі дозволяє студентам 
отримати цінний практичний 
досвід для подальшого фахового 
розвитку у мистецькій індустрії.

ШЕЛІ КРОУФОРД,  
координатор програми

«Наша програма орієнтована 
на тих, хто прагне працюва
ти в одній чи декількох сферах 
мистецтва. Мета – ознайо
мити студентів із теорією, 
інструментами, проблемами 
та найкращими практиками 
артменеджменту. Студенти 
мають змогу використовувати 
на практиці те, про що вони 
дізналися на навчальному курсі.
Програма триває вісім місяців 
(два семестри) і має унікальну 
структуру, що поєднує тра
диційні курси, які доповнюють 
короткі інтенсивні семіна
ри. Навчальна модель курсу 
містить змішані формати 
навчання – як онлайн, так 
і традиційні заняття, а та
кож велику кількість подій за 
участі відомих митців».

МЕЛІСА ФОСТЕР,  
менеджер програм, North York 
Arts, Торонто

«У нашій мистецькій орга
нізації North York Arts ми 
завжди мали дуже позитивний 
досвід роботи зі студента
ми Centennial College. Вони 
випромінюють енергію та 
ентузіазм. Ми контактуємо 
з багатьма випускниками, 
з якими й продовжуємо співпра
цювати».

СУЧАСНИЙ СВІТ 
МИСТЕЦТВА ПОТРЕБУЄ 
ПІДГОТОВКИ 
КВАЛІФІКОВАНИХ 
ФАХІВЦІВ З АРТ-
МЕНЕДЖМЕНТУ —  
ТИХ, ХТО СТВОРЮЄ  
ТА РЕАЛІЗОВУЄ 
УНІКАЛЬНІ МИСТЕЦЬКІ 
ПРОЕКТИ. ЦЕ 
ОДНА З ПРОФЕСІЙ 
МАЙБУТНЬОГО, ЩО 
СТРІМКО НАБИРАЄ 
ПОПУЛЯРНОСТІ

“

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ:  
ПЕРСПЕКТИВИ І МОЖЛИВОСТІ

Відповідно до рейтингу «25 найкращих професій 
для мілленіалів», складеному некомерційною 
дослідницькою організацією Young Invincibles 
(США), кількість фахівців у галузі арт-менедж-
менту в світі зросте на 10% до 2022 року. Пред-
ставники цієї професії посідають 19 сходинку 
рейтингу з середнім річним прибутком $63,370.

сьогодні та у майбутньому. Зокрема, 
програмою передбачено навчання 
управлінню бізнесом, маркетингу 
і плануванню, а також використанню 
таких інструментів, як фандрейзинг, 
освітня діяльність і волонтерство, що 
необхідні для залучення митців та 
для роботи зі слухачами й глядачами.

Особливість програми «Арт-ме-
неджмент» полягає у поєднанні тео ре-
тичних занять із практичними, а отже 

студенти отримують повне розуміння 
того, як працює сфера мистецтва.

Ті, хто бажають вступити на курс 
з арт-менеджменту в Centennial 
College, повинні мати диплом коле-
джу або закінчену вищу освіту за будь-
якою спеціальністю. Також розгляда-
ються кандидати, що мають часткову 
(не менше двох років) освіту після 
школи і відповідний досвід роботи. 
При вступі абітурієнти беруть участь 
у програмі для визначення найбільш 
актуальної для них спеціалізації.

Програма дає знання, розвиває 
вміння та навички, необхідні для ро-
боти у сфері музично-виконавсько-
го мистецтва (театри, танцювальні й 
музичні колективи), у виставковому 
і галерейному бізнесі, у сфері живо-
пису та кіномистецтві.

ПОЄДНАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
У рамках програми студенти вивча-
ють актуальні методи, за допомогою 
яких установи й організації у сфері 
культури можуть досягати успіху 

Навчання відбувається в арт-
цент рі Story, що належить Centennial 
College, розташованому на північ від 
Данфорта – яскравого космополітич-
ного району Торонто. У арт-центрі 
функціонує справжній творчий ін-
кубатор програм у сфері цифрових 
медіа, кіно- та образотворчого мис-
тецтва, танців, журналістики, радіо 
й телебачення. Атмосфера центру 
ідеальна для спільної роботи, обмі-
ну знаннями і налагодження мережі 
професійних контактів.

Курс «Кар’єра 
в мистецтві» 
дає можливості 
працевлаштування 
і професійного 
зростання

Навчальний процес сфокусовано 
на вивченні того, що перетворює 
менеджера на лідера
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Що бурхливішим стає розвиток технологій, то більша 
кількість професій втрачають свою актуальність. Натомість 
з’являються нові спеціальності, попит на які у суспільстві 
зростатиме у найближчому майбутньому.

Розгляньмо, наприклад, юридичну справу. Неважко 
погодитися з тим, що у майбутньому юридичний фах не 
втратить своєї актуальності, як і потреба у кваліфікованих 
юристах, що мають можливість обговорювати та вирішу-
вати фахові питання на глобальному рівні, а отже – вільно 
володіють фаховою англійською мовою у сфері права. 
З цим завданням допомагає впоратися мовна школа 
юридичної англійської Cambridge Law Studio.

Cambridge Law Studio – школа англійської мови з ухилом 
у сферу права. Вона вже понад 17 років працює у Велико-
британії на базі коледжу Girton у Кембриджі. З року в рік 
коледж розвивався та покращував якість освіти. Результат – 
висока оцінка та визнання у акредитаційному центрі між-
народних коледжів. Cambridge Law Studio також є членом 
міжнародного підрозділу Асоціації юристів Англії та Уельсу.

Викладачі школи мають великий стаж роботи у сфері 
юридичної справи і навчають англійській мові адвокатів 
провідних міжнародних компаній. Серед колишніх студен-
тів школи фахівці компаній Sony Ericsson та Daimler Chrysler. 
Саме у Cambridge Law Studio допомагають фахові знання 
доповнити знаннями англійської мови, що є важливим 
чинником успішного кар’єрного та особистісного зростання.

CAMBRIDGE LAW STUDIO ДОПОМАГАЄ КОЖНОМУ ФАХІВЦЕВІ 
З ПРАВА ДОСЯГТИ НАЙКРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА СПРИЯЄ 
ОСОБИСТІСНОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЗРОСТАННЮ

“ЮРИДИЧНА АНГЛІЙСЬКА,  
ЯКА ВІДКРИВАЄ МОЖЛИВОСТІ

Опанувати знання фахової англійської 
у сфері права допомагає мовна школа 
Cambridge Law Studio

Студенти школи можуть обрати 
відпочинок на свій смак із великого 
переліку запропонованих варіантів

ФОРМАТИ НАВЧАННЯ
Навчання у школі триває цілий рік і здійснюється за де-
кількома напрямами – як для юристів, що вже працюють, 
так і для студентів юридичних університетів, які планують 
отримати роботу у міжнародних компаніях.

Школа пропонує 3 курси:

⚫ «Юридична англійська плюс» – триває 3 тижні; для 
студентів правових вишів

⚫ «Юридична англійська інтенсив» – триває 1 тиждень; 
для міжнародних адвокатів, які повинні швидко отримати 
результат від навчання

⚫  «Написання цивільно-правових договорів» – триває 
4 дні; для практикуючих юристів

Після завершення кожного з курсів студенти отриму-
ють сертифікат та складають іспит з англійської мови для 
юристів TOLES, що також входить у вартість навчання. 
Принагідно варто зазначити, що наявність документа 
про проходження тесту TOLES відіграє важливу роль 
у працевлаштуванні.

ЗНАЙОМСТВО З АНГЛІЙСЬКОЮ ПРАВОВОЮ СИСТЕМОЮ
Незважаючи на напружений процес навчання, окрему 
додаткову програму дозвілля для студентів сплановано 
у найкращих традиціях школи і спрямовано на те, щоб 
студенти могли ближче познайомитися зі світом англій-
ського права. Наприклад, під час перебування у Лондоні 
студенти відвідують суди, серед яких і Королівський суд, 
що дає змогу ознайомитися з особливостями правової 

системи Англії, про які більшість із них раніше лише чи-
тали у підручниках або чули від професорів на лекціях. 
До речі, додатковим бонусом для студентів є й можли-
вість відвідати один із найбільших книжкових магазинів 
у Англії, де продають спеціалізовану правову літературу. 
Саме тут можна придбати будь-який довідник із права, 
а також книги провідних юристів світу.

Крім участі у екскурсіях, за додаткову оплату студенти 
зможуть обрати відпочинок на свій смак із великого пе-
реліку запропонованих: відвідування музеїв, виставок, 
театрів, подорож до Единбурга, Стоунхенджа, прогулянка 
Темзою і т. ін.

КЕТРІН МЕСОН

Директор Cambridge Law 
Studio Кетрін Месон ви-
кладає юридичну англій-
ську вже понад 20 років. 
Вона має визначні заслуги 
перед школою, і розвиток 
юридичної англійської 
мови в цілому значною 
мірою завдячує й їй, адже 
серед її досягнень – велика 
кількість успішних посібни-
ків та довідників із права 
та юридичної англійської, 
зокрема «Підручник 
з юридичної англійської 
мови» (The Lawyer’s English 
Language Coursebook) та 
«Довідник з бізнес-права 
від А до Я» (An Essential A-Z 
of Business Law).

СЕЛЕН КАСТРО НАВАРО,  
Колумбія
«Декілька тижнів тому я закінчила навчання 
й отримала диплом адвоката. У Кембридж приїхала 
лише заради того, щоб удосконалити свої знання 
англійської мови. Викладачі тут – практики. І це 
помітно одразу, оскільки їхні знання підкріплено до
свідом у сфері права. А численні практичні приклади 
з життя, наведені ними, були дуже цікавими».

ЛІЗА Б’ЯНЧИН,  
Італія
«Я – адвокат, і одним із моїх фахових обов’язків 
є надання найкращих юридичних консультаційних 
послуг. Упевнена, що саме цей курс допоміг мені 
у власних прагненнях. Щодня я дізнавалася багато 
нового. Мала бути зосередженою, щоб нічого не 
пропустити. Вважаю, що ті, хто докладають 
максимальних зусиль, згодом досягають більших 
успіхів. Корисним був досвід грамотно складати 
договори, а також спостерігати за англійською 
манерою вести переговори, вибудовувати правові 
відносини».

СІЛЬВАНА ГАРСІА ПЕДРАВЕС
«Я закінчила університет і працюю за фахом уже 
впродовж 3 років. Дуже добре знаю, наскільки грама
тика та використання коректних юридичних тер
мінів важливі у правовій сфері. Саме тому й обрала 
Кембридж».
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У світі тотальної автоматизації комп’ю-
тери стають нашими незамінними по-
мічниками. Поширення нових тех-
нологій, матеріалів, пристроїв буде 
сприяти тому, що суспільство потре-
буватиме фахівців із робототехніки, 
штучного інтелекту та інформаційних 
систем. А отже найдинамічніше сьо-
годні розвивається сфера інформацій-
но-комунікаційних технологій (ІКТ), 
а ринок праці країн в усьому світі уже 
потребує все більшої кількості моло-
дих фахівців у цій галузі.

Університет прикладних наук 
Fontys – один із сучасних вишів у Ні-
дерландах – пропонує підготовку за 
програмами на ступінь бакалавра 
у сфері ІКТ.

Fontys розташовано на півден-
ному сході Нідерландів, у всесвітньо 
відомому регіоні Брейнпорт – най-
більшому європейському центрі на-
уки і техніки. Брейнпорт – це також 
і головний логістичний центр країни 
та один із найпотужніших економіч-
них регіонів Європи, де розміщено 
офіси великої кількості компаній, 
у яких можна пройти стажування 
або розпочати кар’єру.

Програми бакалавріату, що ви-
кладаються англійською мовою, пред-
ставлено у двох кампусах – у містах 
Ейндховен та Венло.

КАМПУС У ЕЙНДХОВЕНІ
На факультеті ІКТ у цьому кампусі 
вже після першого року навчання на 
програмі бакалавріату можна обрати 
спеціалізацію за такими напрямами:

⚫ ICT & Applied Data Science – за цим 
фахом студенти вчаться працювати 
з великими масивами даних із ви-
користанням візуалізації;
⚫ ICT & Cyber Security – фахівці у сфе-
рі кібербезпеки працюватимуть із 
випадками кібершпигунства та ін-
ших загроз, а також займатимуться 
посиленням захисту інформаційних 
систем;

ВЕЛИКІ ПЕРСПЕКТИВИ ІКТ

⚫ ICT & Digital Publishing – фахівці цьо-
го напряму розроблятимуть не лише 
традиційні журнали, але і цифрові 
медіа;
⚫ ICT & Game Design and Technology – 
для майбутніх фахівців із розробки 
інтерфейсів та комп’ютерних ігор;
⚫  ICT & Management and Security – 
програма готує управлінців у сфері 
ІКТ, які працюватимуть у проектах 
та командах для забезпечення кібер-
безпеки компаній;

Кампус у Венло пропонує програми 
бакалавріату за фахом інженерне 
програмування та бізнес-інформатика

У кампусі міста Ейндховен 
представлено програми бакалавріату, 
що викладаються англійською мовою

Під час навчання всі студенти 
Fontys проходять два стажування 
у Нідерландах або за межами країни

працювати в команді над різними 
проектами. Фахівці цих напрямів 
знають, як поєднати творців систем 
із їх кінцевими користувачами.

СТАЖУВАННЯ ЯК ПЕРЕВАГА
Під час навчання всі студенти Fontys 
проходять два стажування (по одному 
семестру на третьому та четвертому 
роках навчання). Стажуватися можна 
у Нідерландах або за межами країни. 
Студенти самостійно вибирають ком-
панії для стажування, водночас Fontys 
також надає перелік місцевих та між-
народних компаній-партнерів. Упро-
довж обох стажувань студенти працю-

ють над певним проектом компанії. 
За успішністю спостерігають лектор 
університету і співробітник компанії. 
Поміж іншим, такі стажування корисні 
для створення мережі професійних 
контактів та отримання досвіду робо-
ти, що полегшить працевлаштування 
після закінчення навчання.

ДОПОМОГА У РОЗМІЩЕНІ 
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Оскільки іноземним студентам не 
завжди просто знайти житло перед 
початком навчання у Нідерландах, 
Fontys пропонує допомогу в пошу-
ку зручного житла для них. Маючи 
власні гуртожитки та співпрацюючи 
з домовласниками, Fontys пропонує 
різноманітні можливості для розмі-
щення своїх іноземних студентів.

Ринок праці майбутнього стає все 
більш мінливим і складним, а отже 
потребує від нас готовності постій-
но змінюватися. І сфера інформа-
ційно-комунікаційних технологій 
сьогодні перебуває на вістрі цих ви-
мог та змін, вона найбільш відкрита 
до інновацій і демонструє потребу 
у вихованні фахівців, попит на яких 
невпинно зростає.

⚫ ICT & Open Innovation – фах для тих, хто 
має власні оригінальні ідеї у галузі ІКТ;
⚫ ICT & Smart Mobile – фахівці розро-
блятимуть комплекс розумних при-
строїв, враховуючи як зручність ПО, 
так і ергономіку гаджетів.

ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ 
В EINDHOVEN UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY
Студенти Fontys, які отримали диплом 
бакалавра у сфері ІКТ, мають можли-
вість пройти програму підготовки до 
навчання на магістерських курсах. 
Зокрема, тут є програма академічної 
підготовки до вступу в один із про-
відних університетів Нідерландів – 
Eindhoven University of Technology.

КАМПУС У ВЕНЛО
У кампусі університету Fontys у Венло 
представлено програми бакалавріату 
за фахом інженерне програмування 
та бізнес-інформатика. Інженерне 
програмування передбачає розвиток 
навичок із розробки та управління ін-
формаційними системами, а питання 
бізнес-інформатики сконцентровано 
на практичних уміннях ефективно 

СФЕРА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ СЬОГОДНІ ВИКЛИКАЄ НЕАБИЯКИЙ 
ІНТЕРЕС. УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ  
НАУК FONTYS — ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ ВИШІВ 
У НІДЕРЛАНДАХ — ГОТУЄ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ 
ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІКТ

“
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На початку 1970-х світова спільнота 
визнала, що гострі екологічні, соціаль-
ні та економічні проблеми, виклика-
ні бурхливим розвитком суспільства 
XIX та XX ст., становлять загрозу ви-
живанню людства. У 1980 р. вперше 
з’явився термін «сталий розвиток», 
який поклав початок принципово 
новому світогляду. Сьогодні суттєву 
роль в успішному становленні цього 
процесу відіграють навчальні заклади 
й викладачі, що дають змогу розкрити 
потенціал своїх учнів, а також допо-
магають їм зрозуміти себе і визначити 
своє місце у світі постійних змін.

МЕРЕЖА АСОЦІЙОВАНИХ ШКІЛ 
ЮНЕСКО
Освітяни ще на початку 1950-х зро-
зуміли, що викладачі можуть надати 
учням можливість стати громадянами 
Світу і зробити свій внесок у сталий 
розвиток суспільства. Тому в 1953 р. 
було створено мережу асоційованих 
шкіл ЮНЕСКО, що об’єднала 10 тис. 

EARLSCLIFFE COLLEGE — ОДНА З НЕБАГАТЬОХ БРИТАНСЬКИХ 
ШКІЛ, ЩО Є ЧЛЕНОМ МЕРЕЖІ АСОЦІЙОВАНИХ ШКІЛ ЮНЕСКО 
І МАЄ ЗНАЧНІ ДОСЯГНЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ 
У ПАРАДИГМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

“ПІДГОТОВКА ВІДПОВІДАЛЬНИХ 
ГРОМАДЯН СВІТУ  
В EARLSCLIFFE COLLEGE

навчальних закладів із понад 180 
країн світу. Earlscliffe College – одна 
з небагатьох шкіл у Британії, що є 
членом цієї мережі.

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ
Earlscliffe College почав активно 
співпрацювати з двома середніми 
школами – Carolus Clusius College 
(м. Звол ле, Нідерланди) та The Insti-
tution Sainte-Marie/Lycée Sainte Marie 
(поблизу м. Лілль, Франція). У парт-
нерстві ці школи провели онлайн-се-
мінари з декількома навчальними 
закладами з різних питань щодо ці-
лей розвитку тисячоліття. В результаті 
було вирішено підготувати навчальні 
матеріали для шкіл ЮНЕСКО у всьо-
му світі.

У 2017 р. Earlscliffe College разом із 
Carolus Clusius College (Нідерланди), 
Lycée Sainte Marie (Франція), Clemens-
Brentano-Europaschule (Німеч чина) 
та Ezikova gimnazia Ivan Vazov (Бол-

Випускний проект EPQ дає можливість 
студентам досліджувати сферу, яка їх 
найбільше цікавить

Професійно підготовлені викладачі 
можуть допомогти учням стати 
громадянами Світу

своїм есе «Як молодь світу може бо-
ротися з екстремізмом». Відвідуючи 
Carolus Clusius College, Віктор упро-
довж тижня жив у місті Зволле, у ро-
дині заступника директора п. Едит 
Стенберген.

Крім розвитку громадянської від-
повідальності та формування цін-
ностей сталого розвитку, випускники 
пишуть випускний проект (Extended 
Project Qualification – EPQ). Це дає 
можливість студентам досліджува-
ти сферу, яка їх цікавить, і водночас 
справити гарне враження на універ-
ситети, куди вони планують вступати.

ПЕРЕВАГИ EPQ
⚫ Можливість покращити свій пакет 
документів для подання в універси-
тети: наявність EPQ додає ваги вашій 
заявці.
⚫ Можливість створити унікальний 
твір, який свідчить про ваші особисті 
досягнення у навчанні (чи то творча 
робота, чи комп’ютерна гра).

⚫ Для університету – показник того, 
що ви з ентузіазмом ставитеся до 
фаху, який хочете отримати.
⚫ Для роботодавця – доказ того, що ви 
мотивовані й уже володієте навичка-
ми, необхідними для обраного фаху.
⚫ Портфоліо, яким ви уже можете 
пишатися.

ТИМУР БЕЗУГЛИЙ, 
студент Earlscliffe College

«Я мріяв навчатися за кордо
ном. Разом із мамою вирішили, 
що це буде в Англії. У компанії 
DEC порекомендували почати 
з літньої школи Cardiff, після 
якої я склав кілька тестів, під
готував твір про те, чому хочу 
вчитися саме тут, і мене взяли. 
Але в DEC нашу увагу звернули 
на інший престижний коледж 
і розповіли про переваги навчан
ня в ньому. Я успішно склав іспи
ти – і зараз у Earlscliffe вивчаю 
бізнес, історію й математику. 
Я вдячний консультантам DEC 
за щиру допомогу у виборі ко
леджу, який підійшов саме мені. 
Earlscliffe невеликий, затишний 
і мультикультурний. Тут 
навчаються лише 94 студенти 
з 25 країн світу. Спілкуючись 
з іноземцями, можна відчути 
менталітет жителів будьякої 
країни, зрозуміти, де хотілося б 
пожити в майбутньому. У мене 
багато друзів із Китаю. Вони 
неймовірно доброзичливі, щирі 
та гостинні».

EARLSCLIFFE COLLEGE

Коледж пропонує най-
краще, що є у британській 
освіті, – «золотий стандарт» 
програми A-level, та на-
дає студентам найкращу 
академічну підготовку для 
вступу у престижні навчальні 
заклади. Тут використовують 
методику університетів Ліги 
плюща і найбільш знаних 
англійських університетів 
Oxford і Cambridge. Earlscliffe 
College засновано у 1870 р. 
Сьогодні тут навчаються 94 
студенти, чверть із яких – ан-
глійці. Всі студенти отриму-
ють індивідуальний підхід, 
допомогу і розуміння досвід-
чених викладачів. Випускни-
ки Earlscliffe College швидко 
досягають успіхів у навчанні, 
творчості та спорті.

гарія) отримали грант за програмою 
«ERASMUS +» на €23 тис. на два роки 
для розробки та тестування навчаль-
них матеріалів із тем сталого розвитку.

Щоб учні краще розуміли суть 
сталого розвитку, коледж проводить 
освітню рольову гру «Модель ООН», 
де учасники грають ролі дипломатів, 
відтворюючи модель роботи ООН.

Earlscliffe College вже впродовж 
п’яти років фінансує поїздки студен-
тів-послів ЮНЕСКО у світі. Минулого 
року один із першокурсників про-
грами A-level Віктор Гоголь переміг 
у шкільному конкурсі у ЮНЕСКО зі 
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EU Business School було засновано 
у 1973 році, й уже 44 роки університет 
поєднує традиційні методи та інно-
ваційні підходи навчання майбутніх 
лідерів і топ-менеджерів. EU Business 
School – приватний університет, а у Іс-
панії саме приватні виші готують прак-
тиків, які просувають економіку впе-
ред, тоді як державні виші здебільшого 
забезпечують кадрами сфери науки та 
державного управління.

EU Business School має акреди-
тації всесвітньо відомих акредита-
ційних організацій у сфері бізнес- 
освіти ACBSP, IACBE, IQA і CEEMAN. 
Випускники університету працюють 
у світових корпораціях, серед яких 
Google, Louis Vuitton, BMW та ін.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ  
У EU BUSINESS SCHOOL

1. ПРАКТИКА ТА ПРАКТИКИ  
БІЗНЕСУ – ПОНАД УСЕ
Одна з переваг навчання у EU Busi-
ness School – акцент на надання прак-
тичних знань. Із першого року на-
вчання студенти не лише відвідують 
лекції, але й беруть участь у групових 
та індивідуальних проектах у сфе-
рі бізнесу й управління. Провідні 
топ-менеджери, бізнес-тренери та 
випускники університету регулярно 
виступають перед студентами з лек-

EU BUSINESS 
SCHOOL — ПРИВАТНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ,  
ЩО СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯ 
НА ПІДГОТОВЦІ 
ПРАКТИКІВ 
У СФЕРІ БІЗНЕСУ 
І ВИКОРИСТОВУЄ 
ІННОВАЦІЙНІ 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ

“

СУЧАСНА БІЗНЕС-
ОСВІТА З АКЦЕНТОМ 
НА ПРАКТИКУ

ціями, передаючи свій унікальний 
досвід новому поколінню управлін-
ців. Застосувати отримані знання 
на практиці дозволяє робота з ре-
альними кейсами, відвідування та 
проходження практики на всесвітньо 
відомих підприємствах і у компаніях.

2. ПОБУДОВА МЕРЕЖІ  
ПРОФЕСІЙНИХ КОНТАКТІВ
Кампуси бізнес-школи розташовано 
у Женеві, Монтре, Барселоні та Мюн-
хені. Скрізь навчання здійснюється за 
єдиною програмою і ведеться англій-
ською мовою. Це дозволяє студентам 
кожний навчальний рік проводити 
у новій країні, знайомитися з новою 

Випускники університету працюють 
у світових корпораціях, серед яких 
Google, Louis Vuitton, BMW та ін.

Із першого року навчання студенти беруть 
участь у групових та індивідуальних 
проектах у сфері бізнесу й управління

Кампуси EU розташовано у Женеві, 
Монтре, Барселоні та Мюнхені. 
Навчання ведеться англійською мовою

культурою ведення бізнесу, ме-
неджменту, а також вибудовувати 
розгалужену мережу професійних 
контактів.

3. ШИРОКИЙ ВИБІР НАПРЯМІВ 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Університет пропонує отримати 
ступінь бакалавра, магістра, док-
тора у сфері адміністративного 
управління, а також опанувати 
фахові знання з міжнародного 
маркетингу, управління фінанса-
ми, комунікації, зв’язків із громад-
ськістю, спортивного менеджмен-
ту, корпоративної та соціальної 
відповідальності у бізнесі, лідер-
ства і т. ін.

4. БЕЗ ПЕРЕШКОД ДЛЯ ВСТУПУ
Для вступу у EU Business School 
немає необхідності здавати 
Selectivi dad – обов’язковий у дер-
жавних вишах іспит для іноземців 
з іспанської мови й однієї з євро-
пейських мов, а також із філосо-
фії, історії Іспанії та двох профіль-
них предметів. Достатньо знати 
англійську, написати есе, у якому 
викласти свою мотивацію щодо 
вступу, і зібрати інші потрібні для 
подання заяви документи.

5. МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ 
ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ
Передбачено й можливість от-
римання подвійного диплома. 
Це означає, що студенти можуть 
навчатися за програмами магіс-
терської або другої вищої освіти 
у двох вишах одночасно, а після 

закінчення отримати дипломи обох 
університетів – іспанського EU Business 
School та британського University 
of Roehampton.

6. ДОПОМОГА ПРИ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ
Випускникам надають рекоменда-
ції, допомагають підібрати вакансії, 
скласти резюме та підготуватися до 
співбесіди з потенційним роботодав-
цем. Практичний підхід у поєднанні 
з глибокими академічними знаннями 
дозволяє підготувати студентів до 
успішної кар’єри у майбутньому.

7. МОЖЛИВІСТЬ ПІДГОТУВАТИСЯ 
ДО НАВЧАННЯ У EU
Підготовчі курси Business foundation 
program тривалістю один семестр 
(13 тижнів) створено для студентів, 
які бажають поліпшити знання анг-
лійської мови для отримання освіти за 
кордоном. Завдяки тому, що програма 
складається з інтенсивних мовних за-
нять, уроків із менеджменту, економі-
ки і бізнес-права, після її успішного 
завершення студентів зараховують на 
програму бакалавріату університету 
EU Business School. Починати навчан-
ня можна в жовтні, лютому і червні.

НА П’ЄДЕСТАЛІ ПОШАНИ
⚫  Онлайн-курс MBA від 

EU визнано найкращим 
за версією глобального 
рейтингу журналу СЕО

⚫  Шосте місце у рейтингу 
бізнес-шкіл із найкращи-
ми умовами навчання  
для жінок за версією жур-
налу Capital

⚫  У п’ятірці найкращих 
бізнес-шкіл за версією 
рейтингу QS Global 200 
business schools
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Уперше Олена потрапила до Великобританії завдяки 
благодійній організації Chernobyl Childrens’ Lifeline, яка 
допомагає українським сім’ям та дітям, що постраждали 
від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 
Родина Келлі, у якій жила Оленка, була дуже здивована 
високим рівнем академічних знань дівчинки. Тому пані 
Крістін Келлі та її чоловік вирішили дати українській 
дівчинці шанс отримати освіту у Великобританії і пого-
дилися профінансувати її навчання власним коштом.

Оленка почала навчання у Bishopstrow College, коли 
їй було 16 років. Вона відразу пішла у старший клас – на 
програму iGCSE. Як розповідає дівчина, процес адаптації 
відбувся легко, до того ж у школі вона знайшла багато 
друзів – із Китаю, Японії, Росії, Таїланду, Туреччини, Італії.

Вивчати їй було цікаво все, особливо подобалися 
історія, англійська мова, біологія, хімія та фізика. Це й не 

дивно, адже в класі навчалося не більше 7 учнів, а тому 
кожен отримував індивідуальний підхід.

Упродовж перших півроку Оленка з рівня англій-
ської мови В2 перейшла на рівень С1.1. Сьогодні дівчина 
робить висновок, що найважливішими вміннями та 
навичками, які вона розвинула під час навчання, були: 
адаптація до нових умов, проходження співбесіди, 
правильна вимова, написання аналітичних та дослід-
ницьких текстів.

Після закінчення Bishopstrow College Олена розгляда-
ла для продовження навчання такі школи, як Cheltenham 
Ladies’ College, Downe House, Queen Anne’s, Woldingham 
та ін. Врешті-решт саме Cheltenham Ladies’ College запро-
понував їй повну стипендію на навчання впродовж двох 
випускних років. У коледжі Олена вивчатиме економіку, 
історію, математику та політику.

У ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІВЧИНИ ОЛЕНИ БОРДАКОВОЇ 
BISHOPSTROW COLLEGE СТАВ ПЕРШИМ КРОКОМ НА ШЛЯХУ  
ДО ОТРИМАННЯ ПРЕСТИЖНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

“

BISHOPSTROW COLLEGE  
ВІДКРИВАЄ МОЖЛИВОСТІ

Пані Крістін та пан Томас стали  
для Оленки Бордакової справжньою 
родиною, яка підтримала дівчинку 
на всіх етапах здобуття освіти 
у Великобританії

Спеціалізований освітній центр 
підготовки іноземних школярів 
до вступу у провідні школи Європи

Студенти школи – незалежні  
особистості та гарні командні гравці  
як у спорті, так і у класі

BISHOPSTROW COLLEGE

Невеликий спеціалізований 
освітній центр, що пропонує мовні 
та академічні програми підготов-
ки іноземних школярів до вступу 
у провідні школи Великобританії, 
Німеччини, Швейцарії. Центр 
співпрацює з 80 британськими 

«Коли ми з чоловіком вирішили, 
що хочемо дати Оленці можливість 
навчатися у Великобританії, я й 
гадки не мала, з чого починати. За-
телефонувала до декількох приват-
них шкіл неподалік нашого дому, 
але мені відповіли, що будь-який 
процес подання заяви буде занад-
то обтяжливим як для Оленки, так 
і для нас. Ми з чоловіком не знали 
системи і не розуміли, з якого боку 
до неї підступитися.

У одній зі шкіл – Godolphin 
у Солсбері – приємна жінка з при-
ймальної комісії вислухала мою 
історію і запропонувала звернутися 
у Bishopstrow. На її думку, школа 
могла допомогти Оленці познайо-

ПАНІ КРІСТІН КЕЛЛІ:  
ЯК МИ ОБРАЛИ ШКОЛУ  
ДЛЯ ОЛЕНКИ

школами, серед яких: Badminton, 
Warminster, Cheltenham, 
Charterhouse та ін.

Центр отримав високі оцінки 
за 13 із 15 критеріїв Британської 
ради. Це максимальна оцінка 
серед подібних освітніх закладів, 
а отже Bishopstrow College вхо-
дить до перших 3% найкращих 
навчальних закладів, які було 
перевірено British Council. Центр 
також отримав високу оцінку від 
Ofstead – державної організації, що 
інспектує школи країни.

Діти вчаться за програмою 
середньої школи iGCSE, яка адапто-
вана для іноземних учнів, а також 
за програмою Pre-IB, яка готує дітей 
до навчання за програмою міжна-
родного бакалавріату. У 2016 році 

митися з британською шкільною 
системою. Я відразу ж поїхала до 
Bishop strow, зустрілася з Марком 
(директором школи) та Лоррейн 
(директором приймальної комісії) 
і зрозуміла, що школа нам підхо-

дить, якщо Оленка здасть вступні 
іспити. На цьому шляху було багато 
перешкод.

Оленку прийняли до Bishop-
strow, і з першого ж дня вона почу-
валася як удома. Оскільки дівчинка 
майже ніколи не полишала бать-
ківщину, ми дуже турбувалися, чи 
не буде вона сумувати за домівкою. 
Але їй відразу сподобалося нав-
чання, а школа підійшла ідеально. 
У нас склалося враження, ніби у неї 
виросли крила.

Дівчинка знайшла друзів 
і звикла до нового способу життя. 
Оленці навіть дали премію від ди-
ректора школи у день випуску. Це 
була мить, коли ми самі побачили, 
наскільки важливою вона була для 
школи, адже уже протягом першо-
го року навчання Оленка досягла 
такого рівня авторитету і підтримки 

серед учнів і викладачів, що її обра-
ли префектом.

Олена закінчила Bishopstrow 
з академічною відзнакою та найви-
щими оцінками на iGCSE, відповід-
но отримала повну стипендію на 
навчання за програмою A-level у од-
ному з найпрестижніших британ-
ських коледжів – Cheltenham Ladies’, 
що обіцяє прекрасне майбутнє.

Дуже цінним для нас було те, що 
у Bishopstrow нам запропонували 
поради на кожному етапі процесу 
подання заяви у школу. Адже ми й 
не здогадувалися, чи матиме вона 
можливість отримати стипендію, чи 
взагалі існує така вірогідність. Марк 
та Лоррейн вклали багато часу в те, 
аби допомогти нам скласти перелік 
шкіл, які підходили б Оленці. І ми 
відвідали більшість із них. Оленка 
склала багато іспитів до найкращих 

рейтингових шкіл. А з усіма цими 
питаннями допомогли розібратися 
у Bishopstrow.

Коли ми дізналися, що Оленка 
отримала престижну стипендію 
Доротеї Біль у Cheltenham Ladies’ 
College, ми були у захваті. Всі її 
витрати на навчання, придбання 
одягу, спорт, музику, навіть на ноут-
бук і подорожі з класом – все спла-
чувала школа. Викладачі побачили 
у цій чудовій дівчинці те саме, що 
побачили свого часу ми. Оленка – 
унікальна людина, яка насправді 
може змінити цей світ на краще.

Навчання у Bishopstrow College 
стало першим кроком у її чудовій 
подорожі й відіграло важливу роль 
у її майбутньому. Без цієї школи 
ми не рушили б з місця. Все, чим 
завдячує ця дівчинка і ми, – саме 
заслуга цієї школи».

93% учнів iGCSE отримали високі 
оцінки (A* – C). Можливі також 
участь у літніх програмах та індиві-
дуальне навчання.

50% навчального часу 
у Bishopstrow College присвячено 
урокам англійської мови, 50% – 
академічним предметам. Заняття 
відбуваються у невеликих класах: 
до 8 учнів у групах із вивчення 
мови і до 12 – в академічних групах.
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У новому дослідженні, проведеному Microsoft спільно 
з дослідницькою компанією The Future Laboratory, нау-
ковці стверджують, що завтра молоді люди надсилатимуть 
резюме на вакансії, пов’язані з роботою у віртуальних 
світах і космічному просторі. Згідно з результатами цього 
дослідження понад 65% сучасних учнів та студентів пра-
цюватимуть за фахом, якого наразі не існує. А для цього 
їм необхідно отримати низку нових умінь та навичок, 
відходячи від традиційної моделі освіти, яка передбачає 
вузьку спеціалізацію.

На думку одного з топ-менеджерів Microsoft Райа ни 
Асдуріана, ринок праці змінюється швидше, ніж будь-ко-
ли, зокрема через невпинний розвиток штучного інте-
лекту. Але доволі поширені побоювання щодо того, ніби 
роботи повністю замінять працю людей, безпідставні. 
Навпаки, розвиток нових технологій створить ще більше 
робочих місць та можливостей для кар’єрного зростання.

Експерти зазначають також, що у великої кількості 
студентів зростає зацікавленість до пізнання нового, 
оскільки вони стурбовані тим, які кар’єрні можливості 
чекатимуть на них після закінчення університету.

У ПОТОЦІ ЗМІН СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ
Отже, сьогодні при виборі освіти для майбутньої успішної 
кар’єри вкрай важливо враховувати перспективи тієї чи 
іншої професії. Високоякісні прикладні програми коледжу 
George Brown, який налічує 50 років досвіду у сфері освіти, 
орієнтовано на тенденції ринку праці завтрашнього дня. 
George Brown – один із найбільших та найшанованіших 
навчальних закладів Канади. Коледж названо на честь 
Джорджа Брауна, видатного політика, видавця та громад-
ського діяча XIX ст., який відіграв значну роль у розбудові 
канадської державності та був великим прихильником 
громадської освіти.

George Brown сьогодні – це понад 29 тис. студентів 
денної форми навчання, серед яких 4,9 тис. іноземці 
з різних куточків світу. Головні кампуси коледжу – St James, 
Casa Loma та Waterfront – розташовано у самому центрі 
міста Торонто.

Торонто – один із найважливіших економічних осе-
редків Північної Америки і справжній центр фахового 
розвитку для студентів George Brown. Коледж пропонує 
понад 160 штатних програм, доступних іноземним сту-

ВИСОКОЯКІСНІ ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ КОЛЕДЖУ GEORGE BROWN — 
ОДНОГО ІЗ ЛІДЕРІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ У КАНАДІ —  
ВІДПОВІДАЮТЬ ТЕНДЕНЦІЯМ РИНКУ ПРАЦІ ЗАВТРАШНЬОГО ДНЯ

“

ЗАЗИРНУТИ У МАЙБУТНЄ

дентам, а також понад 1,6 тис. курсів підвищення квалі-
фікації. Досягати кар’єрних цілей студентам дозволяють 
65 типів дипломних програм, 6 навчальних ступенів, 
30 програм післядипломного навчання та 47 курсів зі 
здобуттям сертифікатів.

Згідно з нещодавніми дослідженнями George Brown 
визнано навчальним закладом, що має найтісніші зв’яз-
ки з промисловістю («Environics, Consumer Tracking 
Research, Perceptions of George Brown College and Potential 
Opportunities», September 28, 2012). У коледжі налагодже-
но співпрацю з компаніями та організаціями з різних га-
лузей, які відіграють значну роль у створенні навчального 
плану, забезпечують практичні заняття та у майбутньому 
працевлаштування. Це заохочує студентів до набуття 
знань та навичок, актуальних на сучасному ринку праці.

Прикладні програми коледжу George Brown відповідають 
тенденціям ринку праці завтрашнього дня

У коледжі навчаються понад 29 тис. студентів,  
з яких 4,9 тис. іноземці з різних куточків світу

Головні кампуси 
коледжу розташовано 
саме у центрі міста 
Торонто

ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО
George Brown із гордістю представляє програми, в яких 
технології та ідеї майбутнього знаходять своє застосу-
вання вже зараз.

Екологічне виробництво одягу
Чи знали ви, що щороку людство викидає 7 млн. т одягу, 
з яких повторно переробляється і використовується лише 
12%? У вересні 2017 року в George Brown стартувала нова 
програма – «Екологічне виробництво одягу». Студенти 
вивчають виробничі методи мінімізації відходів, аналізу-
ють вплив виробництва на навколишнє середовище. На 

практиці вони досліджують усі етапи виробництва одягу. 
Знання, навички та вміння, яких набувають студенти, 
можуть бути застосовані у багатьох інших виробничих 
галузях.

Бакалавріат із поведінкової аналітики
Цю чотирирічну програму створено на перетині меди-
цини, психології і педагогіки. Вона передбачена для по-
глибленого дослідження прикладного аналізу поведінки 
людини для її корекції у процесі психоаналізу.

Менеджмент інформаційного моделювання  
будівлі (BIM)
Уявіть собі навчальний клас із величезним екраном на 
всю стіну, на який спроектовано 3D-модель будівлі з усіма 
технічними, ціновими та інформаційними параметрами, 
а зміна будь-якого з них спричиняє автоматичну зміну 
інших! Саме у таких класах проходять заняття програми 
«Менеджмент інформаційного моделювання будівлі», на 
якій навчаються студенти, що уже мають освіту й певний 
досвід роботи в сфері будівництва та архітектури. Програ-
ма орієнтована на інтегрування інформаційного моделю-
вання в усі аспекти реалізації будівельних проектів – від 
концептуалізації проекту до його виконання. Наприклад, 
до складу цієї програми входить така навчальна дисци-
пліна майбутнього, як екологічний дизайн. Зокрема, 
у найближчому майбутньому в кампусі Waterfront з’явить-
ся новий корпус Arbour – 12-поверхова вуглецево-ней-
тральна екобудівля, яка вироблятиме власну енергію 
і стане першою дерев’яною офісною багатоповерхівкою 
в Торонто. У ній розміщуватимуться лабораторії, у яких 
будуть вивчати технології, сприятливі для клімату плане-
ти, а також тут буде факультет комп’ютерних технологій, 
який спільно з муніципалітетом Торонто розвиватиме 
програму «Розумне місто».
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Світ, у якому ми живемо, швидко змі-
нюється, проте система освіти біль-
шості країн упродовж останніх 100 
років лишається майже незмінною. 
Якщо століття тому, в індустріальну 
епоху, ключовими навичками, що 
визначали грамотність дітей, були 
читання, письмо та арифметика, то 
сьогодні на передній план виходять 
уміння критично мислити, творчо 
підходити до справи, працювати 
з інформацією. Чи роблять школи та 
виші все можливе, щоб підготувати 
студентів до життя у сучасному сві-
ті? Адже саме це – одне з головних 
завдань сучасної освіти.

ВИКЛИКИ ДОСЯГАТИ БІЛЬШОГО
Фахівці мережі шкіл Nord Anglia 
Education вважають, що школи здат-
ні зробити більше, аби випускники 
2030-х були краще підготовленими 
до життя у світі майбутнього, якого 
ми ще не знаємо.

Як і раніше, надійні перевірені 
форми традиційного навчання віді-
грають у підготовці студентів чималу 
роль. Роль учителів полягає у тому, щоб 
розвивати допитливість, завзятість, 
надихати студентів на вивчення світу.

У школах Nord Anglia Education 
студентам кидають виклик, заохочу-
ють спробувати нове, пояснюють, що 
невдачі є так само цінними, як і успі-
хи, і що наполегливість врешті-решт 

NORD ANGLIA EDUCATION — ПРОВІДНА МІЖНАРОДНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕМІАЛЬНИХ ШКІЛ, ЯКА СТВОРИЛА УНІКАЛЬНУ 
НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ, ЗОРІЄНТОВАНУ НА МАЙБУТНЄ ТА 
ПОЗБАВЛЕНУ ЗАСТАРІЛИХ ТРАДИЦІЙ МИНУЛОГО

“ОСВІТА ДЛЯ ВИНАХІДНИКІВ 
МАЙБУТНЬОГО

приведе до успіху. Викладачі переко-
нують, що варто вчитися на власних 
помилках, знаходити рішення і вміти 
засвоювати уроки, які ми отримуємо 
при виконанні складних завдань.

ПІДГОТОВКА ДО СВІТУ БЕЗМЕЖНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ
Незалежно від того, шукаємо ми ліки 
від раку чи намагаємося вплинути 
на кліматичні зміни, для вирішення 
проблем сучасного світу потрібна 
взаємодія всіх наук. Тому і вчити май-
бутніх фахівців важливо комплексно, 
допомагаючи студентам формувати 
цілісне розуміння того, як насправді 
влаштований наш світ.

У Nord Anglia Education створили 
інноваційний міждисциплінарний 
метод навчання STEAM

Досягати успіхів у науці та техніці 
студентам допомагає творчість

NORD ANGLIA 
EDUCATION

Міжнародна мережа шкіл, 
де готують студентів до 
вступу у провідні навчальні 
заклади світу. Мережа об’єд-
нує 46 шкіл із 17 різних країн 
світу (у Північній Америці, 
Європі, на Близькому Сході, 
у Південно-Східній Азії) 
і понад 32 000 студентів.
Випускники Nord Anglia 
Education стають студентами 
визнаних у світі топових уні-
верситетів і коледжів, серед 
яких: Cambridge Univer-
sity, Columbia University, 
Dartmouth College, Harvard 
University, Princeton Univer-
sity, Yale University та ін.
Завдяки широкому вибору 
освітніх програм Nord Anglia 
Education надає комплексну 
академічну і мовну підготов-
ку, що забезпечує успішне 
зарахування до шкіл на всіх 
рівнях середньої освіти – від 
дошкільних відділень до 
випускних класів.

У більшості шкіл дотримуються 
відомого підходу до вивчення точ-
них наук – STEM (науки, технології, 
інжиніринг, математика), тоді як шко-
ли Nord Anglia Education додали до 
цього переліку мистецькі дисципліни 
(Arts), створивши інноваційний між-
дисциплінарний метод STEAM. Фа-
хівці Nord Anglia Education перекона-
ні, що для досягнення успіху в науці 
та техніці студенти також мають бути 
творчими особистостями, здатними 
критично мислити. А ці навички най-
краще розвиваються завдяки впливу 
мистецтва.

Використовуючи новий підхід до 
викладання науки, технологій, ін-
жинірингу, мистецтв та математики 
(STEAM), студентів заохочують екс-
периментувати, а не чекати інструк-
цій, вчитися співпрацювати і мислити 
критично – адже саме ці вміння допо-

можуть їм у майбутньому вирішувати 
навіть найскладніші проблеми.

СОЮЗ МИСТЕЦТВА ТА НАУКИ
Фахівці Nord Anglia Education упев-
нені, що музика може відігравати 
величезну роль в освіті дітей. Тому 
у співпраці з всесвітньо відомою шко-
лою Juilliard School, що надає освіту 
найвищого рівня талановитим митцям 
зі всього світу, було розроблено про-
граму навчання з музики. Мета про-
грами Juilliard-Nord Anglia Performing 
Arts – познайомити студентів із вико-
навськими мистецтвами, розвинути 
такі навички, як креативність, критич-
не мислення та вміння співпрацювати.

Програма охоплює широкий 
спектр жанрів, стилів і культур. На 
прикладі світових шедеврів музики 
під проводом професійних музикан-
тів, виконавців, митців студенти від-
кривають для себе світ мистецтва та 
досліджують його роль у суспільстві, 
опановують мову музики, мистецтво 
імпровізації й композиції.

Як і у співпраці у сфері вико-
навського мистецтва, Nord Anglia 
Education прагне працювати з най-
кращими в усіх галузях. У рамках 
програми STEAM школа уклала угоду 
про співпрацю з одним із найкращих 
університетів світу – Массачусетським 
технологічним інститутом (MIT), щоб 
успішно реалізувати певні елементи 
програми STEAM.

Співпрацюючи з MIT, Nord Anglia 
Education щороку розробляє ряд 
практичних завдань для своїх студен-
тів. Традиційно дисципліни, пов’язані 
з науками та технологіями, виклада-
ють окремо. Проте у поєднанні вони 
стають інструментом для вирішення 
найбільших проблем світу. Практичні 
завдання, які виконують студенти, 
заохочують їх працювати разом, щоб 
знайти інноваційні та креативні рі-
шення складних проблем.

Школи здатні робити більше, щоб 
краще підготувати випускників 
до майбутнього, якого ми ще не знаємо

Студентів заохочують 
експериментувати у творчості  
та мислити критично
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Сьогодні США посідає перше місце 
в світі за кількістю іноземних студен-
тів. Американські виші перебувають 
на найвищих сходинках світових рей-
тингів, і з кожним роком дедалі біль-
ше українських студентів їдуть у США 
опановувати професії майбутнього. 
Проте вступити у провідний амери-
канський університет і досягти успіху 
в навчанні одразу після закінчення 
середньої школи в Україні – нелегко. 
Серед основних перешкод – недо-
статні знання академічної англійської 
мови, незвична для наших школярів 
система освіти, нестача навичок, не-
обхідних для успішного навчання 
у США. Саме тому більшість інозем-
них студентів починають свій ака-
демічний шлях у американському 
коледжі – своєрідному місткові між 

ОБРАТИ, ВСТУПИТИ  
ТА ДОСЯГТИ УСПІХУ

школою та університетом. Коледж 
Green River – один із них.

Green River – провідний амери-
канський коледж, що пропонує 
студентам широкий вибір програм 
трансферу в топ-університети США 
за найрізноманітнішими напряма-
ми підготовки: від бізнесу та гумані-
тарних наук до авіаційної інженерії 
й біотехнологій.

Коледж пропонує широкий вибір 
мовних курсів для підготовки  
абітурієнтів до вступу

Провідні програми коледжу пов’язані 
з інженерно-технічними науками

Green River пропонує 
студентам широкий вибір 
програм трансферу  
в топ-університети США

Коледж знаходиться у невелико-
му містечку Оберн (штат Вашингтон), 
що славиться не лише мальовничи-
ми краєвидами, але й професійни-
ми можливостями для студентів, які 
прагнуть стати фахівцями у сфері 
інженерії та авіації. Адже провідні 
програми коледжу пов’язані саме 
з інженерно-технічними науками, 
а сам заклад розташовано у 45 хв. їзди 
від Сіетла – ділового центру з офісами 
таких міжнародних корпорацій, як 
Boeing, Microsoft, Strabucks, Amazon 
та ін. Це створює особливі умови для 
навчання й практики студентів.

ЧОМУ САМЕ GREEN RIVER

1Широкий вибір навчальних про-
грам та великий перелік універ-

ситетів, до яких можуть вступити 
студенти коледжу після двох років 
навчання на програмах трансфе-
ру. Студенти опановують базовий 
фах на рівні молодшого спеціаліста 
(Associate degree), а потім перехо-
дять на 2 чи 3 курс університету за 
обраною спеціальністю. До того ж 
можна закінчити програму середньої 
освіти на базі Green River та вступити 
до провідних американських вишів, 
зекономивши при цьому гроші й час 
на підготовчі курси.

2Висока якість академічної підготов-
ки та грамотний підхід до вибору 

університету дає іноземним студен-
там можливості для вступу в топові 
виші США, серед яких University of 
Washington, UC Berkley, John Hopkins 
University, UCLA та ін.

3Центр з роботи з іноземними 
студентами, у якому кваліфіко-

вані працівники коледжу допомо-
жуть скласти ефективну програму 
на вчання, обрати фах і спланувати 
подальший вступ до університету.

4У коледжі приділяють значну ува-
гу розвитку навичок критичного 

мислення й аналізу, ефективної ко-
мунікації та нетворкінгу. Сьогодні 
складно уявити, які професії мати-
муть найбільший попит через 5–10 
років, однак для вступу в рейтингові 
виші ці вміння не менш важливі, ніж 
гарне знання англійської мови.

5Чудове співвідношення якості та 
вартості навчання.

ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ
Найбільший вибір спеціалізацій 
представлено у рамках програм 
транс феру до університетів. Програ-
ми трансферу відповідають першим 
двом курсам навчання на бакалаврі-
аті в університеті. Ними передбаче-
но надання кваліфікації молодшого 
спеціаліста, з якою студенти вже мо-
жуть починати професійну діяльність. 
Серед найцікавіших напрямів під-
готовки у Green River – авіакосмічна 
інженерія, авіаційна індустрія, біоін-
женерія, хімія, комп’ютерні технології 
та безпека. У рамках програми тран-
сферу студенти коледжу вивчають 
низку гуманітарних дисциплін, які 

середньої освіти у Green River (High 
School Completion Plus Programs). 
Протягом останніх років ця програма 
користується неабияким попитом 
серед українських школярів, адже 
коледж надає можливість отрима-
ти державний сертифікат про повну 
середню освіту та кваліфікацію мо-
лодшого спеціаліста всього за 2 роки. 
Згодом така можливість дозволяє сту-
дентам вступати до вишів на третій 
курс бакалавріату.

ЩОБ УСПІШНО ВСТУПИТИ І ЗАКІНЧИТИ ВИШ 
США, УКРАЇНСЬКИМ СТУДЕНТАМ ВАРТО ПОЧАТИ 
СВІЙ АКАДЕМІЧНИЙ ШЛЯХ У АМЕРИКАНСЬКОМУ 
КОЛЕДЖІ — СВОЄРІДНОМУ МІСТКОВІ МІЖ 
ШКОЛОЮ ТА УНІВЕРСИТЕТОМ

“

обов’язкові у програмі бакалавріату, 
а також ряд профільних предметів за 
обраним напрямом.

На відміну від нашого традицій-
ного уявлення про коледжі ступінь 
бакалавра у коледжах США має таку 
саму цінність, як цей ступінь в уні-
верситеті. Різниця лиш у тому, що 
в коледжах навчання спрямоване 
на отримання прикладних знань і на-
вичок, а в університетах програми 
мають більш академічний характер.

Українські школярі 10 та 11 класів, 
що мріють про вищу освіту у США, 
можуть почати свій шлях із програм 

Крім академічних програм, ко-
ледж пропонує широкий вибір мов-
них курсів для підготовки абітурієнтів 
до вступу на програми бакалавріату 
чи трансферу до університетів. У кам-
пусі працює центр мовної підготовки, 
що дає іноземним студентам змогу 
не тільки вивчати англійську, а й інте-
груватися в академічне середовище 
коледжу. Мовний центр пропонує 
курси для різного рівня підготовки. 
І навіть якщо ви ще не готові до всту-
пу, але хочете стати студентом амери-
канського коледжу, перший крок ви 
можете зробити вже зараз!
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Les Elfes – міжнародний дитячий мов-
ний табір у швейцарських Альпах, що 
гостинно приймає юних кемперів 
віком від 7 до 18 років навесні, влітку 
і взимку. У таборі діти можуть вивча-
ти англійську, французьку, німецьку, 
іспанську і навіть китайську мови, 
займатися спортом, знайомитися 
з новими культурами, приятелювати 
з друзями зі всього світу.

За 30 років існування Les Elfes із та-
бору, що пропонує активності й заняття 
спортом на свіжому повітрі, перетво-
рився на освітній центр, де кемпе ри не 
лише покращують свої знання різних 

КАНІКУЛИ  
У LES ELFES —  
ЦЕ МІКС ПРИГОД, 
ВІДКРИТТІВ, 
ЗАНЯТЬ СПОРТОМ, 
НЕОБМЕЖЕНОГО 
СПІЛКУВАННЯ 
З НОВИМИ 
ДРУЗЯМИ  
ТА ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНИХ  
МОВ, ТОМУ  
НА СМАРТФОНИ 
ТА ПЛАНШЕТИ 
ЧАСУ ПРОСТО НЕ 
ВИСТАЧАЄ

“НАВІЩО ДІТЯМ ЇХАТИ У ТАБІР

мов, а й розвивають лідерські навички, 
вчаться безпечно працювати в Інтер-
неті, визначаються з захопленнями 
і майбутньою професією.

Навчаючись кататися на гірських 
лижах або займаючись альпінізмом, 
кемпери вчаться працювати разом. 
Підтримуючи інших, коли найваж-
че, кемпери вчаться спілкуватися, 
вирішувати проблеми, працювати 
у команді та бути незалежними. І все 
це відбувається у дружньому середо-
вищі серед мальовничих краєвидів.

Les Elfes – один із небагатьох дитя-
чих таборів, які працюють з початку 

Les Elfes – один із небагатьох дитячих 
таборів, які працюють із початку грудня 
до кінця серпня

Подорожі та знайомство 
з новими культурами – 
невід'ємна частина 
особистісного розвитку 
студентів

очах, коли вони відправляють дітей 
у закордонні табори, адже це пере-
ломний момент у період, коли дитина 
дорослішає. Він нелегкий, проте не-
обхідний і корисний для формування 
самостійної, відповідальної та всебіч-
но розвиненої особистості.

 Напевно, батьки часто запитують 
вас, навіщо відправляти дітей у та-
бір? У чому користь таких поїздок?

Досвід самостійного життя у таборі 
ваша дитина пам’ятатиме завжди. 
Наприклад, мені у Les Elfes найбільше 
подобаються вікенди. Зазвичай це 
найактивніша частина тижня, яка, 
втім, не обходиться без сліз. Вам 
може здатися дивним, що для мене 
найкращий час тижня – коли наші 
кемпери сумують, проте вихідні – це 
час змін у емоційному стані дітей.

Коли вони приїжджають до нас, 
стомлені перельотом і різницею 
у часі, то зазвичай сумують за своїми 
родинами. Вийти із зони комфорту – 
ось що дається кемперам найважче. 
Потрібно трохи часу, аби вони звикли, 
а отже… сліз не уникнути.

Гарна новина в тому, що у Les Elfes 
кемпери плачуть лише двічі: впер-

ше, коли приїжджають, і вдруге, коли 
їм час від’їжджати. Їхнє сприйняття 
власних можливостей, здатність бути 
самостійними, незалежними, вміти 
робити вибір та будувати відносини 
з іншими кемперами – все це зміню-
ється, і саме в цю мить користь від 
подорожі найбільш очевидна.

Тут молодь відривається від 
екранів смартфонів, щоб побачити 
красу навколо, відчути аромат сві-
жоскошеної трави, подих холодного 
зимового вітру, постояти на вершині 
гори, усвідомлюючи, що саме твоя 
наполегливість привела тебе сюди.

Наші кемпери вчаться, як впора-
тися з невдачами, зберігати спокій та 
бути впевненими у собі. Ми віримо 
у те, що їхнє вміння адаптуватися, 
особистісна сила та здатність вчитися 
новому допоможуть їм досягти над-
звичайних результатів у майбутньому.

 Чого ви як наставники вчитеся 
у кемперів?

Ми дуже добре розуміємо і бачимо на 
власному досвіді, що до нас приїздить 
нове покоління дітей, які у майбут-
ньому стануть фахівцями у профе-
сіях, які сьогодні лише починають 
з’являтися. Робототехніка, програ-
мування, конструювання, штучний 
інтелект – для більшості з них те, що 
ми вважаємо фантастикою, стане 
справою життя. Адже це ми сьогодні 
звертаємося до кемперів, щоб нала-
штувати телефони та дізнатися, як 
відредагувати відео. Водночас вони 
вважають, що Facebook – для літніх 
людей, і отримують по більше ніж 
20 повідомлень у Snapchat щодня. 
Тому наші кемпери – наше найбільше 
натхнення!

Адам Брук,  
операційний директор  

Les Elfesгрудня до кінця серпня, а це велика 
перевага, адже Швейцарія прекрас-
на у будь-яку пору року.

Головна локація табору – місто 
Верб’є – відомий гірськолижний ку-
рорт. Саме місто затишне і компактне, 
а тому безпечне для проживання, що 
є надзвичайно важливим чинником 
для батьків юних кемперів.

У Les Elfes щороку приїздять 
кемпери з понад 50 країн світу, тому 
організатори табору урізноманіт-
нюють культурну програму табору 
знайомством із національним коло-
ритом та традиціями різних країн. 
Наприклад, напередодні Різдва го-
тують кутю і влаштовують конкурс на 
найкращий національний костюм. 
Святкують китайський Новий рік 
і проводять бразильські карнавали.

На дітей чекають екскурсії на 
фабрики швейцарського шоколаду 
й у округ Грюйєр, який є батьківщи-
ною традиційного швейцарського 
сиру, студенти відвідають Женеву, 
побувають у олімпійському музеї 
у Лозанні, побачать крижану пече-
ру в Шамоні, насолодяться видами 
численних замків, а також столиці 
Швейцарії – міста Берн.

Ми мали надзвичайно приємну 
нагоду поспілкуватися з паном Ада-
мом Бруком, операційним директо-
ром Les Elfes, який відповів на наші 
запитання.

 Чому міжнародні мовні табори 
сьогодні надзвичайно популярні?

Можливість подорожувати, вчити 
іноземні мови, знайомитися з но-
вими культурами стала невід’ємною 
частиною особистісного розвитку та 
пізнання світу. Подорожі розширю-
ють горизонти, надихають, розвива-
ють дітей. Проте я часто спостерігаю 
за батьками і бачу тривогу в їхніх 

Вивчаючи 
іноземні мови, 
займаючись 
спортом, 
кемпери вчаться 
працювати 
у команді
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Щовересня програма навчання і про-
живання у школі-пансіоні Pickering 
College вітає студентів 7–12 класів із різ-
них куточків світу. Для когось із них це 
перший досвід життя далеко від дому

ДРУГИЙ ДІМ
Щоб студенти, які навчаються і жи-
вуть на території Pickering College, 
не тужили за рідною домівкою, тут 
створили сімейну атмосферу, яка на-
зивається «пансіон – сім’я». Кожну 
таку «сім’ю» очолює молодший спів-
робітник коледжу (більшість із них – 
дипломовані вчителі), якому допома-
гають старші студенти-«проктори», 
що живуть у школі-пансіоні. Кожна 
«сім’я» об’єднує студентів різного віку. 
Це сприяє розвиткові наставництва, 
коли старші студенти відіграють роль 
наставників для молодших.

Pickering College надає студентам 
пансіонної форми навчання мож-
ливість познайомитися з культурою 
Канади, набути нових навичок, от-
римати досвід проживання з людьми 
різних національностей, навчитися 
розуміти їхню культуру, а також мис-
лити незалежно і критично.

PICKERING COLLEGE 
ДОПОМАГАЄ СТУДЕНТАМ 
ПАНСІОННОЇ 
ФОРМИ НАВЧАННЯ 
АДАПТУВАТИСЯ  
ДО ЖИТТЯ І НАВЧАННЯ 
У КАНАДІ

“

ДІМ ДАЛЕКО ВІД ДОМУ

ПОРАДИ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ 
ДІТЯМ АДАПТУВАТИСЯ ДО ЖИТТЯ 
В ШКОЛІ-ПАНСІОНІ

1. УСЬОМУ СВІЙ ЧАС
Значні зміни не відбуваються одразу! 
Студентів Pickering College заохочу-
ють поступово, день за днем, звикати 
до нових умов і зміни середовища. 
Згодом вони звикають до життя 
у школі й знаходять нових друзів.

2. ПІДТРИМУЙТЕ ЗВ’ЯЗОК  
ЗІ СТАРИМИ ДРУЗЯМИ
Коли діти знаходять нових друзів, ко-
рисно підтримувати зв’язок зі старими 

Найкращий спосіб знайти нових 
друзів – взятися до цікавої справи

Щоб студенти Pickering College  
не тужили за рідною домівкою, 
тут створили сімейну атмосферу

У Pickering College пропонують  
багато напрямів – від медіамистецтва  
до бухгалтерського обліку

приятелями, навіть якщо вони далеко. 
Адже Skype, FaceTime, ме сенджери та 
телефон скорочують відстань. Учителі 
Pickering College пояс нюють студен-
там, що, якщо їхні нові друзі не ви-
являють ентузіазму і не контактують 
з ними першими, не варто це брати 
близько до серця. Адже причиною 
може бути те, що вони продовжують 
робити звичні для себе речі й лиша-
ються у своїй зоні комфорту. Розви ток 
дружніх відносин потребує часу.

3. ПОСТАВТЕ СОБІ МЕТУ І ЙДІТЬ ДО НЕЇ
Іноді важливо, щоб у дитини була 
мета, на досягнення якої вона з не-
терпінням чекала б. Наприклад, 
спланувати те, як найкраще провести 
з друзями чергові канікули.

4. ДОЛУЧАЙТЕСЯ ДО ЖИТТЯ ШКОЛИ!
Найкращий спосіб знайти нових дру-
зів – взятися до цікавої справи: за-
писатися у спортивний чи музичний 
гурток, клуб ораторського мистецтва, 
долучитися до громадської діяльності 
або просто відвідати захід у будин-
ку-пансіоні увечері чи на вихідних.

5. СПРОБУЙТЕ ОРГАНІЗУВАТИ  
ЩОСЬ У ШКОЛІ
Щоб потоваришувати з іншими сту-
дентами, можна запросити їх зробити 

ЛАУРА МЕЙСОН,  
керівник із питань проживання 
і медичного обслуговування 
у школіпансіоні

«Цілком нормально, що деякі 
діти мають змішані почуття, 
їдучи з дому на навчання у нову 
школу. Та насправді знайомитися 
з новими людьми, знаходити дру
зів, отримувати нові враження, 
ставати все більш незалежним 
і впевненим у собі – дуже цікаво. 
Але деякі діти можуть боятися 
таких змін, тому програму 
проживання у школіпансіоні 
побудовано так, щоб допомогти 
студентам легко адаптуватися 
до нових умов».

ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЕЦЬ, 
студент 11 класу Pickering 
College

«Я обрав Pickering, бо це дуже 
привітний коледж, де пропону
ють багато напрямів освіти – 
від медіамистецтва до бухгал
терського обліку. Чесно кажучи, 
мені ніколи не траплялося таке 
розмаїття, і тепер усвідомлюю, 
наскільки це буде корисним у май
бутньому. До того ж Pickering 
співпрацює із багатьма провід
ними університетами Канади, 
що згодом полегшує вступ до них.
У коледжі навчається багато 

студентів, і спочатку я був 
трохи розгублений. Проте 
доволі швидко почав спілкуватися 
з дітьми, які навчаються тут 
уже понад два роки, та персона
лом коледжу, що допомагав мені 
у цей період. Потім познайомився 
з іншими українцями й остаточ
но адаптувався.
Зазвичай у класі ми працюємо 
в програмі OneNote на наших 
ноутбуках. Учитель дає класну 
роботу, яку ми опрацьовуємо. 
Після занять викладачі пропону
ють додаткову допомогу, якщо 
хтось із студентів чогось не 
зрозумів».

щось разом. Наприклад, запропо-
нувати покидати м’яч у кільце або 
сходити у торговельний центр Upper 
Canada Mall – і так роззнайомитися.

6. СТВОРІТЬ ОСОБИСТИЙ ПРОСТІР
Персонал Pickering College заохочує 
дітей облаштовувати особистий про-
стір. Це допомагає відтворити у школі 
частинку атмосфери рідної домівки. 
Постери, улюблена ковдра на ліжку, 
книги, фотографії друзів і членів ро-
дини зроблять кімнату по-домашньо-
му затишною.

7. ГОВОРІТЬ ПРО ТЕ, ЩО ВІДЧУВАЄТЕ
Здатність висловлювати власні почут-
тя дозволить позбутися емоційного 
напруження, яке може посилитися, 
коли дитина тримає емоції у собі.

8. ПОГОВОРІТЬ ІЗ КИМОСЬ, ЩОБ 
ОТРИМАТИ ПОГЛЯД ЗІ СТОРОНИ
Про свої почуття можна поговорити 
з другом або родичами. Іноді навіть 
корисно поспілкуватися зі сторон-
ньою людиною. 

Pickering College реалізує вели-
ку програму підтримки студентів, 
і будь-хто може поговорити з «го-
ловою сім’ї», шкільним психологом, 
куратором, шкільною медсестрою 
або будь-яким іншим дорослим спів-
робітником школи, з яким дитина по-
чувається комфортно.
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За прогнозами Всесвітньої туристич-
ної організації, до 2020 року сфера 
міжнародної гостинності та туризму 
вийде на перше місце за оборотністю 
капіталу та рівнем зайнятості. Така 
тенденція на світовому ринку праці 
створює попит на фахівців у сфері 
готельного й ресторанного бізнесу, 
індустрії курортів і розваг. Це один 
із найперспективніших напрямів 
для студентів, які бажають отрима-
ти професію, що користуватиметься 
попитом у майбутньому.

ДЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ ТРАДИЦІЇ 
ГОСТИННОСТІ
Відомі готельєри, управляючі п’я-
тизіркових готелів і мішленівських 
ресторанів починали свій кар’єрний 
шлях у Швейцарії.

Упродовж багатьох років Швей-
царська освітня група SEG (Swiss 
Education Group) є лідером в індустрії 
гостинності та виховує нове поколін-
ня професіоналів у сфері готельного 
та туристичного бізнесу.

ШВЕЙЦАРІЯ НАДИХАЄ!

У SEG входить п’ять шкіл готель-
ного та туристичного менеджменту:

⚫ Школа готельного та турис-
тичного бізнесу César Ritz у містах 
Ле-Бувре, Люцерн та Бріґ;

⚫ Інститут готельного менедж-
менту HIM у місті Монтре;

⚫ Школа готельного менеджмен-
ту SHMS у містах Ко та Лейзен;

ГОТЕЛЬНИЙ 
ТА РЕСТОРАННИЙ 
БІЗНЕС 
РОЗВИВАЮТЬСЯ 
НАДЗВИЧАЙНО 
ДИНАМІЧНО 
І ВВАЖАЮТЬСЯ 
НАЙБІЛЬШ 
ПЕРСПЕКТИВНИМИ, 
А ОТЖЕ ФАХІВЦІ 
У ЦИХ ГАЛУЗЯХ 
КОРИСТУВАТИМУТЬСЯ 
НЕАБИЯКИМ 
ПОПИТОМ 
У МАЙБУТНЬОМУ

“ «Швейцарія – справжня перлина 
Європи, що виблискує білосніж
ними снігами гір, посміхається 
кришталевими озерами та 
смарагдовими лісами. У цій кра
їні розмірений ритм життя не
великих містечок та сіл швидко 
змінює шалений темп ділових 
центрів. Це ідеальне місце для 
тих, хто прагне гармонійно 
поєднувати навчання, роботу 
та дозвілля.
Під час навчання мені допо могло 
вміння мудро розподіляти свій 

час так, аби його вистачало 
і на навчання, і на дозвілля. До 
того ж розклад занять у школі 
складено так, щоб студенти 
все ж мали можливість подоро
жувати на вихідних і їм не дово
дилося жертвувати дозвіллям 
заради успішності.
У робочі дні ми отримували 
дос татню кількість годин на 
самостійну роботу. І хоча робо
ти студенти мають чимало, 
загалом я не можу поскаржити
ся на те, що мені не вистачало 
часу на дозвілля, оскільки вся 
система навчання гарно проду
мана і зорга нізована».

⚫ Школа готельного менеджмен-
ту та дизайну IHTTI у місті Невшатель;

⚫ Академія кулінарного мисте-
цтва у містах Ле-Бувре та Люцерн.

Кожна школа має свою спеціалі-
зацію: міжнародний туризм і гостин-
ність, готельно-ресторанний бізнес 
та менеджмент, дизайн та інтер’єр 
готелів, а також кулінарне мистецтво.

ЗНАННЯ НА ПРАКТИЦІ
Студенти SEG навчаються на прак-
тиці. Навчання проходить на базі 
чотиризіркових готелів, які були пе-
реобладнані під навчальні корпуси й 
устатковані сучасним обладнанням. 
Тобто SEG створює творчу атмосферу 
для навчання у найкращих традиціях 
швейцарської гостинності.

Усі навчальні програми в школах 
SEG передбачають проходження прак-
тики в елітних готелях, ресторанах або 
міжнародних компаніях Швейцарії 
чи за її межами. Академічний семестр 
чергується з семестром оплачуваної 
практики, відповідно студенти отри-

мують не лише знання і досвід роботи 
в індустрії, а й додатковий дохід.

МІЖНАРОДНА КАР’ЄРА
У школах SEG приділяють велику ува-
гу розвиткові кар’єрного потенціалу 
студентів. По закінченні навчання всі 
студенти SEG володіють щонайменше 
двома іноземними мовами. Це дає пе-
реваги працевлаштування в будь-якій 
країні світу. Школи SEG також тісно 
співпрацюють з такими всесвітньо ві-
домими компаніями, як Four Seasons, 
UBS, Ritz Paris, Kerzner і HUBLOT та ін. 
Двічі на рік у школах SEG проходять 
Міжнародні рекрутингові форуми, 
де збираються представники 135 між-
народних компаній зі сфери туризму 
і гостинності. Студенти мають можли-

Після активних робочих днів на 
студентів чекає не менш активне до-
звілля. У вихідні дні SEG організовує 
для студентів походи і кемпінг у горах, 
поїздки у Берн і Цюрих, а на канікулах 
студенти подорожують до Італії, Фран-
ції, Австрії, Ліхтенштейну і Німеччини. 
Для тих, хто бажає цікаво провести 
дозвілля, не покидаючи школи, SEG 
організовує безліч заходів і тренінгів.

Якщо ви бажаєте стати частиною 
величезної індустрії міжнародної гос-
тинності, навчання у SEG – запорука 
вашого успіху!

Навчання у школі César Ritz 
Colleges – чудовий старт  
кар'єри у сфері готельного  
та туристичного бізнесу

У школах SEG виховують нове покоління 
професіоналів у сфері готельного та 
туристичного бізнесу

Розклад занять складено так, щоб 
студентам не доводилося жертвувати 
дозвіллям заради успішності

Анастасія Черкасова,  
випускниця школи  

César Ritz

вість ознайомитися з майбутніми ро-
ботодавцями й отримати пропозицію 
з працевлаштування.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ У SEG
Живуть студенти у номерах готелів, 
де і проходить навчання. У кожного 
студента власний розпорядок дня 
і перелік обов’язків на тиждень. Крім 
щоденних занять і практики, всі сту-
денти беруть участь у забезпеченні 
життєдіяльності школи: працюють 
у студентських кафе і ресторанах, із 
перших днів навчання використову-
ючи на практиці отриманні знання, 
відпрацьовуючи вміння та навички 
з готельного менеджменту.
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St Giles International – відома між-
народна приватна мережа шкіл, 
що спеціалізується на викладанні 
англійської мови. St Giles має вісім 
центрів, що цілорічно працюють у Ве-
ликобританії, США та Канаді. Також 
у St Giles International декілька літ-
ніх дитячих центрів та центрів для 
сімейних програм. Усі центри St Giles, 
які розташовані у Великобританії, 
акредитовані British Council. Щороку 
у St Giles International навчається по-
над 14 тис. студентів зі 100 країн світу; 
у 2015 р. оборот компанії становив 
27 млн. фунтів стерлінгів.

ПОНАД 60 РОКІВ ДОСВІДУ
St Giles International заснували у 1955 
році Пол Ліндсей із дружиною Ді-
аною. Пол – учитель англійської та 
французької мов – щойно розпо-
чав викладацьку кар’єру. Аби тро-
хи підзаробити на власне весілля, 
він влаштувався працювати на літо 
у центр вивчення англійської мови 
на Оксфорд-стрит. Помітивши, на-
скільки успішною є ця справа, зго-
дом він винайняв невелику кімнату 
в лондонському районі Сохо та від-
крив власний центр. Із тих пір St Giles 
розрослася до міжнародної мережі 
мовних шкіл. Крім того, вона надала 
франшизу декільком навчальним за-
кладам у Бразилії.

Головна мета компанії була й ли-
шається чіткою і зрозумілою: запро-
понувати студентам курси англійської 
мови найвищої якості за помірну ціну.

ІНТЕНСИВ З АНГЛІЙСЬКОЇ 
PLATINUM COURSES
Окрім стандартних курсів, St Giles 
International пропонує низку біз-
нес-курсів під брендом Platinum 

У АНГЛОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ST GILES 
CAMBRIDGE АНГЛІЙСЬКУ МОЖНА НЕ ЛИШЕ 
ВИВЧАТИ, А Й ЖИТИ НЕЮ В ОТОЧЕННІ 
ВИШУКАНИХ БРИТАНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ

“МОВНІ ШКОЛИ, 
ДЕ ЖИВУТЬ 
АНГЛІЙСЬКОЮ

Courses. Їх проводять у невеликих 
групах у п’яти центрах (Брайтоні, 
Цен тральному Лондоні, Нью-Йорку, 
Сан-Франциско та Ванкувері).

Студенти Platinum Courses мають 
доступ до спеціалізованих комфор-
табельних «Платинум лаундж зон», 
де можна безплатно пригоститися 
гарячими та холодними напоями 
й снеками, скористатися комп’юте-
ром та wi-fi тощо.

Окрім стандартних курсів,  
St Giles пропонує низку бізнес-курсів  
під брендом Platinum Courses

St Giles має вісім центрів, що цілорічно 
працюють у Великобританії, США  
та Канаді

верситету (одного з п’яти найпрестиж-
ніших у світі вишів) є джерелом на-
тхнення для студентів й абітурієнтів. 
Оскільки St Giles International пропо-
нує академічний курс англійської мови 
та курси підготовки до FCE, CAE і CPE, 
то розташування центру саме в Кемб-
риджі логічне та зручне для розроб-
ки навчальних програм. Студенти 
можуть не лише покращити знання 
з англійської, але й поспостерігати за 

СЕРГІЙ,  
студент St Giles International 
у Центральному Лондоні

«Platinum Courses у St Giles 
International – просто знахід
ка для людей, що працюють 
у бізнесі. Впродовж декількох 
тижнів я навчався на цьому 
курсі у Центральному Лондоні. 
Результати навчання були 
чудовими. Мій рівень ділової 
англійської значно покращився, 
адже навчальну програму було 
спрямовано на розширення 
словникового запасу саме в цій 
сфері. Завдяки розмовній прак
тиці я став більш упевненим 
у собі, а це надзвичайно корисно 
під час ділових переговорів 
з іноземними партнерами й 
під час ділових поїздок. Будівля 
мовної школи просто чудова. 
Зовні – це зразок традиційної 
британської архітектури, 
а всередині – модерні, сучасно 
обладнані аудиторії, де є все 
необхідне для результативного 
вивчення іноземної мови».

ІННА ШЕВЧЕНКО,  
ведуча програми «Факти»  
на телеканалі ICTV  
(відвідала одну зі шкіл  
St Giles у Лондоні)

«Спосіб викладання у St Giles 
International кардинально 
відрізняється від нашого.  
Чи то в Україні настільки 
застарі лий спосіб викладання, 
чи є якісь інші причини…  
Та у St Giles навчання від
бувається англійською, але, 
незважа ючи на це, ти все розу
мієш і відразу використовуєш 
знання у реальному житті».

студентським життям традиційного 
британського вишу.

Школа розрахована приблизно 
на 150 студентів віком від 16 років. 
Починаючи з січня 2018 р. St Giles 
Cambridge запропонує низку курсів, 
серед яких:

⚫ Курси з загальної англійської
⚫ Курси з підготовки до іспитів 

типу Cambridge
⚫ Курси з фахової англійської (кур-

си з підготовки до IELTS, курси з за-
гальної англійської плюс з англійської 

для бізнесу, загальна англійська плюс 
англійська для студентів університетів)

Унікальним у новій школі є поєд-
нання традицій та інновацій, устале-
них цінностей та нових перспектив. 
У англомовному середовищі St Giles 
Cambridge англійську можна не лише 
вивчати за допомогою сучасних ме-
тодик. Тут англійською можна жити, 
вбираючи її з повітря в оточенні ви-
шуканих британських традицій.

КОРОЛІВСЬКЕ 
ВИЗНАННЯ
У 2015 році міжнародна ме-
режа шкіл St Giles отримала 
найбільш престижну біз-
нес-нагороду Великобрита-
нії – Queen’s Award – Королів-
ську премію для підприємств 
у сфері міжнародної торгівлі, 
яку щороку вручає Королева 
Єлизавета II представникам 
компаній, що мають стабільні 
видатні досягнення упродовж 
більше ніж 6 років роботи.

Курси Platinum було розроблено 
для бізнесменів та фахівців, яким не-
обхідний індивідуальний інтенсивний 
курс англійської мови у форматі сам 
на сам із викладачем або у невели-
ких групах. Специфіка курсів полягає 
у тому, що заняття проводять у офісі 
з покращеними умовами, а студенти – 
досвідчені професіонали своєї справи.

ВОСЬМА ШКОЛА ST GILES 
INTERNATIONAL У КЕМБРИДЖІ
Кембридж –  всесвітньо відомий 
осередок освіти. Саме тому St Giles 
International відкрила свій восьмий 
центр саме у цьому місті. Однак Кем-
бридж приваблює не лише вікторіан-
ською архітектурою й затишком тради-
ційного британського містечка. Сама 
близькість до Кембриджського уні-
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Kaplan International Pathways (KIP) 
входить до складу корпорації Kaplan 
Inc. та є однією з найдосвідченіших 
компаній, що готує іноземних студен-
тів до вступу і навчання у провідних 
університетах Північної Америки, 
Великобританії та Австралії. Згідно 
з рейтингом найкращих шкіл США – 
U. S. News Rankings 2017 – KIP входить 
у топ-40 шкіл країни.

KIP також пропонує підготовчі 
програми абітурієнтам, які бажають 
вступити на бакалавріат або магістра-
туру у понад 40 вищих навчальних 
закладів Старого Світу. Майбутнім 
студентам, що навчатимуться у США, 
тут пропонують підготовчі академіч-
ні програми Kaplan Pathways за на-
прямами: англійська мова, дизайн, 
IT та інжиніринг, ЗМІ й комунікації, 
соціальні науки. KIP гарантує вступ 
і продовження освіти в обраному 
університеті за умови проходження 
програми Kaplan Pathways відповідно 
до вимог.

ОСВІТНЄ ПАРТНЕРСТВО 
З NORTHEASTERN UNIVERSITY
Уже понад 70 років KIP співпра-
цює з провідними університетами 
США, одним із яких є бостонський 
Northeastern University з кампу-
сом у  Сіетлі. Академічна школа 
Northeastern загальновідома сво-
їм високим рівнем викладання 

УПЕВНЕНИЙ 
КРОК ДО ОСВІТИ 
У США

STEM-дисциплін. Кар’єрний успіх 
випускників STEM-спеціальностей 
зумовлено стрімким розвитком тех-
нологій, що гарантує високий попит 
на таких фахівців на ринку праці й 
відповідно їхні високі доходи.

Освіта у Northeastern базується 
на інноваційній методиці «Нав-
чання на практиці» (Experiential 
Learning), завдяки якій студенти 
отримують об’єктивне розуміння 
специфіки обраної галузі, спеціа-
лізуються й здобувають навички, 
необхідні для успішної кар’єри. 

Студенти програми Kaplan Pathways 
можуть обрати навчання у бостонському 
кампусі Northeastern

Northeastern 
University

Ці досягнення закріплюються під 
час проходження програм «co-op» 
(Cooperative Education), під час якої 
навчальні семестри комбінуються 
з піврічними періодами повної тру-
дової зайнятості у США або за кор-
доном. Програма «co-op» – це у 95% 
випадків гарантоване оплачуване 
праце влаштування, яке водночас є 
невід’ємною частиною навчального 
процесу. Перед студентами-практи-
кантами Northeastern відкривають 
двері НАСА, конгрес, Білий дім та 
ООН. Серед можливих варіантів – 
здобуття бакалаврського ступеня за 
чотири роки з проходженням двох 
оплачуваних стажувань «co-op» чи 
п’ятирічне навчання з трьома такими 
програмами. Студенти Northeastern, 
які обрали STEM-спеціальності, мо-
жуть скористатися урядовою програ-
мою стажування Optional Practical 
Training, що передбачає можли-
вість трирічного працевлаштування 
у США після закінчення навчання.

ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ

МЕРЕЖА ШКІЛ  
АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ

0 800 304 400
www.dec-school.com
ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ В МЕЖАХ УКРАЇНИ
ДЕК ШКОЛА

БІЗНЕС-
АНГЛІЙСЬКА
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Виховання дітей – найвідповідаль-
ніша справа нашого життя. Цього 
неможливо навчитися. Не існує сто-
відсотково правильних рецептів та 
методів виховання. А тим паче саме 
зараз, коли світ так швидко зміню-
ється, що ми, дорослі, не встигаємо 
за ним. Щодня з’являються нові про-
фесії, суть яких ми не зовсім осягнули. 
Годі вже казати про майбутнє, яке на 
нас чекає через десять або двадцять 
років. А ось діти доволі швидко при-
стосовуються до нових умов. Вони 
зростають у неймовірно динаміч-
ному середовищі, й це потребує від 

МИ БЕРЕМО 
НА СЕБЕ ВЕЛИКУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ — 
ВИПЛЕКАТИ ЛЮБОВ 
ДО НАВЧАННЯ,  
АДЖЕ ЛИШЕ  
ПІД ЧАС ЖИВИХ, 
ЕМОЦІЙНО 
НАСИЧЕНИХ  
УРОКІВ ВИНИКАЄ 
СПРАВЖНЯ МАГІЯ

“АНГЛІЙСЬКА,  
ЯКУ ЛЮБЛЯТЬ ДІТИ

Опанувати англійську може кожен, 
незалежно від віку, статі, досвіду 
чи природних здібностей

МЕРЕЖА ШКІЛ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
DEC SCHOOL

Мережа шкіл англійської 
мови DEC school входить 
до групи компаній DEC. Ми 
спеціалізуємося на навчанні 
дітей віком від 4 до 17 років. 
Додатково пропонуємо 
спеціалізовані програми для 
дорослих віком від 17 років. 
У DEC school викладають як 
носії мови, так і висококвалі-
фіковані українські вчителі, 
що мають відповідні міжна-
родні сертифікати.

6 ЛОКАЦІЙ У МІСТІ КИЄВІ

  Голосіїв 
вул. Ломоносова, 73 в

  Либідська 
вул. Академіка Філатова, 2/1

  Печерськ 
вул. Професора 
Підвисоцького, 16

  Лук’янівка 
вул. Січових Стрільців 
(Артема), 42

  Осокорки 
вул. Дніпровська 
набережна, 19 а

  Оболонь 
вул. Оболонська 
набережна, 19

DEC SCHOOL ЦЕ

⚫ Загальна англійська
⚫  Академічна англійська
⚫  Підготовка до ЗНО  

та міжнародних іспитів 
IELTS, TOEFL

⚫ Розмовні клуби
⚫  Англомовні денні дитячі 

табори
⚫ Бізнес-англійська
⚫  Інтенсивний курс 

навчання
⚫  Індивідуальні та групові 

заняття
⚫  Викладачі з Англії  

та США

ти ціль і наполегливо йти до неї. Але 
це може не дати жодного результа-
ту. Навіть дорослому, який вирішив 
опанувати англійську мову, може 
бути доволі складно самому під-
тримувати той рівень ентузіазму, 
що супроводжував його на самому 
початку навчання. Зізнаймося, не 
усім нам відомо, як довго ми можемо 
підтримувати власний рівень заці-
кавленості у новій справі. Інтерес 
спадає, мотивація гасне – і все. Що 
далі – то важче заохотити себе до 
навчання. А тепер уявіть собі дитину. 
Вона взагалі не має уяви, для чого це 
їй потрібно.

І ось тут варто зрозуміти найголов-
ніше. У будь-якому віці для людини 
головним мотиваційним чинником є 
зацікавленість. Власне процес досяг-
нення вашої мети – процес навчан-
ня – повинен бути вам у радість та на-
дихати на наступні кроки. Вивчаючи 
англійську мову, ви щохвилини маєте 
відчувати цікавість та задоволення.

Саме тому в школах англійської 
мови DEC school ми приділяємо ве-
лику увагу комунікативній методиці. 

них зовсім інших навичок, умінь та 
знань. І серед цих знань, безумов-
но, володіння іноземними мовами. 
У цьому випадку, що більше мов 
знатиме дитина, то краще. А наразі 
саме англійська мова займає провідні 
позиції у світі.

СИЛА ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ
Англійська мова – мова міжнарод-
ної спільноти та мова бізнесу. Мова 
спілкування з друзями з усього світу 
та мова навчання. Мова реалізації 
своїх амбіцій та мова професійних 
здобутків. До того ж англійська мова 

Тільки під час живих, емоційно наси-
чених уроків виникає справжня ма-
гія. Англійська, яку люблять діти, – ось 
наш девіз! Ми беремо на себе велику 
відповідальність – виплекати любов 
до навчання. І це стосується не лише 
дітей, але й дорослих.

СПРАВА ЖИТТЯ
Наші викладачі надихають кожного. 
Вони – мудрі керівники, цікаві спів-
розмовники. Бо коли ти любиш свою 
справу, живеш нею, щохвилини праг-
неш до самовдосконалення – у тебе 
все виходить. А діти це надзвичай-
но тонко відчувають і відкриваються 
тобі, люблять тебе у відповідь. Це і є 
найдорожчим скарбом у світі, заради 
якого ми й обрали навчання – справу 
всього нашого життя.

Ми, батьки, стільки всього хоче мо 
передати нашим дітям. Прагнемо 
оберігати та наставляти їх на пра-
вильний шлях у житті. І подеколи 
не розуміємо, що саме для них є 
найголовнішим. Але ми знаємо на-
певно – дитина має бути щасливою. 
А для цього нам варто дослухатися до 
її прагнень і бажань, допомагати у по-
шуку справжнього себе. Маємо дати 
дітям свободу обирати самостійно. 
Бо ж тільки вони самі можуть відчути, 
зрозуміти й обрати свій шлях у житті, 
розпочати власну історію.

0 800 304 400
dec-school.com

не така вже й складна. Опанувати її 
може кожен, незалежно від віку, статі, 
досвіду чи природних здібностей.

Що для цього потрібно? Звісно, 
ви можете чітко розуміти, навіщо 
вам починати вчити мову, постави-
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Усі ми прагнемо, щоб майбутнє на-
ших дітей було успішним і щасливим. 
Проте в умовах невизначеності навіть 
ми – дорослі – не завжди можемо пе-
редбачити, які зміни чекають на нас 
за 5–10 років. Та нам важливо зробити 
все можливе, щоб наші діти сформу-
валися незалежними, гармонійними 
та щасливими особистостями, аби 
вони розуміли, що великою мірою 
від них залежить те, яким буде світ 
навколо у майбутньому. Такою і була 
головна мета нової авторської про-
грами нашого табору ChangeMakers 

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА DEC CAMP CHANGEMAKERS ДОПОМАГАЄ 
КЕМПЕРАМ ВИРІШУВАТИ ПРОБЛЕМИ ВЕЛИКОГО СВІТУ  
НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ Й РОБИТИ СВІТ КРАЩИМ УЖЕ СЬОГОДНІ

“НА ЗВ’ЯЗКУ З МАЙБУТНІМ

Кемпери обирали напрямки, в яких  
їм було найцікавіше реалізовувати 
власні проекти

Один із соціальних проектів – 
гральний куб для дітей із вадами зору

Арт-робота «Друге життя старих 
речей»  –  один із 47 проектів кемперів

цюючи у проектних командах із про-
фесійною підтримкою викладачів, 
запрошених експертів, психологів, 
бізнес-спікерів, кемпери отримали 
новий досвід командної роботи, про-
йшли всі етапи створення та реаліза-
ції власних проектів.

На власних проектах кемпери 
вчилися вирішувати проблеми вели-
кого світу на локальному рівні. Учас-
ники проектів довели, що реальні 
зміни у нашому житті потребують 
глобального кругозору і відповідаль-
ності за свої дії незалежно від того, 
скільки тобі років, де ти живеш, чим 
займаєшся.

⚫ гральний куб для дітей із ва-
дами зору;

⚫ прототипи технологічних про-
ектів – міні-метеостанція, контролер 
потоку воду, автоматичне підсвічу-
вання вмикачів;

⚫ музичну групу hand-made в ін-
терактивній площині Playtronica;

⚫ арт-роботи на тему «Друге жит-
тя старих речей»;

⚫ прокладено туристичні шляхи 
та встановлено еконавігацію в околи-
цях Мигового.

ПРОСТІР  
ГАРМОНІЙНОГО 
РОЗВИТКУ

DEC camp – освітній табір 
для розвитку дітей віком 
від 8 до 16 років. Єдиний 
дитячий табір в Україні, 
що є членом Міжнародної 
табірної спільноти, а також 
членом Американської асо-
ціації таборів. DEC camp – 
це інноваційний творчий 
англомовний простір для 
гармонійного розвитку 
сучасних лідерів

(«Творці змін»). Ми дуже хотіли, щоб 
кемпери відчули, що вже зараз на 
локальному рівні вони можуть стати 
рушійною силою глобальних змін. 
І для цього не обов’язково чекати 
закінчення школи.

Учасники програми мали змогу 
обрати напрямок, в якому хотіли 
реалізовувати власний проект за-
лежно від тієї глобальної мети, яка 
їм була найближчою: раціональне 
використання природних ресурсів, їх 
безпечне та економне споживання, 
екологічне виробництво та ін. Пра-

У рамках програми ChangeMakers 
діти створили 47 вражаючих соціаль-
них проектів. Кожен із них пройшов 
етап «мозкового штурму», плануван-
ня, розподілу задач та їх виконання й 
підготовки до фінальної презентації. 
Серед готових проектів було пред-
ставлено:
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170 ФАХІВЦІВ КОМАНДИ DEC CAMP УПРОДОВЖ УСЬОГО РОКУ 
ГОТУВАЛИСЯ ДО ЛІТНЬОГО ТАБІРНОГО СЕЗОНУ 2017 р. БУЛО ПРОВЕДЕНО  
5 ДВОТИЖНЕВИХ ЗМІН У ПРИКАРПАТСЬКОМУ СЕЛИЩІ МИГОВЕ,  
ЯКІ ВІДВІДАЛО МАЙЖЕ 500 ДІТЕЙ

“

«Ідея проекту передбачала 
постійну роботу «в полі». 
Кожного дня під час реалізації 
проекту ми майже постійно 
були у Миговому. Разом із 
куратором проекту фото
графували і знімали відео біля 
річки, підіймались на гору, щоб 
бачити усе Мигове, ходили ву
личками. Жителі охоче з нами 
спілкувалися і навіть дозволяли 
заходити на подвір’я, робити 
фото будинків. Найбільше мені 
запам’яталася наша зустріч 
із фольклорним колективом. 
Бабусі не тільки гарно співали, 
але й розповідали про події, які 
відбувалися тут десятки років 
тому! Одну з пісень ми записа
ли на диктофон і змонтували 
разом із сучасним співом дівчи
ни із нашої команди. Вийшов 
класний coversong, який ми 
використали як супровід до 
фінального відео».

у нагоді в майбутньому, коли вони 
реалізовуватимуть подібні ініціативи 
в школі, у місцевих громадах, залуча-
ючи однодумців та друзів.

ПРОЕКТ EXPLORING  
ALTERNATIVE ENERGY
Учасники проекту поринули у світ су-
часної енергетики. На практиці вони 
вчилися отримувати енергію за допо-
могою підручних засобів – бляшанок, 
дротів, пластику, мотузок, а також ін-
терактивних наборів американського 
виробництва для дитячих експери-
ментів. За дві зміни кемпери мали 
змогу дослідити ефективність трьох 

«Раніше мій тато відвідував 
виставки сонячних батарей, 
звідки привозив різні захоплюю
чі речі. Відтоді мене почали ці
кавити електричні конструк
тори та іграшки. В таборі 
я обрала вивчення нових джерел 

Настя Сидоренко,  
12 років

Андрій Вознюк,  
16 років

ПРОЕКТ HUMANS OF MIGOVO
На створення основної ідеї кемпе-
рів надихнув американський про-
ект Humans of New York. Завдяки 
спільній роботі дітей та кураторів він 
отримав власну інтерпретацію на 
тлі українських традицій. Проектна 
група вирішила дослідити культуру, 
побут, звичаї та життя жителів сели-
ща Мигове. Як вони живуть? Що їх 
надихає? Які історії про рідний край 

Протягом усіх літніх змін DEC 
camp підтримував ідею сортування 
сміття задля збереження чистого 
довкілля. Спільно з екоорганізаці-
єю «Україна БЕЗ сміття» на території 
табору було розміщено сортувальні 
бокси, сміття з яких вивозили на пе-
реробні станції двічі на тиждень.

енергії, і саме моя команда 
досліджувала сонячну енергію. 
Ми конструювали роботів, 
машини і навіть гелікоптери, 
які могли рухатися завдяки 
енергії сонця. У проекті ми 
стикались із певними трудно
щами, наприклад, хмарністю, 
відсутністю вітру або ж по
вільним потоком річкової води. 
Але все ж нам вдалося запусти
ти кожен розроблений прилад 
і побачити, як усе працює. 
Гадаю, альтернативні джерела 
енергії – це наше майбутнє. Їх 
перевага у тому, що вони неви
черпні, а їх використання більш 
безпечне для навколишнього 
середовища».

Проект ChangeMakers став для 
нас інструментом, за допомогою яко-
го ми показали кемперам, які кроки 
потрібно робити, щоб реалізувати 
свої ідеї, втілювати мрії, робити 
світ навколо кращим. Ми впевнені, 
що цей успішний досвід, уміння та 
навич ки стануть нашим кемперам 

альтернативних джерел енергії – 
води, сонця, вітру. Кожна проектна 
група вивчила плюси і мінуси кожно-
го джерела, їх екологічний складник 
та необхідність застосування нових 
джерел енергії у побуті. Після завер-
шення проекту кемпери представили 
свої досягнення, знявши відео, в яко-
му презентували власні розробки, 
а також розповіли одноліткам про їх 
вплив на майбутнє нашої планети.

вони можуть розповісти? Під час свого 
дослідження діти робили фотографії 
та відео місцевих будинків, краєвидів, 
спілкувалися з людьми, дізнавались 
легенди та цікаві історії. Найважливі-
шою частиною проекту стала зустріч із 
місцевим фольклорним колективом, 
середній вік учасників якого 75 років. 
Літні люди із хвилюванням і водно-
час із задоволенням зустріли юних 
гостей у Мигівському будинку культу-

ри, влаштувавши для них справжній 
концерт. У національному одязі вони 
заспівали традиційних українських пі-
сень, розповіли історію рідного краю, 
розказали про видатних земляків.

У результаті кемпери створили 
оригінальне відео, яке всі подивилися 
на загальній презентації проектів 
у останній день зміни. Глядачі були 
у захваті. Відео можна переглянути 
на каналі DEC у мережі YouTube.

Дослідження ефективності 
альтернативних джерел енергії

Зустріч із місцевим фольклорним 
колективом у рамках проекту  
Humans of Migovo

Кепмери проклали туристичні шляхи  
та встановили еконавігацію  
в околицях Мигового
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DEC lab – це простір для творчості, 
пізнання та самовираження, в якому 
зібрано найкращі студії й активності 
у сфері позашкільної освіти. Кожна 
дитина знайде тут те, що її зацікавить. 
Ми створюємо такі умови, щоб наші 
студенти мали змогу виявити власні 
унікальні здібності, знайти своє по-
кликання й усвідомити, до чого у них 
лежить душа.

У нашій освітній лабораторії ми 
будуємо студії так, щоб розвивати 
креативність, критичне та абстрак-
тне мислення, допитливість, уміння 
працювати у команді. Ми даємо дітям 
«дорожню карту», яка допоможе їм 
орієнтуватися у пересиченому інфор-
маційному просторі, а також допо-
магаємо вчитися формулювати свої 
думки і доносити їх до оточуючих, 
розвиваємо лідерські якості, емоцій-
ний інтелект.

Ми прагнемо, щоб у нас дитина 
спробувала себе у якомога більшій 
кількості різних студій. Адже лише так 
діти зможуть з’ясувати, що їм найбіль-

DEC LAB —  
ДВЕРІ 
У РОЗМАЇТТЯ 
СВІТУ

У природі кожної дитини закладено 
величезний творчий потенціал, який 
важливо зберегти та розвинути

Щасливі обличчя наших студентів – 
найкраща винагорода  
для батьків і команди DEC lab

Ми створюємо такі 
умови, щоб наші 
студенти мали змогу 
виявити власні 
унікальні здібності

ДЕННИЙ ТАБІР У КИЄВІ НА ВИХІДНИХ

Новинкою сезону 2017–1018 р. також є програма ви-
хідного дня ONE DAY CAMP – справжній денний табір 
у Києві. Це чудова можливість для дитини знайти нові 
захоплення та поглибити знання у тому, що її цікавить, 
а для батьків – можливість спланувати свій вихідний 
день, довіривши дитину команді професіоналів. 
У програмі табору понад 15 студій, серед яких йога, кік-
боксинг, айкідо, IT junior, сценічна пластика, акторська 
майстерність, живопис, дизайн і багато-багато іншого. 
Інструктори, вчителі та вожаті DEC lab чекають на вас!

ОСВІТНЯ 
ЛАБОРАТОРІЯ  
DEC LAB  —   
ЦЕ МІСЦЕ,  
ДЕ ПРАЦЮЮТЬ 
УЧИТЕЛІ 
ДОПИТЛИВОСТІ,  
КРИТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ  
ТА КОМАНДНОЇ 
РОБОТИ

“

СТУДІЇ НАПРЯМУ MEDIA
Щоб могти висловитися і бути по-
чутими, потрібно вчитися форму-
вати і представляти власну точку 
зору. У  цьому нам допомагають 
студії напряму Media – студія Digital 
storytelling для 8–12-річних школярів 
та її відділення Video story для молод-
ших школярів 6–8 років.

Digital storytelling – це створення 
цифрових оповідань, які об’єднують 
такий цифровий контент, як аніма-
ція, фото, аудіо і т. ін. Цей новий жанр 
стає все популярнішим у навчальних 
закладах по всьому світу. Створення 
історії з використанням цифрових 
технологій – чудовий спосіб зацікави-

вони зберуть свій перший ПК, а також 
будуть працювати у найпопулярні-
ших програмах. На студії тривимір-
ного друку (3D-printing) діти вчаться 
планувати, моделювати, просторово 
мислити, користуватися програмами 
для створення 3D-моделей, творчо 
самовиражатися за допомогою нових 
технологій.

СТУДІЇ НАПРЯМУ STEM
Одними з найпопулярніших у DEC lab 
є студії напряму STEM (математика, 
фізика, хімія, біологія та LEGO extreme 
engineering). Тут використовують між-
дисциплінарний підхід, поєднуючи 
природничі науки, технології, інже-
нерну творчість та математику.

Мета напряму STEM – створити 
умови, у яких природна допитливість 
дітей лише зростатиме. Ми показує-
мо, як наука та техніка допомагають 
у повсякденному житті, й розвиваємо 
навички, необхідні для соціального 
успіху дітей у їхньому подальшому 
дорослому житті, серед яких вміння 
мислити креативно й абстрактно, 
правильно формулювати запитан-
ня і шукати відповіді, структурувати 
проблеми і поетапно долати труд-
нощі, спілкуватися з однолітками 
і працювати у проектних командах.

ше до вподоби, які таланти вони хоті-
ли б розвивати у майбутньому. Навіть 
сором’язливі й боязкі за короткий час 
адаптуються і включаються в роботу. 
А їхні щасливі обличчя – найкраща 
винагорода для батьків і команди 
DEC lab.

У сезоні 2017–2018 рр. фахівці 
освітньої лабораторії DEC lab дода-
ли у розклад 12 нових захоплюючих 
студій і розробили 7 студійних напря-
мів, серед яких IT, STEM, Media, ART, 
Performance, «Поліглот» та Active lab. 
Також восени у DEC lab стартував фор-
мат денних таборів на вихідних, який 
поєднує навчання у студіях та веселі 
кемперські активності і розваги.

СТУДІЇ IT-НАПРЯМУ
Наші студії IT-напряму (IT Junior, 
3D-printing, «Дрони», Game develop-
ment) перетворюють дітей у справ-
жніх IT-фахівців.

Так, наприклад, на студії IT Junior 
наші студенти вчаться правильно 
і безпечно користуватися Інтерне-
том, розуміти будову комп’ютера, тут 

ти дітей та заохотити їх до вивчення 
інших напрямів цієї сфери – журна-
лістики, креативного письма, інозем-
них мов тощо.

СТУДІЇ НАПРЯМУ ART
У природі кожної дитини закладено 
величезний творчий потенціал, вод-
ночас уява ще не обмежена звични-
ми для дорослих «я не можу», «так не 
буває». Та коли дитина дорослішає, 
цей потенціал може зійти нанівець. 

Щоб цього не сталося, потрібно ство-
рювати сприятливе середовище для 
розвитку творчого мислення. Саме 
така атмосфера панує в студіях напря-
му ART, де об’єднано заняття з живо-
пису, фотомистецтва, моди, дизайну 
та Arts&Crafts.

СТУДІЇ НАПРЯМУ PERFORMANCE
Найжвавіший інтерес у студентів 
викликає студія «Акторська майстер-
ність», де діти не тільки навчаються 
секретам театральної професії, а й 
беруть участь у виставах. Напрям 
Performance –  це також і  студії 
зі сценічної пластики, вокалу та 
сценічного танцю. Тут у дітей роз-
вивають емоційну зрілість, уміння 
долати власні страхи і підвищують 
упевненість у собі. А в рамках студії 
«Риторика» наші студенти опанову-
ють мистецтво слова.



DEC PLACE — 
НАЙКРАЩЕ МІСЦЕ 
ДЛЯ БІЗНЕС-
ПОДІЙ

Готелі на довгий час закріпили за со-
бою звання місць для проведення 
елітних бізнес-заходів. Тепер же до 
Києва вриваються нові технологічні 
модульні локації, на які вже стоять 
черги з представників західних ком-
паній. Усе тому, що вони на заміну 
розкоші, яка вже вийшла з моди, 
можуть запропонувати аскетичну 
функціональність, де спікер – на 
першому місці.

DEC place створювався як найкраща 
локація для бізнес-подій у Києві, що 
відповідає найвибагливішим запитам, 
а саме: універсальна, максимально 
технологічна, комфортна для людей 
з інвалідністю, багатофункціональна.

Так з’явилася ідея забезпечити DEC 
place п’ятьма проекторами, які од-
ночасно можуть показувати різні 
зображення; використовувати су-
часне динамічне зонування світлом, 
яке дозволяє миттєво змінити настрій 
заходу, перейти від офіційної части-
ни до святкової; а також створити всі 
умови для надання якісного сервісу.

Замовити екскурсію, щоб 
познайомитися з локацією,  
та замовити оренду  
можна за телефоном:  
+38 067 825 66 37

Наша адреса:
Київ, бул. Лесі Українки, 23б
facebook.com/decplacepresents
http://dec-place.com

У центрі всіх технологічних 
нововведень – завжди спі-
кер. Саме на його зручність 
спрямовано всі зусилля 
співробітників локації. 
Адже люди, яким є що ска-
зати, змінюють світ, а DEC 
place – це майданчик, де 
саме ви можете розпочати 
ці зміни.

КОРОЛЬ 
ГОВОРИТЬ
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Проект DEC life school почався з того, 
що нас не влаштовувала система, 
в якій навчався наш старший син На-
зар. До обіду – навчання у школі, вечо-
рами – просиджування за виконанням 
домашнього завдання. Та якось після 
чергового запитання сина, чому він 
повинен робити одну і ту саму вправу 

У DEC LIFE SCHOOL МИ ВКЛАЛИ УВЕСЬ СВІЙ 
18-РІЧНИЙ ДОСВІД РОБОТИ У СФЕРІ ОСВІТИ, НАШІ 
ЗНАННЯ НАЙНОВІШИХ МЕТОДИК ЗІ ВСЬОГО СВІТУ 
І ЛЮБОВ — ЦЕ НАШ ГОЛОВНИЙ СЕКРЕТ
НАТАЛЯ ТАРЧЕНКО, ЗАСНОВНИЦЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ШКОЛИ  
DEC LIFE SCHOOL 

“

АЛЬТЕРНАТИВНА 
ШКОЛА — МОЖЛИВІСТЬ 
ВЧИТИ І НАВЧАТИСЯ 
ІНАКШЕ

15 разів, якщо все зрозумів із першого 
разу, я вирішила діяти.

На той час ми вже мали успішну 
освітню агенцію DEC education, яка 
дала нам упевненість у тому, що ми 
можемо розвиватися як бізнес-про-
ект. А не менш успішний проект – 
мовний табір DEC camp – дав нам смі-

Емоційна зрілість дитини 
важливіша за стандартне 
академічне навантаження

ливість визнати, що ми вміємо вчити 
інакше.

У DEC life school ми вклали увесь 
свій 18-річний досвід роботи у сфері 
освіти, наші знання найновіших ме-
тодик зі всього світу і любов – це наш 
головний секрет.

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ
Усі вже, напевно, знають такий вра-
жаючий факт: кожен із 65% нинішніх 
учнів початкової школи працювати-
ме за фахом, якого ще не існує. Це 
важко усвідомити, адже ми звикли 
планувати життя дитини наперед: мій 
стане лікарем, мій – юристом, а моє-
му знадобиться економічна освіта. 
У більшості випадків таке планування 
не має сенсу. Наше головне завдання 
як батьків – дати дитині таку освіту, 
яка допоможе їй адаптуватися до 
викликів майбутнього.

МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
Навчання у нашій школі базується на 
фінській навчальній програмі, голов-
не завдання якої – розвиток життєвих 
компетенцій: уміння вчитися, бути 
самостійним і креативним, критич-
но мислити і знаходити унікальні рі-
шення для різних проблем і викликів. 

ЩО ТАКЕ  
АЛЬТЕРНАТИВНА ШКОЛА

Альтернативна школа – один із 
форматів освіти, що виник як 
альтернатива державним освіт-
нім закладам, навчання у яких 
давно стало застарілим, а поде-
куди й абсурдним. Альтернатив-
ні школи, як і домашнє навчання 
в Україні, не легалізовані, а отже 
для атестації школярі DEC life 
school реєструються у школі дис-
танційного навчання «Оптима» 
та отримують атестат і довідки 
з місця навчання. На сьогодні 
освітні заклади, де навчають за 
альтернативною програмою, не 
можуть отримати статус школи, 
проте Міністерство освіти пра-
цює над проектом нової укра-
їнської школи, який передбачає 
різні форми навчання дітей.

ТРИ ПОРАДИ БАТЬКАМ, ЯКІ 
ШУКАЮТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ

1   Поставити собі запитання: 
«Яка мета навчання моєї дити-
ни?». Високі оцінки, відмінна 
англійська, щаслива дитина – 
оберіть свою відповідь.

2   Зіставити власні цінності 
з цінностями школи. Адже для 
успішного навчання дитини 
в школі необхідно, щоб учні, 
вчителі та батьки говорили 
однією мовою, сповідували 
спільні цінності.

3   Бути готовими до роботи над 
собою. Допомагати дитині й 
навчатися разом із нею – те, 
до чого мають бути готовими 
батьки, обираючи альтерна-
тивну школу.

1   Система оцінювання, яка 
травмує, оскільки базується 
на суб’єктивній думці вчите-
ля і впливає на самооцінку 
дитини, стає певним ярликом 
у суспільстві.

2   Програма навчання, яка не 
пов’язана з реальним жит-
тям. Навчання повинно бути 
побудоване на тому, щоб діти 

могли застосувати отримані 
знання у дорослому житті.

3  Дітей не вчать висловлювати 
власні думки. У школах діти 
просто вчать матеріал, але 
не формують своє ставлення 
до нього, не дискутують між 
собою. Тому в дорослому житті 
їм важко формулювати та 
висловлювати власні думки.

ТРИ НАЙВАЖЛИВІШІ НЕДОЛІКИ СУЧАСНОЇ  
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Запит на конкретні знання 
надходить від учня. 
Завдання вчителя – не 
нав’язувати, а зацікавити

Наталя Тарченко
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Мета навчання – вміти розібратися 
в суті досліджуваного предмета 
і сформувати позитивне уявлення 
про себе як про успішного студента.

У нашій школі запроваджено си-
стему тюторства – супровід у навчан-
ні, коли «свій» учитель спрямовує, дає 
поради, підтримує, залучає, постійно 
стимулює дитину розвиватися.

Ми використовуємо методику 
«Дальтон-план», яка полягає у роз-
робці й використанні індивідуального 
навчального плану студента. Дити-
на вчиться планувати власний час, 
співпрацювати з іншими дітьми та 
викладачами.

Також ми керуємося авторською 
програмою «Школа життя», розро-
блену відомим педагогом і психо-
логом Шалвою Амонашвілі на заса-
дах гуманної педагогіки. Програма 
орієнтована на особистість дитини, 
заперечує авторитарну і наказову пе-
дагогіку, стимулює активність і креа-
тивність дітей.

ЯК ВСТУПИТИ
Перший етап при вступі до школи – 
співбесіда з батьками, під час якої 
стає зрозумілим, чи готові вони до 
альтернативної форми навчання. 
Для нас дуже важливо, щоб батьки 

ТРИ НЕПРИПУСТИМІ РЕЧІ 
В СПІЛКУВАННІ З ДІТЬМИ

1   Засуджувати. Важливо 
приймати дитину такою, якою 
вона є – із її недоліками і пе-
ревагами. Ви можете підтри-
мати, дати пораду, спрямува-
ти її або просто промовчати, 
але не засуджувати.

2   Позбавляти права на помил-
ку. Ми беремо відповідаль-
ність на себе, вирішуємо за 
них проблеми, не дозволяючи 
отримати необхідний жит-
тєвий досвід. Позбавляючи 
людину права на помилку, ви 
позбавляєте її права на успіх. 
Навіть коли йдеться про ма-
люка.

3   Нав’язувати стереотипи. 
«Вчися добре, інакше станеш 
двірником», «Хлопчики не 
плачуть», «Дівчатка повинні 
бути слухняними». Чому? Чи 
можете ви самі відповісти на 
це запитання? Адже так ми 
не даємо дітям можливість 
бути собою.

поділяли цінності школи, стали наши-
ми партнерами і були готові вчитися 
разом із дітьми.

Другий етап – консультація дити-
ни та її батьків із нейропсихологом. 
Цей фахівець не перевірятиме, чи 
вміє дитина читати та писати. Вико-
ристовуючи спеціальні методики, він 
визначить рівень готовності дитини 
до навчання та її адаптації до нового 
колективу і педагогів.

Діти отримають атестат у шко-
лі-екстернаті. У планах – реалізува-
ти можливість отримувати онлайн 
американський атестат. Але наше 
головне завдання в школі – виростити 
емоційно зрілих дітей, які розуміють 
себе, свої сильні сторони, захоплення 
і зможуть у майбутньому стати ща-
сливими самореалізованими осо-
бистостями.

Діти мають відійти від суворих 
правил і шукати власні варіанти 
вирішення питань

У школі діють правила, які створили  
та приймають і діти, і дорослі
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27.01.2018 р., Київ

28.01.2018 р., Одеса

ВИСТАВКА  
«ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ»

Відвідання виставки – найкорот-
ший шлях до особистого знайомства 
з представниками понад 60 провід-
них шкіл та вишів світу. І все це на 
одному майданчику. До того ж це 
чудова нагода проконсультуватися 
з фахівцями DEC education щодо най-
важливіших питань вибору та вступу 
в навчальні заклади Заходу.

02.2018 р.

ПІДГОТОВЧИЙ КУРС  
IELTS ACADEMIC

Компанія DEC education збирає всіх, 
хто хоче скласти IELTS й отримати ви-
ще, ніж 6,5 бала, а також бажає всту-
пити до омріяного зарубіжного вишу. 
Старшокласники віком від 16 років 
займатимуться тричі на тиждень по 
90 хвилин з українським викладачем 
і носієм мови.

02.2018 р.

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ  
ДО ЗАРУБІЖНОЇ ШКОЛИ

Ця підготовча програма буде ко-
рисною для всіх, хто вступає до 9–12 
класів навчальних закладів за кор-
доном або на програму IB у школах 
Канади, США, Швейцарії. Школя-
рі також підготуються до навчання 
у Великобританії на програмах GCSE, 
A-level та IB. Заняття з академічних 
дисциплін – від математики до біз-
несу – викладатимуть англійською 
мовою у групах чи індивідуально.

28.02.2018 р., Київ

ОСВІТНІЙ СНІДАНОК, 
ПРИСВЯЧЕНИЙ  

НАВЧАННЮ У ШВЕЙЦАРІЇ

Гості сніданку дізнаються, у чому по-
лягає унікальність навчання і жит-
тя у Швейцарії. Ми розкажемо про 
кар’єрні можливості та шляхи роз-
витку власного бізнесу в цій євро-
пейській країні.

17.03.2018 р., Київ

ОСВІТНІЙ СЕМІНАР  
«ОЧІКУВАННЯ ТА РЕАЛЬНІСТЬ»

Експерти DEC та учасники семінару 
зможуть обговорити кожний етап на-
вчання за кордоном. Ми поділимося 
досвідом і розповімо, до чого варто 
бути готовими, щоб успішно вступити 
і навчатися за кордоном. Також роз-
вінчаємо міфи про різні країни світу.

11.2017 р. – 01.2018 р., Київ

РОЗПОЧАТО НАБІР 
НА СПЕЦІАЛІЗОВАНУ  

ПРОГРАМУ «ОСНОВИ ДІЛОВОЇ 
АНГЛІЙСЬКОЇ»

Нова програма для тих, хто прагне 
рости професійно, мріє подолати 
мовний бар’єр, багато подорожує та 
спілкується з іноземними діловими 
партнерами. Групові заняття прохо-
дитимуть у зручний вечірній час двічі 
на тиждень із носіями мови та укра-
їномовним викладачем. За 7 тижнів 
навчання студенти зможуть опанува-
ти основи ділової англійської (усної та 
письмової), отримати досвід ведення 
ділових переговорів і подолати страх 
перед публічними виступами.

11.2017 р. – 01.2018 р., Київ

РОЗПОЧАТО НАБІР НА УНІКАЛЬНУ 
ПРОГРАМУ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ  

«ЯК СТАТИ ВСЕСВІТНЬО ВІДОМИМ 
БЛОГЕРОМ У 13 РОКІВ»

Зацікавити дитину навчанням у віці 
13–16 років доволі складно, проте 
можливо. Ми знаємо напевне, як із 
користю провести цей час, спрямо-
вуючи енергію дитини у необхідне 
русло. Підлітки насправді мають 
безліч ідей та цікавих творчих за-
думів. Однак вони не завжди зна-
ють, як їх реалізувати. Тому в рамках 
програми ми насамперед навчимо 
студентів письмово формулювати 
власні думки, наприклад, ведучи свій 
блог. До того ж ще й англійською. Такі 
знання не тільки стануть у пригоді 
у майбутньому під час шкільних та 
університетських іспитів, але й до-
поможуть дітям творчо розвиватися, 
стати, якщо і не письменником, то 
всесвітньо відомим блогером одно-
значно!



64

DE
C 

EV
EN

TS 10.01.2018 р., Київ

СТАРТ ЗАНЯТЬ  
II НАВЧАЛЬНОГО СЕМЕСТРУ

Запрошуємо всіх, хто хоче вивчати 
англійську, але ще вагається, записа-
тись на безплатні пробні заняття в DEC 
school, пройти безплатне тестування 
на визначення рівня володіння мо-
вою, прийти до нас у гості, познайо-
митись із нашими вчителями та від-
чути атмосферу школи. Ми можемо 
підібрати оптимальну саме для вас 
програму: в групі чи індивідуально, 
для дітей або дорослих, загальну або ж 
спеціалізовану (підготовка до іспитів, 
інтенсивний курс, ділова англійська, 
креативні програми для підлітків).

27.03 – 10.04.2018 р., Лондон

ОЛІМПІАДА BRITISH ENGLISH 
OLYMPICS

Студенти DEC school візьмуть участь 
у міжнародній олімпіаді з англійської 
мови British English Olympics (BEO) 
у Лондоні. DEC school – єдина мере-
жа шкіл англійської мови, що готує 
команду, яка представлятиме Украї-
ну! Студенти DEC school на два тиж-
ні поринуть в аутентичну атмосферу 
Великобританії, візьмуть участь у 7 
різнопланових відбіркових конкур-
сах: розкриють свої творчі здібно-
сті, презентуючи власну театральну 
постановку, продемонструють свій 
високий рівень знань, беручи участь 
у дебатах на актуальні політичні та 
соціальні теми (міжнародна глобалі-
зація, кліматичні зміни в світі, шляхи 
збереження нашої планети для на-
ступних поколінь). А для тих студентів, 
хто в майбутньому планує навчатися 
за межами України, участь в олімпіаді 
такого рівня стане суттєвою перева-
гою при вступі у закордонний виш. 
Ми всі вболіваємо за DEC school та 
бажаємо витримки і творчої наснаги 
нашим студентам й учителям!

Узяти участь у цьому заході може 
кожен – підготовка до олімпіади три-

ватиме до 23 березня 2018 року. Ви 
ще встигнете записатися! Звертай-
тесь до адміністрації шкіл англійської 
мови DEC school або за телефоном 
0 800 304 400.

CMYK 0 100 40 15 CMYK 0 75 35 0CMYK 75 65 65 90

шуємо вашу дитину провести цей 
тиждень весело та з користю. Про-
грама заходів у таборі буде побудова-
на так, щоб діти могли не тільки роз-
крити власні таланти, а й спробувати 
себе у різних напрямах. Ми підготу-
вали десятки різних нестандартних 
кемперських розваг, інтерактивних 
ігор, активностей та майстер-класів, 
а також цікавий інтенсивів з англій-
ської мови. Денний табір DEC camp 
у DEC lab – це чудова альтернатива 
комп’ютерним посиденькам удома!

11.2017 р. – 02.2018 р., Київ

РОЗПОЧАТО НАБІР СТУДЕНТІВ  
ДО АЛЬТЕРНАТИВНОЇ  

ШКОЛИ НА НАСТУПНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

DEC life school оголошує набір сту-
дентів віком 6–12 років на 2018–2019 
навчальний рік. DEC life school – це 
альтернативна школа повного дня. 
Наша унікальна методика допома-
гає дітям отримати знання, які вони 
зможуть застосувати у майбутньому, 
розкрити їхні таланти, навчити при-
ймати рішення і відповідати за них. 
Досвід альтернативних шкіл з усього 
світу показав, що такий підхід – це 
крок уперед. І DEC life school уже 
зробила цей крок в Україні.

11.2017 р. – 01.2018 р., Київ

РІЗДВЯНІ КАНІКУЛИ  
З DEC CAMP У DEC LAB

DEC camp розпочав набір до зимо-
вого денного табору «Різдвяні кані-
кули з DEC camp». Локація табору – 
у DEC lab (приміщення Гольф центру 
на Оболонській набережній). Запро-

3 –8.01.2018 р.

ЗИМОВІ КАНІКУЛИ В DEC CAMP  
ЗА ПРОГРАМОЮ NEXTGEN LEADER

Запрошуємо дітей 8–16 років прове-
сти разом із DEC camp різдвяні свята!

Нова програма NextGEN Leader – 
це поєднання світового досвіду у сфе-
рі дитячого розвитку та найкращих 
традицій табору DEC camp. Це освітні 
інновації, англійська мова, творчість 
та fun.

Під час канікул на дітей очікує: 
навчальна програма з носіями мови 
Еnglish for leadership; майстер-класи 
від тренерів особистісного зростання, 
лідерів українських стартапів та пси-
хологів; лекція студента Кембридж-
ського університету для дітей від 
14 років «Як вступити в кращі світові 
ВНЗ?»; спорт, творчість, активні роз-
ваги, різдвяна вечірка і багато іншого!

Локація: готельний комплекс «Кня-
жий двір», с. Княжичі, Київська обл.

DEC education, dec-edu.com, 0 800 30 44 33 ⚫ DEC school, dec-school.com, 0 800 304 400 ⚫ DEC lab, dec-lab.com.ua,  
(044) 495 51 86 ⚫ DEC camp, dec.camp,  (067) 826 13 28 ⚫ DEC life school, lifeschool.dec.ua, (044) 495 51 86
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