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+380 44 278 89 68
вул. Лютеранська, 15, оф. 13, м. Київ
booking@comfort.travel  •  comfort.travel

ЗА ЯКІСНИМ ТУРИСТИЧНИМ 
ОБСЛУГОВУВАННЯМ

15 РОКІВ ДОСВІДУ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

ПІДТРИМКА 24/7

ДОКИ ДИТИНА НАВЧАТИМЕТЬСЯ В МОВНОМУ 
ТАБОРІ У ШВЕЙЦАРСЬКИХ АЛЬПАХ, COMFORT 
TRAVEL CLUB ПОКАЖЕ БАТЬКАМ ВЕЛИЧНІ ЗАМКИ 
ТА НЕПОВТОРНУ ПРИРОДУ ГЕЛЬВЕЦІЇ.

ЯКЩО ДРУГОЮ ДОМІВКОЮ ДЛЯ НЕЇ СТАНЕ КА-
НАДСЬКИЙ КОЛЕДЖ, ДЛЯ ВАС — НАЙЦІКАВІШІ 
ЕКСКУРСІЇ НА ЧАС ВІДВІДИН. 

А МОЖЕ, ПІСЛЯ АУДИТОРІЙ ОКСФОРДУ ВИ РА-
ЗОМ ВІДВІДАЄТЕ ЛОНДОНСЬКИЙ МУЗЕЙ ГАРРІ 
ПОТТЕРА І ПОКАТАЄТЕСЯ НА НАЙВИЩОМУ В СВІТІ 
КОЛЕСІ ОГЛЯДУ?

ПО ВСЬОМУ СВІТУ — ПО ОСВІТУ 
МАНДРУЙТЕ З НАМИ

МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ДОЗВОЛЯЮТЬ 
НАВЧАТИСЯ В ТІЙ КРАЇНІ Й У ТОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ, 
ЯКИЙ ОБИРАЄТЕ САМЕ ВИ. Поміж тим, усе, що пов’язано 
з поїздками за кордон, перебуває в компетенції працівників 
сфери туризму.

Зазвичай менеджери освітніх агенцій, розуміючи це, працюють 
спільно з туристичними операторами. І їхні ролі цілком зрозу-
мілі. Освітяни беруть на себе місію провідника у світ навчання, 
а туркомпанії пропонують послуги з логістики: бронювання 
авіаперельотів, готелів, наземного транспорту, оформлення 
медичного страхування, закордонних паспортів та віз.

Якими б не здавалися простими ці питання в епоху Інтернету, 
у фахівців є свої знання, досвід і доступ до отримання знижок 
та більш привабливих пропозицій порівняно з відкритими для 
загалу джерелами.

Ми маємо й особистий досвід: діти наших співробітників завдяки 
нашим партнерам — DEC education — проходили навчання на 
курсах і у вишах Італії, Франції, Канади, США, отримали ступені 
бакалаврів і магістрів у New York Film Academy в Лос-Анджелесі, 
George Brown College і Seneca College у Торонто, École Politechnique 
у Парижі та Cornell University в Ітаці (США). Ми радо поділимо-
ся нашим досвідом, допоможемо уникнути помилок і зробити 
поїздку на навчання комфортною і максимально ефективною.

Вирушаючи за кордон із дітьми, батьки разом із Comfort Travel 
Club можуть спланувати захопливе дозвілля — традиційні та 
оригінальні екскурсії, трапези в найкращих ресторанах, оздо-
ровлення й активний відпочинок.

Довіривши туристичний супровід Comfort Travel Club, ви заоща-
дите час та фінанси, які зможете інвестувати в освіту!
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Н О В И Н И

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ УКРАЇНСЬКИХ ВИПУСКНИКІВ 
ТА ЗАХІДНИХ ШКІЛ
Виставка «Освіта за кордоном» щороку засвідчує,  
що українські випускники користуються високим 
попитом серед навчальних закладів усього світу

А К Т У А Л Ь Н А  Р О З М О В А

НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ: ОЧІКУВАННЯ  
ТА РЕАЛЬНІСТЬ
Про бажання, очікування та уявлення батьків  
щодо навчання їхніх дітей за кордоном розповідає  
Наталя Тарченко – співзасновниця групи освітніх 
компаній DEC

D E C  E D U C AT I O N

ГРУПОВІ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН 
ВІД DEC EDUCATION
Пропозиції навчальних подорожей, що поєднують 
вивчення іноземної мови, розваги та цілковите 
занурення в іншомовне середовище

D E C  S C H O O L

ВЧИМО АНГЛІЙСЬКУ ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ
20 корисних порад щодо того, як організувати  
процес вивчення англійської мови так, щоб ваші 
очікування виправдались

D E C  C A M P

360° НАВКОЛО ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
Лічильник успіху за 10 років реалізації найважливішої 
місії DEC camp – допомагати дітям ставати авторами 
свого життя

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

ШКОЛА, ДЕ ТЕБЕ СЛУХАЮТЬ І ЧУЮТЬ
Директор DEC life school Світлана Залужна розповідає 
про переваги, унікальність та можливості школи, 
а також про упередження батьків

Спеціальний огляд можливостей середньої та вищої освіти за кордоном для клієнтів 
міжнародної освітньої компанії DEC education ⚫ Березень 2018 р. ⚫ Розповсюджується 
безоплатно ⚫ Адреса компанії DEC education: бульвар Лесі Українки, 23 б,  
Київ, 01014 ⚫ тел./факс: +38 (044) 390 76 24 ⚫ e-mail: info@dec.ua ⚫ www.dec-edu.com
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ІСТОРІЯ АГЕНЦІЇ 
DEC EDUCATION розпочалася 
18 років тому із особистого досвіду навчання за 
кордоном її засновників. Із тих пір ми постійно 
приміряємо на себе освітні програми наших 
партнерів, вчимося самі, відправляємо вчитися 
власну фокус-групу та створюємо унікальні 
навчальні програми. Адже і наша команда, 
і студенти, і їхні батьки – поділяють філософію 
life long learning. 

Завдяки багатолітньому досвіду навчання, 
який ми акумулювали як за кордоном, так і у нас 
в Україні у всіх бізнесах DEC group, ми добре 
розуміємо, які очікування у наших студентів 
і їхніх батьки та водночас якою є реальність. 
А для того щоб між очікуваннями і реальністю 
можна було поставити знак рівності, наполег-
ливо працює команда наших експертів, кон-
сультантів, викладачів.

Звісно, досвід – цінне надбання. Проте ми 
дуже добре розуміємо, що він може стати як 
корисним активом, коли досвід стає стимулом 
трансформувати все набуте у щось нове, так 
і стримувальним чинником, коли завдяки дос-
віду спочиваєш на лаврах. Тому ми постійно 
створюємо та шукаємо нові можливості: щороку 
формуємо нові пропозиції, експериментуємо 
з форматами, пропонуємо нові програми, що 
допомагають як нашим студентам, так і їхнім 
батькам вчити навчатися, знаходити і само-
реалізовувати власне покликання, вступати 
у найкращі освітні заклади, вивчати іноземні 

ОЛЕКСАНДР ТАРЧЕНКО, 
 стратегічний мрійник, відповідальний 

за сталий розвиток групи компаній DEC

o.tarchenko@dec.ua

мови – отримувати доступ до міжнародного 
контексту, сповідуючи філософію навчання 
впродовж усього життя.

Нас надихають зміни, адже зміни – це дже-
рело нової енергії. Символічно, що початок 
весни ми святкуємо переїздом у новий офіс – 
великий сучасний відкритий простір, у якому 
вируватиме нова енергія. Ми прагнемо, аби 
ця енергія притягувала до нас людей, яким до 
душі наші цінності. Тому наш відкритий простір 
стане ще й майданчиком для зустрічей, спіл-
кування, обміну інтересами між студентами, 
їхніми батьками та командою DEC.

У черговому весняному номері журналу 
ED_VENTURE читач побачить здобутки наших 
існуючих проектів, отримає інформацію про 
нові програми. А оскільки саме у 2018 році наш 
DEC camp святкуватиме десятиліття, для нас це 
ще й хороша нагода оцінити все, що вже було 
досягнуто, і поставити нові цілі.

Ми впевнені, що нинішній рік буде для всіх 
нас роком важливих відкриттів, нових проектів 
та здобутків. Запрошуємо приєднуватися до 
нашої спільноти творців щасливого сьогодення 
і прекрасного майбутнього.



04 05

#
11

 /
 2

01
8 

    
    

    
    

ED
_V

EN
TU

RE
    

    
    

    
 Ж

УР
НА

Л 
ПР

О 
ОС

ВІ
ТУ

  Н
ОВ

ИН
И

ВИСТАВКА «ОСВІТА 
ЗА КОРДОНОМ» — 
МАЙДАНЧИК,  
ЯКИЙ ЩОРОКУ 
ЗАСВІДЧУЄ,  
ЩО УКРАЇНСЬКІ 
ВИПУСКНИКИ 
КОРИСТУЮТЬСЯ 
ВИСОКИМ ПОПИТОМ 
СЕРЕД НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ 
УСЬОГО СВІТУ

“

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ УКРАЇНСЬКИХ 
ВИПУСКНИКІВ ТА ЗАХІДНИХ ШКІЛ

 ⚫ курсів для підлітків «Спробуй 
професію», сімейних програм із ви-
вчення англійської мови, групових 
поїздок за кордон на час канікул.

Гості виставки взяли участь у низці 
семінарів, які провели спеціалісти 
з освітніх програм DEC education. Фа-
хівці розповіли про нове у вступних 
кампаніях, про необхідну підготовку 
школярів та старшокласників, про 
світові тенденції в освіті й можливості 
працевлаштування після закінчення 
вишів.

Спеціально запрошеними гостя-
ми заходу були представники посоль-
ства Канади в Україні, які розповіли 
про особливості вступу й навчання 
у Країні кленового листя.

Експерти DEC education прокон-
сультували гостей щодо питань се-
редньої та вищої освіти за кордоном, 
підготовчих курсів, програми підго-
товки до вступу в середні школи за 
кордон та екзаменів із мови.

Найменші відвідувачі виставки 
весело провели час з аніматорами ін-
новаційного табору DEC camp і вчите-
лями мережі мовних шкіл DEC school 
та освітньої лабораторії DEC lab.

ОЛЕНА,  
мати Михайла, студента КПІ

«Ми завітали на виставку, 
оскільки шукаємо можливість 
для Михайла отримати додат-
кову освіту за кордоном. Гадаю, 
ми знайшли те, що шукали, 
до того ж отримали ширше 
бачення фаху, який він зараз 
отримує. Раджу всім батькам 
спочатку зрозуміти, чого хоче 
дитина, і серйозно поставити-
ся до рішення щодо навчання 
за кордоном».

МИХАЙЛО,  
студент КПІ

«Я навчаюся на факультеті 
інформатики та обчислюваль-
ної техніки. Мені подобається, 
але я шукаю інший універси-
тет, оскільки не отримую тих 
знань із фаху робототехніки, 
заради яких вступав до вишу. 
Я зацікавився пошуком вишу за 
фахом. На виставці знайшов 
те, що мене дуже зацікавило, – 
програми канадського коледжу 
Seneca College. Я переконаний, 
що можна хотіти навчатися 
за кордоном, але, якщо не маєш 
чіткої мети та розуміння, чому 
й навіщо, мотивації може не 
вистачити, і через деякий час 
зрозумієш, що обрав не те, чого 
хотів. Тому варто спочатку ро-
зуміти, чого хочеш, – і діяти».

Для освітньої агенції DEC education 
2018 рік розпочався надзвичайно ак-
тивно. Традиційно наприкінці січня 
було організовано й проведено один 
із наймасштабніших заходів у сфері 
освіти – виставку «Освіта за кордо-
ном», яка відбулася в Києві й Одесі. 
У ній узяли участь представники з по-
над 70 всесвітньо відомих універси-
тетів, підготовчих центрів, приватних 
шкіл та коледжів з усього світу.

Гості виставки – майбутні студенти 
західних навчальних закладів та їхні 
батьки – могли особисто поспілкува-
тися з представниками шкіл та вишів 
Великобританії, США, Канади, Ні-
меччини, Швейцарії, Австрії, Іспанії, 
Нідерландів, Ірландії, Китаю, Австрії, 
Франції, Швеції. Ексклюзивними 
гостями виставки були такі автори-
тетні заклади, як Rotterdam Business 
School – престижна бізнес-школа 
у Нідерландах, University of Leeds та 
University of Reading UK – рейтингові 
виші Великобританії, University of 
Toronto – університет № 1 у Канаді, 
York University – рейтинговий виш 
Канади, Foothill і De Anza – коледжі, 
що готують студентів до вступу в най-
кращі виші США. Також на виставці 
були присутні представники низки 
приватних рейтингових шкіл: ASC 

College Durres, яка викликала неаби-
яке зацікавлення серед гостей.

Консультуючись із експертами 
DEC education та представниками 
навчальних закладів, батьки й май-
бутні студенти змогли дізнатися про 
можливості, нюанси і тонкощі:

 ⚫ вступної кампанії на осінній 
семестр (вересень 2018 р.);

 ⚫ умов вступу на магістерські 
програми зарубіжних вишів;

 ⚫ підготовки до здачі IELTS;
 ⚫ мовних та підготовчих курсів 

у Європі, США, Канаді;

Cobham School, Bromsgrove School, 
Cardiff Sixth Form College, Rydal 
Penrhos School, Taunton School (Ве-
ликобританія); College Du Leman, 
Leysin American School (Швейцарія); 
Pickering College (Канада); Schule 
Schloss Salem (Німеччина); Thornton 
Academy, American Hebrew Academy, 
Besant Hill School (США).

Багато чого було на виставці 
вперше. Вперше в Україну і саме на 
запрошення DEC education завітали 
представники всесвітньо відомої 
престижної кулінарної школи Le 
Cordon Bleu (Франція). Вперше на 
виставці було представлено Алба-
нію – учасниками заходу стали пред-
ставники приватної школи Albanian 
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ІНОДІ БАТЬКАМ ЗДАЄТЬСЯ, ЩО ЯКЩО ДИТИНА ДОБРЕ 
ВЧИТЬСЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ, ТО АВТОМАТИЧНО  
ВОНА БУДЕ УСПІШНОЮ І В ІНШІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ.  
ТА СИСТЕМИ НАСТІЛЬКИ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ, ЩО ЦІ 
ОЧІКУВАННЯ НЕ ЗАВЖДИ ВІДПОВІДАЮТЬ РЕАЛЬНОСТІ 
НАТАЛЯ ТАРЧЕНКО

“

 Чого найчастіше очікують батьки від на
вчання своїх дітей за кордоном?

Відразу на думку спадають дві речі. По-перше, 
батьки часто-густо вважають, що для дитини 
у навчанні за кордоном найважливіше – рівень 
знань, які вона отримає, і відповідно методи-
ка, якими ці знання до дитини донесуть. Коли 
я бачу такі очікування, мені завжди хочеться 
сказати батькам: рейтинг навчального закладу 
і висококваліфіковані викладачі, звісно, мають 
велике значення, та найважливіше все ж той 
досвід, який отримає дитина, навчаючись за 
кордоном! Під досвідом я розумію навички, які 
вона розвине і які допоможуть їй вибудувати 
своє життя в іншій країні. Адже все доведеться 
робити з початку. Дитина потрапляє у нову куль-
туру, де все нове: система навчання, оцінюван-
ня знань, ментальність людей навколо, навіть 
страви у кафе. Тому, на мій погляд, академічні 
знання мають не такий високий пріоритет. На 
першому місці все ж стоїть той сукупний досвід, 
який отримує студент, те, як він адаптується, 
щоб знайти себе у новому середовищі.

По-друге, батьки хочуть відправити дити-
ну туди, де уже навчаються діти їхніх друзів, 
родичів. Але ж кожна дитина унікальна! Тому, 
я переконана, розглядати треба всі навчальні 
заклади, враховуючи унікальність дитини та 
особливості закладів. Існує маса чинників, які 
можуть вплинути на успішність дитини у тій 
чи іншій школі, залежно від її характеру, тем-
пераменту, здібностей. Можливо, дитині кра-
ще поїхати в невелику школу або ж, навпаки, 
у великий університет. Важливо заздалегідь 
змоделювати, яким буде її навчання у певному 
закладі, щоб дитина була успішною і, що не 
менш важливо, – щасливою.

Також іноді батькам здається, що якщо дити-
на добре вчиться у нашій школі, то автоматично 
буде успішною і в іншій системі навчання. Та 

системи настільки відрізняються, що ці очі-
кування не завжди відповідають реальності. 
Нашим дітям важко. Візьмімо, наприклад, таку 
просту річ, як письмові роботи. За кордоном 
діти вчаться писати їх із раннього віку, а наші 
школярі не вміють цього робити, адже така ро-
бота потребує розвитку критичного мислення, 
вміння аналізувати інформацію, обдумати її й 
формулювати власну точку зору. Це одне з най-
складніших завдань для наших студентів за 
кордоном, особливо у старших класах шкіл та 
вишах, коли вони зосереджені на самостій-
ному навчанні, опрацьовують великий масив 
інформації, формулюють власні думки і вчаться 
використовувати ці знання на практиці. І якщо 
ти просто скопіював інформацію з інших дже-
рел, твоя робота анулюється. Тому до навчання 
за кордоном наших дітей потрібно готувати 
заздалегідь.

 Якщо говорити про рівень знань англій
ської мови, чи відповідає він тому, що вима
гають у зарубіжних школах?

Здавалося б, тут усе просто. Що краще студент 
знає мову, то легше йому буде вступити, адапту-
ватися й навчатися. Якщо рівень знань англій-
ської недостатній, його можна поліпшити – це 
питання часу та наполегливості. Труднощі ви-
никають, коли батьки мають занадто амбіційні 
плани щодо своїх дітей і переоцінюють їхній 
рівень знань. Із цими ілюзіями легко впора-
тися, коли діти і батьки починають готуватися 
до навчання за кордоном заздалегідь. Тоді ми 
встигаємо дати відповідні рекомендації, ске-
рувати дітей на потрібні програми, показати 
батькам реальну ситуацію. Але якщо до нас 
звертаються за півроку до вступу, то підготу-
ватися так, як потрібно, дуже важко.

Навіть якщо рівень англійської високий, 
треба скласти іспит. А не знаючи специфіки 
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складання іспиту (як можна заплутатися на 
аудіюванні, якого рівня складності питання 
з граматики тощо), навіть із хорошими знан-
нями дитина може отримати низькі резуль-
тати. І якщо, наприклад, студенти не хочуть 
проходити підготовчу програму до іспиту, ми 
пропонуємо пройти кілька індивідуальних 
занять із викладачем, щоб ознайомитися зі 
специфікою іспиту.

 Чого зазвичай очікують батьки стосовно 
умов навчання за кордоном?

Нерідко батьки, оплачуючи досить дорогу освіту 
за кордоном, очікують високого рівня умов 
проживання. А абсолютно аскетичні умови 
проживання в англійських школах їх, м’яко ка-
жучи, дивують. Бо, наприклад, у навчальних 
закладах, які розташовано в історичних цен-
трах старих міст Великобританії, можуть бути 
невеличкі сірі кімнати зі старими меблями, до 
того ж у кімнатах узимку прохолодно. Але ж там 
дітей привчають до того, що головне – зовсім 
інше! Тому наші консультанти часто пояснюють 
батькам, що до цього треба ставитися спокійно. 
Діти, насправді, більш гнучкі, вони швидко 
адаптуються та звикають до нових умов. Частіше 
заспокоювати треба саме батьків, адже їм важче 
позбутися стереотипів.

Ще один приклад. Якщо дитина, скажімо, 
застуджена, батьків може шокувати ставлен-
ня до застуди за кордоном, адже вони звикли 
по-іншому опікувати дитину. Навіть якщо 
у школяра нежить, кашель – його все одно 
відправляють на вулицю займатися спортом. 
Якщо температура – можуть дати аспірин, але 

до лікаря ніхто не поспішає. Там усе набагато 
простіше, ніж у нас.

Щоб розвіяти ілюзії чи уникнути помилко-
вих рішень, ми наполегливо радимо батькам 
виділити час і поїхати разом із дітьми на каніку-
лах в ознайомлювальну подорож у ті навчальні 
заклади, які вони розглядають. Це дуже важ-
ливо зробити. Ми до найдрібніших деталей 
організовуємо такі візити у школи, знайомимо 
з викладачами, адміністрацією, зі студентами, 
які тут навчаються. Це дає змогу побачити, де 
їхня дитина житиме, що буде їсти, та навіть який 
у цій місцевості клімат. Для прикладу: у нас були 
випадки, коли суворі зими Манітоби (Канада) 
не підійшли студенту з Одеси, і через півроку 
його довелося перевести у Флориду.

Власне, умови можуть бути найрізнома-
нітнішими, з певними особливостями, і щось 
може не підійти. Тому потрібно їхати і дивитися.

 Що відкривають для себе студенти під 
час адаптації в іноземних школах та вишах?

Діти потрапляють у середовище, де навчаються 
студенти з різних країн, навіть доволі специфіч-
них – Індії, Китаю, ОАЕ. І навіть незважаючи 
на те, що наші студенти адаптуються швидко, 
різниця у менталітеті все ж існує. Наприклад, 
у всіх школах досить жорсткі правила і вимоги 
щодо дисципліни. Існує чіткий розпорядок дня, 
якого всі дотримуються. Однак трапляються 
випадки, коли студенти, наприклад сусіди по 
кімнаті, порушують правила. Наші студенти, 
виховані у культурі, де «скаржитися не прийня-
то» та «друзів не здають», не інформують про 
такі порушення персонал школи. Коли хтось із 
учителів чи адміністрації дізнається правду, то 
за те, що не сказали (тобто за пасивну участь), 
карають не лише тих, хто скоїв порушення, але 
й тих, хто про це знав, та мовчав. Ще одне по-
ширене порушення – списування. Якщо один 
студент списав у іншого, оцінку викладач може 
поділити на двох або анулювати роботи. Спо-
чатку наших студентів такий досвід шокує, втім, 
із часом вони звикають до цієї культури.

Про всі ці тонкощі ми розповідаємо нашим 
студентам у процесі підготовки, знайомимо ді-
тей, які мають вчитися в одному виші або в одній 
країні. Також організовуємо зустрічі з психо-
логами, щоб наші студенти були краще підго-
товлені й адаптація пройшла якнайшвидше.

 Як має поводитися студент у навчальних 
закладах за кордоном, щоб досягти успіху?

Активна життєва позиція дитини – завжди ве-
ликий плюс як для вступу, так і подальшого на-
вчання. Адже у західних навчальних закладах 
береться до уваги не лише академічний чинник, 
тобто успішність студента, але і те, якою мірою 
він позиціонує себе у якості лідера.

Наші батьки нерідко недооцінюють по-
зашкільну зайнятість дітей. Зокрема, вони 
завантажують їх найрізноманітнішими гурт-
ками ледь не в режимі 24/7. Дитина постійно 
чимось займається, проте це не допомагає ані 
зробити дитину більш щасливою, ані сприяти 
її особистісному становленню та фаховому 
самовизначенню. Дуже добре, коли школяр 
намагається спробувати себе скрізь і якомога 
раніше – у початковій школі. Так уже у старших 

класах діти можуть краще зрозуміти, що їх ці-
кавить найбільше, що вони хотіли б вивчати 
глибше, що їх захоплює і надихає.

Якщо діти уже у школі беруть участь у різ-
них заходах, виявляють себе у різних видах 
діяльності, це допомагає їм сформувати хороше 
портфоліо для вступу у престижну західну шко-
лу або виш. Портфоліо – це додатковий пакет 
документів, який підтверджує, що дитина має 
здібності у певному виді спорту або ж брала 
участь у олімпіадах із певних предметів і отри-
мала призові місця, чи перемагала у якихось 
музичних або театральних конкурсах і т. ін. 
Крім того, портфоліо демонструє різнобічність 
інтересів дитини. І не завжди ці захоплення 
мають бути підтверджені дипломами чи ме-
далями, головне – показати позицію дитини: 
у яких соціальних, волонтерських проектах 
вона брала участь, який досвід вже має, що 
вміє робити, які у неї якості.

Я спостерігаю сьогодні цікавий тренд – най-
кращі світові університети, наприклад Стен-
фордський, приймаючи студентів, зважають 
не лише на атестат. Студенти можуть вступати 
у виш, отримавши альтернативну освіту або ж 
навчаючись удома. Окрім оцінок, в універ-
ситетах зважають на те, наскільки активною 
є життєва позиція дитини, який вона має досвід 
участі у різноманітних проектах – наукових, 
благодійних, особистих. Отже, крім академіч-
них успіхів, велике значення має й те, ким є 
майбутній студент, яка його позиція, які у нього 
таланти та прагнення. Саме таких дітей при-
ймають у першу чергу.

Навчальні заклади зацікавлені затримати 
у себе таких дітей, оскільки це додає показників 
до рейтингу самої школи чи вишу. Тому таким 
дітям можуть пропонувати стипендії. Скажімо, 
у нашій практиці траплялися випадки, коли 
сильним студентам робили знижку на річну 
оплату навчання від 30 до 50%.

Важливо усвідомити, що у світі наші сту-
денти конкурують при вступі не лише з грома-
дянами країни, у навчальні заклади якої вони 
вступають, але й із великою кількістю одно-
літків, наприклад, зі східних країн. Увесь світ 
хоче отримати освіту в Великобританії, США, 
Канаді. Університети, а тим паче рейтингові, 
мають певні квоти для іноземних студентів 
і беруть здібних дітей у першу чергу. Тому, щоб 
потрапити до омріяного вишу, варто готувати-
ся заздалегідь, щоб мати гідний рівень знань 
англійської мови, зібрати хороше портфоліо 
і встигнути з усіма дедлайнами.

ЩОБ РОЗВІЯТИ ІЛЮЗІЇ ЧИ 
УНИКНУТИ ПОМИЛКОВИХ 
РІШЕНЬ, МИ НАПОЛЕГЛИВО 
РАДИМО БАТЬКАМ ВИДІЛИТИ 
ЧАС І ПОЇХАТИ РАЗОМ ІЗ 
ДІТЬМИ НА КАНІКУЛАХ 
В ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНУ 
ПОДОРОЖ У ТІ НАВЧАЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ, ЯКІ ВОНИ 
РОЗГЛЯДАЮТЬ

“
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ЛЕДІ ТА ДЖЕНТЛЬМЕНІВ

Royal Holloway і Oxford 
Brookes University

Wellington College, Bell

КУДИ
Еґам, Оксфорд, 
Великобританія
КОЛИ
2–30 липня
ХТО
5 студентів 12–17 років
ПОМЕШКАННЯ
1-місні номери 
зі зручностями

КУДИ
Кроуторн, 
Великобританія
КОЛИ 
18–31 липня
ХТО  
Студенти 12–17 років
ПОМЕШКАННЯ  
1-місні кімнати, 
зручності на поверсі

МЕНЮ
Повний пансіон. 
Студентам з індивіду-
альними побажання-
ми – окреме меню
ЕКСКУРСІЇ
16 екскурсій визначни-
ми місцями й містами 
Великобританії. Мож-
лива індивідуальна 
поїздка з груп-лідером
ВАРТІСТЬ
$5900 (все враховано)

МЕНЮ  
Повний пансіон. 
Враховуються індиві-
дуальні побажання
ЕКСКУРСІЇ  
Лондон, Оксфорд, Бат
ВАРТІСТЬ 
$4300 (все враховано)

Перші два тижні програми діти проведуть в універси-
теті Royal Holloway, що у 30 км від Лондона, в містечку 
Еґам, у старовинному замку з величезною територією. 
Навчаючись і відпочиваючи у такій місцині, мимоволі, 
ніби машиною часу, переносишся у прадавні часи, коли 
цими доріжками гуляли королі й королеви.

Потім діти поїдуть до Оксфорда. Мовний центр, де 
навчатимуться студенти, базується на території кампусу 
Harcourt Hill університету Oxford Brookes.

На дітей чекає насичена, різноманітна програма 
та яскраві емоції. Ця поїздка – це вдвічі більше часу на 
англійську, можливість дітям зіставити студентське життя 
у двох різних університетах та обрати той навчальний 
заклад, який їм більше до вподоби.

Royal Holloway є частиною University of London 
і входить у топ-20 британських вишів. Oxford Brookes 
University має гарну репутацію у міжнародному серед-
овищі. Завдяки хорошій дослідницькій і науковій базі 
Oxford Brookes University дуже популярний серед сту-
дентів усього світу.

Wellington College є одним із найкращих місць в Англії 
для заняття гольфом. Чому б не скористатися цим і не 
почати прищеплювати дитині аристократичні манери?

Wellington College розташовано всього у 40 хвилинах 
їзди від центру Лондона, а також зовсім недалеко від 
Оксфордського університету та Віндзора – літньої рези-
денції англійських королів.

Організатор програми – міжнародна мовна мережа 
Bell, яка спеціалізується на організації курсів англійської 
мови для іноземних студентів. Із 1955 року Bell прово-
дить мовні курси для дітей та підлітків на базі Wellington 
College – однієї з найпрестижніших приватних шкіл Англії, 
заснованої королевою Вікторією у 1859 р.

Студенти навчаються за унікальною навчальною 
програмою, яка розкриває творчий потенціал кожного. 
Діти займаються в інтернаціональних групах до 10 осіб. 
Крім академічних уроків англійської, у програмі є й 
факультативні заняття тривалістю 1,5 години. Студенти 
можуть обрати будь-який напрям, який їх найбільше 
зацікавить.

ПІД ПАТРОНАТОМ 
КОРОЛЕВИ

Churchill House,  
Royal Russell School

КУДИ
 Кройдон, 
Великобританія
КОЛИ 
22 липня – 4 серпня
ХТО  
12 студентів  
10–17 років
ПОМЕШКАННЯ  
2-, 3-, 4-місні кімнати 
зі зручностями. 
Хлопчики й дівчатка 
живуть на окремих 

поверхах або у різних 
будівлях
МЕНЮ  
Враховуються 
індивідуальні 
побажання
ЕКСКУРСІЇ  
Брайтон, Лондон, 
Оксфорд, Кембридж, 
Кентерберійський 
собор на вибір
ВАРТІСТЬ 
$4400 (все враховано)

Вивчати англійську на літній програмі від Churchill House 
діти будуть із превеликим задоволенням.

Кройдон – один із затишних районів Лондона. І навіть 
важко уявити, що за 15 км звідси вирує активне життя 
центру столиці.

Churchill House – мережа мовних шкіл Великобританії, 
що має хорошу репутацію серед провайдерів навчання 
англійської для іноземних студентів. Щороку Churchill 
House проводить літні мовні курси на базі престижної 
школи – Royal Russel School. Ця школа перебуває під 
патронатом Королеви Великобританії, яка подеколи 
відвідує тут урочисті події.

Програма дає змогу збільшити зацікавлення студентів 
англійською мовою. А інтерактивні форми навчання не 
лишать шансів мовному бар’єру. Тут діти співатимуть, гра-
тимуть у ігри, захищатимуть проекти і навіть зніматимуть 
відео для блогів та кліпів. І все це – виключно англійською.

Студенти обирають активності, які їм до смаку, – спорт 
чи квест, майстер-клас акторської майстерності чи урок 
гри у крикет тощо.

ГРУПОВІ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН 
ВІД DEC EDUCATION

Як зацікавити дитину вивченням англійської 
мови? Як розвинути комунікативні здібності 
дитини? На ці та сотні інших «як» відповідь дає 
формат навчальних подорожей, який міжнарод-
на агенція DEC education першою запропонува-
ла на українському ринку освітніх послуг. Ваша 
дитина проведе від двох до трьох тижнів у іншій 
державі, отримає нові враження, знайде нових 
друзів, значно покращить рівень знань з анг-
лійської мови. And this is an indisputable fact!

Формат навчальних подорожей що поєд-
нують вивчення іноземної мови, розваги та 
цілковите занурення в іншомовне середови-
ще – один із найефективніших способів вивчати 
іноземну мову

Звісно, якщо ви вирішили відпустити дитину 
в таку подорож, у вас може виникнути безліч 
запитань та цілком природних побоювань. Та 
експерти DEC education завжди готові відпові-
сти на всі запитання і розвіяти будь-які сумніви.

ПОЇЗДКИ,  
ЯКІ ЗАКОХАЮТЬ 
ВАШУ ДИТИНУ  
В АНГЛІЙСЬКУ 
МОВУ

“
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АНГЛІЙСЬКА 
З ЛОНДОНСЬКИМ 
АКЦЕНТОМ

АНГЛІЙСЬКА  
ІЗ ШОТЛАНДСЬКИМ 
КОЛОРИТОМ

Goldsmith University,  
Oxford International

Heriot-Watt University, 
Oxford International

КУДИ
Лондон, 
Великобританія
КОЛИ
2–16 липня
ХТО
Студенти 12–17 років
ПОМЕШКАННЯ
1-місні кімнати 
зі зручностями

КУДИ
Передмістя 
Единбурга, 
Великобританія
КОЛИ
16–30 липня
ХТО
10 студентів 10–17 
років
ПОМЕШКАННЯ
1-місні номери 
зі зручностями

МЕНЮ
Повний пансіон
ЕКСКУРСІЇ
Лондон, Брайтон, 
Кембридж
ВАРТІСТЬ
$3300 (все враховано)

МЕНЮ
Повний пансіон. 
Враховуються індиві-

дуальні побажання
ЕКСКУРСІЇ
Единбург, Глазго, 
озера Лох-Несс, 
Лох-Ломонд, замок 
Стирлінг
ВАРТІСТЬ
$3200 (все враховано)

Якщо є можливість вчити англійську мову за кордоном – 
варто спробувати зробити це в Лондоні.

Студенти мешкатимуть і навчатимуться на терито-
рії кампусу університету Goldsmith, розташованому 
в Нью-Кросі – одному з лондонських районів, неподалік 
від Грінвіча – всесвітньо відомого історичного району 
Лондона, де розміщено архітектурний комплекс визна-
чних будівель, парк Maritime Greenwich і відому споруду 
«Купол тисячоліття».

Мовна програма проходить на базі університету 
Goldsmith, який було засновано 1891 року, коли відкрив-
ся перший технічний факультет. Сьогодні університет 
входить до складу University of London і спеціалізується 
у таких основних напрямах, як мистецтво, суспільні й 
гуманітарні науки, він входить до десятки найкращих 
університетів Великобританії.

Студенти навчатимуться за спеціально розробленою 
навчальною програмою, яка має на меті досягнення ви-
соких результатів у вивченні англійської мови.

Шотландську столицю Единбург у Великобританії вважа-
ють одним із найкращих міст для студентів. І це не дивно, 
адже тут розташовано 4 університети, а тому фактично 
п’ята частина всіх жителів міста – студенти. Відчути себе 
одним із них можуть і українські діти, відвідавши літню 
програму з вивчення англійської мови на базі одного із 
найстаріших вишів – Heriot-Watt University. Мешкати й 
навчатися студенти будуть у Единбурзі, на відстані усього 
20-хвилинної поїздки транспортом до центру міста.

Освітній концерн Oxford International Education Group 
(OIEG) – другий за величиною у світі організатор літніх 
програм із вивчення англійської мови. Концерн нарахо-
вує 19 навчальних центрів у Великобританії та 3 у США, 
а його послугами щороку користаються понад 26 тис. осіб. 
Почесний президент OIEG – принц Чарльз.

Мета програми – зробити англійську мову не лише 
предметом із підручника, а корисним і легким у вико-
ристанні інструментом для спілкування, навчання, до-
сягнення власних цілей.

НАВЧАННЯ  
ПО-КОРОЛІВСЬКИ

СТАТИ СТУДЕНТОМ  
ОКСФОРДУ  
НА ДВА ТИЖНІ

Royal Holloway University, 
Oxford International

Oxford Brookes University, 
Oxford International

КУДИ
Еґам, Великобританія
КОЛИ
2–16 липня,  
16–30 липня
ХТО
Студенти 10–17 років
ПОМЕШКАННЯ
1-місні кімнати 
зі зручностями

КУДИ
Оксфорд, 
Великобританія
КОЛИ
16–30 липня
ХТО
10 студентів 12–17 
років
ПОМЕШКАННЯ
1-місні кімнати 
зі зручностями

МЕНЮ
Триразове харчування. 
Враховуються індиві-
дуальні побажання
ЕКСКУРСІЇ
Брайтон, Лондон, 
Оксфорд, прогулянка 
Темзою
ВАРТІСТЬ
$3300 (все враховано)

МЕНЮ
Повний пансіон. 
Враховуються індиві-
дуальні побажання
ЕКСКУРСІЇ
Стретфорд-на-Ейвоні, 
Лондон, Оксфорд
ВАРТІСТЬ
$3200 (все враховано)

У це важко повірити, але студенти навчатимуться 
у справжньому вікторіанському палаці. Це ніби своєрід-
ний Гоґвортс, лише тут опановують не магію, а англійську 
мову.

Мовний центр Oxford International розташовано на 
величезній території неподалік міст Еґам, що за 30 км 
від центру Лондона. Це невеличкий населений пункт 
з багатою історією – маленьке старовинне типово бри-
танське містечко.

Мовний центр базується на території Royal Holloway 
University, що є частиною University of London та вхо-
дить до двадцятки найкращих британських вишів. Royal 
Holloway – один із найкрасивіших університетів Британії, 
адже це замок, побудований у готичному стилі.

Заняття студентів літньої програми проходитимуть у го-
ловній будівлі – вікторіанському палаці. У Royal Holloway 
University діти із задоволенням ходять на заняття і заради 
цього легко прокидаються навіть о 7-й ранку.

Оксфордський університет – найстаріший і один із най-
престижніших вишів світу з легендарною історією. Для 
тих, хто мріє стати його студентом, це чудова нагода від-
чути атмосферу вишу, спробувати студентське життя на 
власному досвіді, знайти нових друзів і суттєво покращити 
знання англійської мови.

Мовний центр, у якому проходить програма, базується 
на території кампусу Harcourt Hill університету Oxford 
Brookes. Це закритий кампус, у якому розташовано загалом 
39 коледжів. Під час літніх канікул тут навчаються студенти 
зі всього світу: отримують досвід самостійного життя та на-
вчання за кордоном, підвищують рівень знань англійської.

Тут приділяють максимум уваги, аби у студентів було 
гарне самопочуття і почувалися вони у безпеці. Зокрема, 
на п’ятьох студентів тут є один працівник команди центру, 
що завжди готовий допомогти.

Мета програми – допомогти студентам упевнено спіл-
куватися англійською. Увагу акцентовано на розвитку всіх 
мовних навичок: мовленні, читанні, аудіюванні, письмі.
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
У КАЛІФОРНІЇ

ФАНТАСТИЧНИЙ 
СИМБІОЗ У ФЛОРИДІ

California State University, FLS

Eckerd College, ELS

КУДИ
Фуллертон, США
КОЛИ
1–21 липня
ХТО
Студенти 12–16 років
ПОМЕШКАННЯ
2-місні номери
МЕНЮ
Будні – повний пансіон,  
вихідні – бранч. Можли ве 
індиві дуаль не меню

КУДИ
Сент-Пітерсбург,  
США
КОЛИ
1–21 липня
ХТО
Студенти 10–16 років
ПОМЕШКАННЯ
2-місні номери  
зі зручностями

ЕКСКУРСІЇ
Голівуд, Беверлі-
Хіллз, Диснейленд, 
Тихоокеанський 
акваріум, 
кінокомпанії Warner 
Bros., Universal,  
MGM та ін. на вибір
ВАРТІСТЬ
$6400 (все враховано)

МЕНЮ
Повний пансіон. 
Враховуються індиві-
дуальні побажання
ЕКСКУРСІЇ
Walt Disney World, 
Busch Gardens, тема-
тич ний парк Universal 
Studios Florida та ін.
ВАРТІСТЬ
$5900 (все враховано)

Лос-Анджелес – столиця світової кінематографії. Цілий рік 
у Лос-Анджелесі світить сонце, а життя не перестає виру-
вати. Мовний табір розташовано у містечку Фуллертон, 
від якого до центру Лос-Анджелеса всього-на-всього 40 
хвилин. А до Диснейленду звідси – 10 хвилин.

FLS International – найбільша у США мережа мовних 
центрів, сімейна компанія, що надає послуги найвищого 
рівня якості. California State University входить до топ-10 
найбільших університетів США і спеціалізується на 
підготовці кадрів у різних сферах знань. До речі, під час 
поїздки випаде нагода відсвяткувати День незалежності 
США. 

Саме тут навчався майбутній режисер двох найкасо-
віших фільмів людства «Титанік» та «Аватар» – Джеймс 
Кемерон. Саме в California State University зацікавився 
театральним мистецтвом майбутній відомий актор зі 
світовим ім’ям Кевін Костнер. Навчаючись на відділенні 
маркетингу і фінансів, він став відвідувати театральну 
студію. До чого це привело – тепер відомо усім.

Вивчати англійську на райському узбережжі Флориди – це 
уже фантастичний симбіоз! Про такі літні канікули ваші 
діти розповідатимуть не лише своїм друзям, а й колись 
своїм дітям. Можливо, навіть англійською.

Сент-Пітерсбург називають ще Сонячним містом, 
оскільки хороша погода тут буває 360 днів на рік. Це 
ідеальне місто для літнього відпочинку. Студентам буде 
тут напрочуд комфортно, зокрема, в Eckerd College, що 
розташований в затишній зеленій зоні Сент-Пітерсбурга, 
неподалік, але дещо відокремлено, від житлових і ко-
мерційних кварталів.

ELS – мережа мовних шкіл, яка представлена в різних 
країнах. Та найпопулярнішими серед студентів є школи 
мережі в США. У ELS надання освіти поєднується з ціка-
вими розважальними активностями. Головною відмінні-
стю Eckerd College серед інших подібних закладів є його 
активна підтримка екологічних програм.

На заняттях студенти розробляють проекти, грають 
у тематичні ігри, беруть участь у квестах, виступають 
з презентаціями тощо.

СТЕЖКАМИ 
ДЖОНАТАНА СВІФТА 
Й ОСКАРА УАЙЛЬДА

ПОДОРОЖ  
ДО ДВОХ СТОЛИЦЬ

Trinity College, Emerald

Goldsmith University  
і Heriot-Watt University

КУДИ
Дублін, Ірландія
КОЛИ
8–22 липня
ХТО
10 студентів 11–17 років
ПОМЕШКАННЯ
1-, 2-місні номери
зі зручностями

КУДИ
Лондон, Единбург,
Великобританія
КОЛИ
2–30 липня
ХТО
5 студентів 12–17 років
ПОМЕШКАННЯ
1-місні номери 
з окремою
ванною кімнатою

МЕНЮ
Повний пансіон
ЕКСКУРСІЇ
Екскурсійні напрямки 
буде визначено 
згодом
ВАРТІСТЬ
$3600 (все враховано)

МЕНЮ
Повний пансіон
ЕКСКУРСІЇ
17 екскурсій, серед 
яких подорожі 
до Брайтона, Глазго, 
Кембриджа та ін.
ВАРТІСТЬ
$5900 (все враховано)

У ірландців, як і у кожного народу, є свої місця сили й 
гордості. Чимало таких місць у столиці Зеленого острова – 
Дубліні. Одне з них – коледж Trinity, де навчалися класики 
світової літератури Джонатан Свіфт і Оскар Уайльд. По-
бувавши у двотижневій поїздці у цьому коледжі, прогу-
люючись стежками, якими ходили письменники, може, 
хтось надихнеться написати свої «Мандри Гулівера»?

Trinity College за статусністю вважають ірландським 
Оксфордом. Він входить до складу Дублінського універ-
ситету. Trinity College утворює ціле студентське містечко 
у самому центрі Дубліна. Студенти ж мовної програми 
мешкають у кампусі Trinity Hall, що у Дартрі – багатому 
передмісті ірландської столиці.

Навчання проходить за сучасними методами викла-
дання – студенти працюють над тематичними проектами, 
грають у лексичні вікторини, розвивають читання, письмо 
і сприйняття на слух. На заняттях – вчать мову, знайом-
ляться з культурою Ірландії, навчаються висловлювати 
свої думки, виступати перед аудиторією.

Не кожному випадає нагода побачити одразу два міста із 
топ-100 найкрасивіших міст світу і на власному прикладі 
переконатися, яка Британія багатогранна і неоднакова. 
Щоб випала така нагода, варто поїхати на літні мовні 
курси до двох столиць одночасно: у Англію – до Лондона, 
й у Шотландію – до Единбурга.

Навчання почнеться зі знайомства з Лондоном. 
Студенти мешкатимуть у столичному районі Нью-Крос 
неподалік від всесвітньо відомого ансамблю будівель 
у Грінвічі. Навчальні аудиторії розташовано в кампусі 
Ben Pimlott університету Goldsmith, будівля якого – об’єкт 
сучасного мистецтва.

Після двотижневих пригод у вируючому Лондоні 
студенти поїдуть у колоритну Шотландію. І наступні два 
тижні вони житимуть в не менш прекрасному Единбурзі. 
Heriot-Watt University, де проходитиме навчання, розта-
шовано в передмісті шотландської столиці.

Перевага навчальної програми цієї подорожі полягає 
в тому, що всі академічні здобутки студента за два тижні 
навчання в Лондоні передають у Единбург.
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ON МОРЕ, СОНЦЕ  

ТА УЛЮБЛЕНА 
АНГЛІЙСЬКА

English in Cyprus

КУДИ
Лімасол, Кіпр
КОЛИ
29 липня – 12 серпня
ХТО
10 студентів  
10–17 років
ПОМЕШКАННЯ
3-місні кімнати 
зі зручностями, готель 
Episkopiana

МЕНЮ
Повний пансіон. 
Враховуються індиві -
дуальні побажання
ЕКСКУРСІЇ
Курорт Ая-Напа, 
Ларнака, Лімасол, 
Нікосія, Пафос, гори 
Троодос, водоспад 
Каледонія
ВАРТІСТЬ
$2600 (все враховано)

Два тижні літнього відпочинку в одному з найкрасивіших 
куточків планети – це і оздоровлення, і відпочинок із 
морським купанням та сонячними ваннами, і насичена 
пізнавально-розважальна програма у компанії нових дру-
зів, а до того ж – вдосконалення знань англійської мови.

Жити і навчатися студенти будуть у Лімасолі. Це доволі 
велике курортне місто та культурна столиця Кіпру.

Школа English in Cyprus стає все популярнішою серед 
студентів із різних країн завдяки результативності на-
вчальних програм, що поєднується з можливістю насолод-
жуватися всіма перевагами літнього відпочинку на морі.

У навчанні використовують сучасні методики викла-
дання. Студенти розробляють тематичні проекти, грають 
у лексичні вікторини, спілкуються між собою англійською, 
розвивають навички читання, письма і розуміння анг-
лійської мови на слух. Програму розроблено так, щоб 
студенти позбувалися будь-яких труднощів у розумінні 
та спілкуванні англійською.

ВИБУХ ЕМОЦІЙ  
НА НІАГАРІ

У НАЙКРАЩОМУ 
МІСТІ ЗЕМЛІ

University of Toronto, CISS

UBC Vancouver, Bodwell

КУДИ
Торонто, Канада
КОЛИ
28 липня – 18 серпня
ХТО
Студенти 13–17 років
ПОМЕШКАННЯ
2-місні кімнати, 
хлопчики та дівчатка 
живуть окремо

КУДИ
Ванкувер, Канада
КОЛИ
15 липня – 4 серпня
ХТО
Студенти 10–17 років
ПОМЕШКАННЯ
1-, 2-місні номери, 
зручності на поверсі. 
Хлопчики й дівчатка 
живуть на окремих 
поверхах

МЕНЮ
Повний пансіон. 
Враховуються індиві-
дуальні побажання
ЕКСКУРСІЇ
Canada’s Wonderland, 
Ніагарський водоспад, 
Вудбайн-біч, Замок 
Каса Лома, ринок Свя-
то го Лаврентія та ін.
ВАРТІСТЬ
$5400 (все враховано)

МЕНЮ
Повний пансіон 
у форматі шведсько го 
столу. За індиві дуаль-
них потреб готується 
окреме меню
ЕКСКУРСІЇ
Парк атракціонів 
Playland, острів 
Вікторія, олімпійське 
селище Вістлер та ін.
ВАРТІСТЬ
$6000 (все враховано)

Сучасні психологи кажуть, що вивчення іноземної мови 
стає в рази ефективнішим, коли навчання пов’язане з по-
зитивними емоціями. Отримати масу позитивних емоцій 
можна, опинившись на іншому боці земної кулі – у ка-
надському місті Торонто, що неподалік Ніагарського 
водоспаду.

Студенти мовної програми житимуть і навчатимуться 
у Торонто – найбільшому місті Канади, економічному 
центрі та мультикультальному місті.

Компанія CISS – Canadian International Student Services 
Inc. – визнаний лідер з організації навчальних курсів у Ка-
наді. Програма літньої поїздки проходить на базі кампусу 
St. Michael Університету Торонто. Це найкраща локація 
для тих, хто хоче провести канікули в місті.

Програма навчання складається з 20 уроків англійської 
на тиждень. Увагу зосереджено на розвитку всіх чотирьох 
мовних навичок: розмовна мова, сприйняття мови на 
слух, читання і письмо. Під час навчання студенти співа-
ють, ставлять сценки, грають у ігри, захищають проекти, 
беруть участь у дебатах та челенджах.

Побувати в одному з наймальовничіших міст світу – Ван-
кувері, де вражає велич модерних хмарочосів, а краєвиди 
північної природи посилюють та підкреслюють цю красу, 
і вивчати серед цих фантастичних пейзажів англійську 
мову… Про це можна сказати одне: пощастило!

Неодноразово журнал The Economist визначав Ван-
кувер «найкращим містом Землі». Ванкувер нерідко 
порівнюють із іншим мегаполісом, де зими не буває ні-
коли, – Лос-Анджелесом. Адже у Ванкувері знімають дуже 
багато фільмів. Можливо, комусь посміхнеться вдача 
знятися в одному такому? Хоча б у масовці!

Студенти навчаються в одному з корпусів University 
of British Columbia, який входить до трійки найкращих 
університетів Канади і в рейтинг 50 найкращих універ-
ситетів світу.

Навчальна програма спрямована на те, щоб більше 
зацікавити студентів англійською мовою. До того ж тут 
у дітей розвивають кмітливість, спостережливість, комуні-
кативні навички, залучають виконувати проектну роботу.

АНГЛІЙСЬКА  
ДЛЯ НАЙМЕНШИХ

Woldingham School,  
Discovery Summer

КУДИ
Волдінгем, 
графство Суррей, 
Великобританія
КОЛИ
11–25 липня
ХТО
10 студентів 8–13 років
ПОМЕШКАННЯ
2–4-місні кімнати 
з усіма зручностями

МЕНЮ
Повний пансіон. 
За індивідуальних 
потреб готується 
окреме меню
ЕКСКУРСІЇ
Chessington World 
of Adventures, 
Леголенд, Лондон, 
парк Гемптон-Корт
ВАРТІСТЬ
$4300 (все враховано)

Удосконалювати рівень англійської мови в ідеальному 
центрі для наймолодших студентів ідеально просто! Тут 
усе адаптовано для маленьких прихильників англійської.

Школа Woldingham – безпечний навчальний центр, 
розташований на мальовничій сільській території. На-
вчальний заклад розміщено у селищі Волдінгем, що 
входить у так званий Зелений пояс столиці. Це одна 
з найстаріших шкіл Англії.

Discovery Summer – сімейна компанія, яка має значний 
досвід роботи у літніх школах і розробляє цікаві й складні 
програми для дітей, підлітків та сімей. У Woldingham 
School є все необхідне, щоб діти не нудьгували далеко 
від дому. Тут вони у дуже приязній атмосфері. До того ж 
співвідношення 1 співробітник на 4 студенти повністю 
дозволяє оточити дітей турботою й увагою.

Особливість програми – інтенсивне вивчення анг-
лійської мови. Завдяки жвавим урокам і різноманітним 
активним прийомам діти легко розвивають мовну точ-
ність, швидкість і, найголовніше, впевненість.
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Якщо уявити середню приватну шко-
лу в США, у якій навчання значно 
перевершує усі ваші сподівання, то 
це буде American Hebrew Academy 
(AHA). Студенти приїжджають сюди 
не лише отримувати знання, але й до-
сягати нових висот, надихати інших 
і будувати своє майбутнє. Академію 
створено за зразком найпрестиж-
ніших приватних шкіл світу, тут по-
єднано блискучу академічну підго-
товку з вивченням та збереженням 
найкращих традицій та цінностей 
єврейської культури. Тут виховують 
лідерів завтрашнього дня.

Своїми враженнями від навчан-
ня у школі ділиться студентка АНА 
з України Ліза, 15 років.

 Чим відрізняється навчання 
в American Hebrew Academy від 
навчання в українській школі?

Найбільш суттєвою відмінністю є те, як 
працюють учителі та як вони ставлять-

ТУТ НІКОМУ НЕ БАЙДУЖИЙ УСПІХ СТУДЕНТА У НАВЧАННІ 
ТА ОСОБИСТІСНОМУ РОЗВИТКУ

“ЛІДЕРИ ЗАВТРАШНЬОГО ДНЯ

ся до студентів. В Україні вчителі більш 
суворі, водночас не дуже переймають-
ся справами учня. В АНА ж навпаки, 
вчителі глибоко переймаються тим, 
як у нас ідуть справи. Вони піклуються 
про те, щоб ми якнайкраще засвоїли 
навчальний матеріал.

Відрізняється також методика 
проведення уроків. В Україні учні 
просто записують та завчають усе, 
що каже вчитель, проте зовсім не 
приділяється увага якості та змісту 
навчального матеріалу чи тому, як 
учні його засвоїли. В академії уроки 
проходять набагато креативніше, 
а вчителі більше звертають увагу на 
якість роботи учнів. Скажімо, якщо 
я щось роблю неправильно, вчитель 
АНА завжди більш детально пояснить 
тему та допоможе мені. Адже йому 
не байдужий мій успіх у навчанні та 
особистісному розвитку – всі щиро 
хочуть, щоб я була успішною. Більшої 
турботи я ще ніде не відчувала.

 Які предмети вам подобаються?

Мої улюблені предмети – алгебра 2 та 
історія атлантичних держав (Європи, 
Африки та Америки). Алгебру 2 наш 
викладач пояснює двічі – так вона 

Альона Мороз, спеціаліст  
із супроводу клієнтів 
DEC education

переконується, що ми все зрозуміли. 
А стиль викладання історії атлантич-
них держав просто неймовірний – 
наш учитель завжди робить це весело 
і креативно.

 Яких цікавих людей, учителів, 
друзів ви зустріли у школі?

Мені подобається мій академічний 
куратор, пані Мітра. Вона дуже при-
ємна та турботлива людина, і, якщо 
мені сумно, вона завжди підбадьо-

рить. Мої друзі, яких я знайшла тут, – 
не лише поруч зі мною фізично, але 
й завжди у моєму серці, адже всі ми, 
як одна родина – всі піклуються один 
про одного.

 Які ваші плани на майбутнє? Ви 
вже обрали університет, у який хо
тіли б вступити після школи?

ПЕРЕВАГИ AMERICAN  
HEBREW ACADEMY

 ⚫ Елітна школа, де працюють 
все  світ ньо відомі викладачі, 32% 
яких – професори та доктори наук 
(один із найвищих показників 
серед шкіл США).

 ⚫ У школі вітають і з повагою став-
ляться до єврейських студентів з усіх 
верств суспільства. Кожний студент 
школи має свого наставника, якого 
називають мадрих (у перекладі з ів-

риту – той, що вказує дорогу), який 
підтримує студента і у навчанні, 
і у позашкільному житті.

 ⚫ У AHA забезпечують ґрунтовну 
академічну підготовку, студенти 
поглиблено вивчають предмети 
і досягають неабияких успіхів. Ви-
пускників AHA зараховують до то-
пових вишів США, вони обіймають 
керівні посади в бізнесі, медицині, 
юриспруденції, фінансах, сфері 
соціальних послуг, а також беруть 
активну участь у житті єврейських 

громад США, Ізраїлю і інших країн 
по всьому світі.

 ⚫ Навчальна програма поєднує 
академічні знання та духовний 
розвиток: студенти вивчають іврит, 
дізнаються більше про свою культу-
ру, беруть активну участь у громад-
ському житті академії та відчувають 
себе частиною глобальної єврей-
ської громади.

 ⚫ Навчальний план складено 
з урахуванням сучасних методик, 
що використовують новітні техно-
логії, наукові дослідження, експе-
риментальне навчання, практичне 
використання отриманих знань. 
Завдяки екскурсіям по США і де-
сятитижневій подорожі до Ізраїлю 
діти потрапляють у «органічне» 
навчальне середовище, де розвива-
ється розум, тіло і душа студента.

 ⚫ Студентське містечко розташова-
не на березі озера в місті Ґрінсборо 
(Північна Кароліна). Тут створено 
чудові умови для проживання і на-
вчання. Будівлі містечка оснащено 
найбільшою в світі геотермальною 
системою опалення та охолоджен-
ня замкнутого контуру. Охоронну 
систему території спроектовано із-
раїльськими експертами з безпеки.

Я ще не вирішила, у який універси-
тет вступати, але я точно хочу жити 
і навчатися у США, а вивчати – щось 
пов’язане з аналітичним мисленням.

У студентському містечку,  
що розташоване на березі озера, 
створено чудові умови  
для проживання і навчання

Навчальний план складено 
з використанням активних занять 
спортом, живописом, театром тощо

У АНА студенти приїжджають не лише 
отримувати знання, але й досягати 
нових висот і будувати своє майбутнє
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Bellerbys College – один із провідних 
навчальних закладів Великобританії, 
де вчаться студенти зі 120 країн світу. 
Коледж складається з трьох приват-
них шкіл у Кембриджі, Лондоні та 
Брайтоні, які входять до глобальної 
компанії Study Group. Тут готують 
іноземних студентів до вступу в най-
кращі виші Великобританії, зокрема 
й університети Russel Group. Спробу-
вати, як воно – навчатися у справжній 
англійській школі, покращити знан-
ня англійської та навіть визначити-
ся з майбутніми фахом – українські 
старшокласники можуть уже цього 
літа, якщо візьмуть участь у одній із 
літніх програм коледжу.

ЛІТО З BELLERBYS
Провести кілька тижнів літніх кані-
кул, вивчаючи англійську на півден-
но-східному узбережжі Англії, у місті 
Брайтон, ґрунтовно дослі джуючи 
певні предмети, або ж весело про-
водити час за грою у крикет – реаль-
на можливість, яку мають українські 
школярі віком 14–17 років. Це уні-
кальна літня програма, яка має три 
формати: академічний, творчий та 
з фокусом на крикеті. Обрати мож-

ТУТ АТМОСФЕРА 
НАДИХАЄ ТВОРИТИ 
І СТВОРЮВАТИ 
ЩОСЬ НОВЕ

“

ЯК ПРОВЕСТИ ЛІТО  
НА УЗБЕРЕЖЖІ АНГЛІЇ

на будь-який. Та яку б програму ви 
не обрали, покращення знань з анг-
лійської – гарантоване. До того ж ви 
отримаєте реальний досвід життя 
й навчання у справжньому британ-
ському коледжі.

BELLERBYS SUMMER ACADEMIC
Академічний формат літньої школи 
допомагає розвинути навички, не-
обхідні студентам для навчання за 
кордоном. Крім щоденних уроків 
англійської, студенти вчаться писа-
ти есе, беруть участь у різноманітних 
обговореннях, розвиваючи навички 
критичного мислення. Це унікальна 

Анастасія Каменєва,  
менеджер із супроводу клієнтів 
DEC education

програма, де студенти мають можли-
вість вивчати ще й математику, бізнес, 
точні науки.

BELLERBYS SUMMER CREATIVE
Якщо студента більше цікавлять ЗМІ 
чи мистецтва, ця програма підійде 
найкраще. У рамках програми занят-
тя англійської відбуватимуться впро-
довж першої половини дня, тоді як 
після обіду студенти матимуть можли-
вість займатися творчими проектами 
у сфері медіа, мистецтва, фотографії.

BELLERBYS SUMMER  
CRICKET SCHOOL
Ця програма для тих, кому подоба-
ється крикет і хто вже має невеликий 
досвід гри. Упродовж першої полови-
ни дня студенти вивчають англійську, 
упродовж другої – тренуються грати 
у крикет із професійними тренерами 
на оснащених для гри майданчиках. 
На вихідних організовуються поїздки 
на відомі майданчики для гри у кри-
кет в Сассексі та Лондоні.

ПРО ЛІТНЮ ШКОЛУ

Дати: 18 червня або 16 липня.

Місце: Брайтон.

Тривалість: 2 або 4 тижні.

Вимоги: попереднє прохо-
дження тестування.

Програма: щодня 3 годи-
ни занять англійською та 
2 години навчання іншими 
предметами залежно від 
обраної програми.

Проживання: одномісні 
кімнати з усім необхідним 
для комфортного життя 
й навчання.

Вартість для українських 
студентів: £775 на тиждень. 
У вартість входить прожи-
вання та повний пансіон. 
Є можливість безплатно 
взяти участь у програмі за 
умови, якщо студента зара-
ховано і він сплатив за одну 
з програм коледжу A-level чи 
Foundation у 2018 чи 2019 р.

КОСТЯНТИН ШАРИЙ,  
студент Bellerbys College

«Я уже мав досвід проживання 
у студентських гуртожитках 
до приїзду сюди, а отже є з чим 
порівнювати. Умови тут 
гарні, бо студент має власну 
кімнату.
Незважаючи на те, що бага-
то хто порівнює програму 
Foundation з підготовчими 
курсами, наприклад, в укра-
їнських університетах, це 
неправильно. Вимоги викла-
дачів у Bellerbys абсолютно 
інші, так само як і розуміння 
кожного предмета. Цей ко-
ледж – інтернаціональний, усі 
студенти тут із різних куточ-
ків планети. Після закінчення 
програми Foundation вони 
можуть обрати якийсь виш із 
великої кількості університе-
тів-партнерів, із якими коледж 
уклав угоди».

СЕРГІЙ ТАРТАКОВСЬКИЙ,  
студент Bellerbys College

«Система освіти повністю відрізняється від звичної 
нам, в Україні. Викладач оцінює якість виконання 
твоєї роботи не тільки з точки зору того, чи добре 
ти засвоїв факти. Оцінюється і твій творчий 
підхід до вирішення завдання. Причому викладачі 
не просто вітають творчий підхід, вони вимага-
ють, щоб студент творчо осмислював завдання. 
І якщо учитель побачить, що це просто механічно 
виконана робота, він поставить нижчу оцінку».

НАДІЯ КУРБАЦЬКИХ,  
студентка Bellerbys College

«Брайтон – прекрасне місце для тих, хто, всту-
пивши в Bellerbys, хоче вивчати дизайн чи мисте-
цтва. Атмосфера надихає творити і створювати 
щось нове. Мені дуже сподобалося тут навчатися. 
За час, що минув з початку навчання, я стала на-
багато самостійнішою і відповідальнішою. Цього 
навчили мене саме в Bellerbys College».

Яку б програму ви не обрали, 
покращення знань з англійської – 
гарантоване

Академічний формат літньої школи 
допомагає розвинути навички, необхідні 
студентам для навчання за кордоном

Проведіть кілька тижнів літніх канікул, 
вивчаючи англійську на південно-
східному  узбережжі Англії
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Школи, які йдуть у ногу з часом, здатні змінюватися 
і розвиватися, відповідаючи новим викликам, із якими 
уже за кілька років доведеться зіткнутися сьогоднішнім 
студентам – завтрашнім випускникам. І міжнародна шко-
ла ACS Cobham – один із таких лідерів сучасної освіти 
Великобританії, який пропонує сильну академічну під-
готовку в поєднанні з широким спектром можливостей 
для особистісного розвитку. 

Школа розташована усього в 30 хвилинах їзди від 
центру Лондона. У її кампусі є всі можливості для навчан-
ня, розвитку та становлення сучасних лідерів. Студенти 
можуть спробувати себе в безлічі видів спорту, проявити 
свої акторські та художні здібності, творчі таланти, брати 
участь у житті громади, досягати успіхів як у навчанні, так 
і в позашкільних активностях. Девіз школи: «Надихати 
на те, щоб змінювати світ на краще за допомогою на-
вчання». І студенти успішно навчаються, стають упевне-
ними особистостями, здатними зробити власний внесок 
у поліпшення життя.

У НОГУ З ЧАСОМ

Унікальний 
інтерактивний 
навчальний 
центр, де студенти 
мають можливість 
обговорювати певні 
питання і проблеми 
зі своїми колегами, 
викладачами та 
експертами з усього 
світу, в якій точці 
земної кулі вони не 
перебували б

Для студентів створено 
всі можливості для занять 
найрізноманітнішими 
видами спорту. 
У розпорядженні студентів 
6 кортів для гри в теніс 
у будь-яку пору року, 
25-метровий басейн 
для змагань із місцями 
для 178 глядачів, арена 
для баскетбольних 
і волейбольних змагань 
із місцями для 280 глядачів, 
поля для гри у футбол, 
регбі та гольф

Сучасний дизайн інтер’єру 
нової резиденції для студентів 
старших класів Senior House, 
яку було відкрито в серпні 2017 
року. До серпня 2018 року також 
буде повністю оновлено будівлю 
резиденції для студентів 
молодших класів Junior House

ЗНАЧНУ ПЕРЕВАГУ СЬОГОДНІ ТА СЕРЙОЗНІ ПЕРСПЕКТИВИ 
У МАЙБУТНЬОМУ МАЮТЬ ТІ ШКОЛИ, ЯКІ, КРІМ СИЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ, ПРОПОНУЮТЬ СТУДЕНТАМ 
РІЗНОМАНІТНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ

“
Олена Сафронова, керівник 
відділу вищої та середньої освіти 
за кордоном DEC education
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Зальцбург – четверте за величиною місто Австрії. Його 
центральну історичну частину внесено до списку Все-
світньої спадщини ЮНЕСКО. Це місто популярне серед 
туристів, знане музичними фестивалями в літній період, 
і є перлиною архітектури бароко в самому центрі Європи. 
Тому Зальцбург – це чудовий вибір також і для отримання 
освіти, де за стінами шкіл на студентів чекає світ історії, 
культури і краси. У цьому щодня переконуються студенти 
American International School-Salzburg (AIS-Salzburg) – 
школи, яка розташована у десяти хвилинах їзди від центру 
Зальцбурга. З моменту заснування навчального закладу 
в 1976 році тисячі молодих людей з усього світу отримали 
можливість жити і навчатися в Австрії.

American International School-Salzburg акредитована 
австрійським міністерством освіти, асоціацією Middle 
States Association of Colleges and Schools, є членом The 
European Council of International Schools, The Association 
of Boarding Schools та The College Board.

НАВЧАТИСЯ ВІДПОВІДНО 
ДО АМЕРИКАНСЬКОЇ СИСТЕМИ 
ОСВІТИ ТА ОТРИМАТИ ДИПЛОМ, 
ЯКИЙ ДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ 
ВСТУПАТИ У БУДЬ-ЯКИЙ ВИШ  
США, КАНАДИ ЧИ СВІТУ, МОЖНА,  
НЕ ПОЛИШАЮЧИ ЄВРОПИ

“

НАВЧАННЯ У СЕРЦІ ЄВРОПИ

Альона Мороз, спеціаліст  
із супроводу клієнтів DEC education

Postgraduate program – післядипломна програма. 
Бажаючим поглибити знання з профільних предметів, 
якісно підготуватися до навчання у виші пропонується 
післядипломна програма – програма 13 класу, якою пе-
редбачено навчання за індивідуальною програмою з ак-
центом на дисципліни обраного академічного напряму.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ 
У AMERICAN INTERNATIONAL 
SCHOOL-SALZBURG

1/ Це одна з небагатьох євро-
пейських шкіл, яка дає змогу, не 
перетинаючи океан, отримати 
американський диплом, навчаю-
чись відповідно до американської 
системи освіти. Це надалі дає біль-
ше можливостей і переваг під час 
вступу до будь-яких вишів США, 
Канади та усього світу.

2/ У AIS-Salzburg створено своєрід-
ну камерну атмосферу. Тут навча-
ється невелика кількість студентів – 
школа розрахована максимум на 
120 учнів.

3/ У AIS-Salzburg працюють висо-
кокваліфіковані педагоги зі США 
та Канади. Усі викладачі, крім 
учителів іноземних мов, – громадя-
ни США, мають дипломи амери-
канських університетів. У більшості 

викладачів досвід роботи понад 
20–30 років. Співвідношення 
педагогів і студентів становить 1:6, 
завдяки чому кожен студент отри-
мує максимальну кількість індивіду-
альної уваги.

4/ Високий рівень підготовки сту-
дентів підтверджує перелік вишів, 
до яких вступають випускники 
AIS-Salzburg: American University 
of Paris, Babson College, Bocconi 
University, European University, 
Georgetown University, Ithaca 
College, Johns Hopkins University, 

New York University, Pepperdine 
University, London School of 
Economics, St. John’s University, 
Stanford University, Syracuse 
University, Tokyo College of Art and 
Design, University of Aberdeen, 
University of California at Santa 
Barbara, University College London, 
University of Ediburgh, University 
of Miami, University of Southern 
California, University of Salzburg, 
University of St. Andrew’s, University 
of Toronto, University of Vienna, 
Vesalius College, Wake Forest 
University та ін.

ESL – підготовчий курс з англійської мови для інозем-
них студентів. Школа розробила програму, яка забезпечує 
інтенсивне вивчення мови без шкоди для інших основних 
предметів навчальної програми.

РІЗНОМАНІТТЯ ПОЗАКЛАСНОГО ЖИТТЯ
Під час навчання діти відвідують всі основні визначні 
пам’ятки Зальцбурга, ходять на фестивалі, концерти, 
періодично виїжджають на екскурсії до Німеччини 
і Швейцарії. Щотижня обов’язково проводиться близь-
ко 12–15 позакласних заходів, які можна поділити на 3 
групи – розважальні, спортивні, культурні. Розважальна, 
спортивна інфраструктура AIS-Salzburg розташована 
на базі Університету Зальцбурга. Тут до уваги студентів 
спорткомплекси і майданчики олімпійського рівня, фіт-
нес-зали, танцкласи, альпіністські секції.

Студенти, які мають можливість жити і навчатися 
у AIS-Salzburg, отримують не тільки відмінну академіч-
ну підготовку, а й навички, які роблять їх привабливими 
для рейтингових світових університетів і ринку праці 
у майбутньому.

АКАДЕМІЧНА ПРОГРАМА НАВЧАННЯ
У AIS-Salzburg навчаються діти 7–12 класу (13–18 років) 
за програмою американської школи. Після закінчен-
ня програми всі випускники AIS-Salzburg отримують 
американський атестат про середню освіту та мінімум 
26 кредитів із різних предметів.

Програма поглибленого вивчення предметів – 
Advanced Placement. В 11 і 12 класах студенти можуть на-
вчатися на програмі підготовки до вступу в університет 
(Advanced Placement) та обирати предмети з більш про-
сунутим рівнем викладання. Успішне складання іспитів 
за програмою відкриває перед дітьми двері кращих уні-
верситетів світу.

Диплом AIS-Salzburg дає змогу відкрити 
двері кращих університетів світу
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В англійському історичному місті Беркхемстед, графство 
Хартфордшир, є незалежна приватна школа Berkhamsted 
School спільного навчання – для хлопчиків і дівчаток 
віком 3–18 років. У незалежному довіднику «The Good 
Schools Guide» про неї зазначено: «Школа, яка об’єднала 
у собі найкраще від спільної і роздільної форм навчання. 
Завдяки повноцінній навчальній програмі та всебічно-
му вихованню випускники школи демонструють чудові 
результати на виході».

Мартін Волкер, директор Berk hams ted Sixth, – про 
академічні підсумки 2017-го та плани на 2018 рік.

АКАДЕМІЧНА АМБІЦІЯ
В Sixth Form (дворічна програма доуніверситетської під-
готовки) наша мета – надавати студентам повноваження, 
щоб вони брали на себе відповідальність за навчання та 
були самостійними надалі в університеті й на роботі. Ми 
прагнемо, щоб студенти програми A-level отримали високі 

ШЛЯХ ДО ВЕЛИКИХ МРІЙ Альона Мороз, спеціаліст 
із супроводу клієнтів 
DEC education

надзвичайно приємно. Згідно з цією системою студенти 
отримали від однієї до трьох «зірок», які означають таке:
*** –  Ви виявляєте ініціативу в своєму ставленні до на-

вчання
**     – Ви взяли відповідальність за навчання
*       – Ви ще не взяли відповідальності за навчання

Ми вважаємо, що можливість самостійно оцінювати 
себе, аналізувати власні слабкі й сильні сторони, розумі-
ти, який шлях потрібно ще пройти до досягнення своїх 
цілей, – це дуже цінні для студентів уміння. І заради цього 
працюють наші наставники й директори, вони активно 
співпрацюють зі студентами, щоб допомогти дітям реалі-
зувати свій потенціал. Вони продовжать підтримувати і за-
охочувати дітей, коли ті візьмуть на себе зобов’язання на 
рік та захочуть досягти найвищих результатів на іспитах.

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ПРОГРАМИ
Зі студентів, які подали заяви на вступ до університету, 
86% уже отримали щонайменше одну пропозицію. Варто 
зазначити, що деякі з них нещодавно подали свої доку-
менти до університетів, тому не потрібно панікувати, якщо 
пропозицію ще не отримано. 27 студентів подали заявку 
до Oxbridge, а 16 – уже було запрошено на співбесіду 
та шістьом запропонували місце. Із семи студентів, що 
подали документи на вступ із напрямку медицини та ве-
теринарії, на сьогодні вже трьох запросили на співбесіду.

ЩО ТАКЕ ЯКІСНЕ РЕЗЮМЕ
Оскільки студенти 13 класу вже написали всі особисті 
заяви на вступ до університетів, варто проаналізувати, 
що саме робить таку заяву найбільш вдалою. Заяви, які 
можна визначити, як найбільш вдалі, містили у собі вагомі 
докази інтелектуальної допитливості, що поширювалася 
за межі рівня навчальної програми. Характерною рисою 
більшості таких заяв була демонстрація того, що зацікав-
леність студента предметом виходить далеко за межі 
програми курсу A-level, тобто студент більш поглиблено 

вивчав його, відвідував лекції, брав участь у академічних 
змаганнях.

THE EXTENDED PROJECT QUALIFICATION
80 студентів завершили кваліфікацію Extended Project 
Qualification (EPQ). EPQ – це частина поглибленої роботи, 
яку студент виконує у галузі, що викликає у нього найбіль-
ше зацікавлення. Учні отримують індивідуальні вказівки 
від керівника, але більшість роботи виконують самостійно. 
Це дає їм можливість розвивати дослідницькі, аналітичні 
та презентаційні навички. EPQ доповнює A-level та стає 
додатковим бонусом при поданні документів на вступ 
до університетів, оскільки свідчить про те, що студент 
серйозно зацікавлений у вивчені того предмета чи галузі, 
у якій виконав проект. 80 студентів можуть пишатися 
собою, оскільки мали високий рівень самодисципліни 
і самоорганізації для завершення своїх проектів EPQ.

ПРОГРАМА МІНІ-MBA
Berkhamsted стала першим партнером міжнародної біз-
нес-школи Hult у програмі Ashridge Executive  Education. 
26 сертифікатів було видано студентам 13 класу. Ці сту-
денти можуть пишатися завершеною роботою, вони, без 
сумніву, розвинули ділові вміння і впевненість, які стануть 
їм у пригоді у майбутньому. Ми всі з нетерпінням чекаємо 
на представників наступного покоління підприємців, 
яких розвиватимемо у Berkhamsted!

НАША ШКОЛА РОБИТЬ УСЕ МОЖЛИВЕ, АБИ КОЖЕН СТУДЕНТ 
BERKHAMSTED SCHOOL ЗНАЙШОВ СЕБЕ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ШКОЛИ
МАРТІН ВОЛКЕР, ДИРЕКТОР BERKHAMSTED SIXTH

“

оцінки рівня A-А*, але також вважаємо, що освітній процес 
не обмежується стінами навчального закладу й заохочу-
ємо студентів побачити переваги стипендії та вивчення 
академічних предметів за межами навчального плану.

Ми завжди мотивуємо студентів мати глобальні мрії, 
але здійснювати для їх реалізації невеликі дії. Іншими 
словами – поєднувати довгострокові цілі зі щоденни-
ми короткостроковими і щодня мотивувати себе на 
навчання.

УНІКАЛЬНІСТЬ НОВОЇ СИСТЕМИ ЗВІТНОСТІ
Школа запровадила нову систему звітності. Результати 
звітів показали, що впродовж півріччя більшість сту-
дентів взяли на себе відповідальність за навчання. І це 

EPQ доповнює A-level та стає додатковим бонусом  
при поданні документів на вступ до університетів

У Berkhamsted студентів мотивують мати глобальні мрії,  
але здійснювати для їх реалізації невеликі дії
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Blundell’s – одна з найстаріших при-
ватних шкіл Великобританії, яка на-
дає якісну освіту з 1604 року. Девіз 
школи «Для країни та людей». Не-
зважаючи на те, що в основу філо-
софії школи покладено традиційні 
цінності, в навчанні використовують 
сучасні методи викладання, школу 
оснащено на найвищому рівні, а тур-
бота про студентів завжди вражає як 
батьків, так і дітей. Завдяки широко-
му вибору предметів кожен студент 
може реалізувати себе, знайти улю-
блену справу, досягти академічних 
успіхів і розкрити власні таланти 
у спорті, мистецтві, музиці, драма-
тургії. У Blundell’s є всі необхідні умо-
ви для професійних занять різними 
видами спорту (спортивні поля, май-
данчики, басейн), тут є також власний 
театр, музична школа.

Blundell’s пропонує освіту міжна-
родного рівня, а обмежена кількість 
зарубіжних студентів дозволяє школі 
зберігати і водночас урізноманітню-
вати культуру традиційної англійської 
школи-пансіону.

BLUNDELL’S — 
ЦЕ ВЕЛИЧЕЗНІ 
МАСШТАБИ 
ШКОЛИ І ЯКАСЬ 
ПАСТОРАЛЬНА 
ІДИЛІЯ

“

ШКОЛА — ЦЕ НЕ ЛИШЕ  
ТЕОРІЯ Й ОЦІНКИ

Св о ї м  д о с в і д о м  н а в ч а н н я 
у Blun  dell’s поділився Аркадій Ко-
труце – співзасновник і СAO (chief 
amazement officer) DEC camp, для 
якого два роки, проведені в школі, 
стали не тільки яскравим спогадом, 
але й важливим етапом на освітньому 
шляху довжиною в життя.

 Аркадію, коли і як ви стали сту
дентом Blundell’s?

Я навчався у Blundell’s у 2005–2007 р., 
опинившись одним зі школярів із 
пострадянських країн, які виграли 
стипендію і поїхали у Blundell’s на 
рік. Мені вдалося добре зарекомен-
дувати себе, і на наступний рік школа 
сама запропонувала мені стипендію. 
В результаті я закінчив A-level.

Айгерім Кассимова, 
менеджер із супроводу 
клієнтів DEC education

 Якими були ваші перші вра
ження від школи? Що найбільше 
запам’яталося?

Це був розрив усіх шаблонів. До 
Blundell’s я вже бував у Англії, та 
школа вразила мене з кількох при-
чин. По-перше, масштаби школи 
і якась пасторальна ідилія. Мабуть, 
завдяки великій території, у школі 
просто величезні спортивні поля 

для регбі, футболу, крикету, корти 
для тенісу та інших видів спорту, 
про які до приїзду в школу я навіть 
не чув.

По-друге, я жив у резиденції 
Francis House, де більшість дітей 
професійно займалися спортом. Не 
можу сказати, що я був суперспор-
тивним студентом, але поступово 
я почав більше займатися спортом, 
а також долучати своїх нових друзів 
до різних активностей, які мені були 
особливо цікаві.

По-третє, суперцікавими були 
й учителі. Так, учитель математи-
ки і геометрії, а також глава нашої 
резиденції любив грати у більярд. 
На прикладі більярду він нам по-
яснював математику і геометрію. 
А наш тренер із футболу викладав 
історію, і завжди жваво цікавився 
різними країнами.

 Що вам найбільше сподоба
лося у навчанні?

Я був у захваті від того, що можу 
обирати дисципліни і не вчити 
12 предметів, які в житті мені не 
знадобляться, як це було в моїй 
школі у Молдові. Програма A-level 
для мене була просто дивом. Я об-
рав математику, економіку, вищу 
математику, які мені були необхідні, 
оскільки збирався вивчати еконо-
міку. Потім обрав право, а також 
французьку мову, яку добре знав, та 
психологію, яка мене дуже цікавила.

Мені подобалися методи ви-
кладання. Не було жодного тиску, 
змагань за оцінки. Для мене тоді 

стало великим сюрпризом, що у таких 
школах не прийнято списувати. Усі 
розуміють, що навчаються для себе 
і що на підсумковому іспиті списати 
не вийде.

 Як ви зарекомендували себе, як 
виявляли ініціативу?

Я добре вчився, і розумію, що для 
школи був потенційним студентом, 
який піде в хороший університет. Так 
і сталося. Школі також подобалися 
мої ініціативи, я активно долучався до 
англійського життя, постійно просив, 
щоб ми брали участь у якихось захо-
дах, конкурсах, змаганнях. Напри-
клад, наша команда з дебатів дійшла 
до змагань національного рівня. Це 
було чи не вперше в історії школи.

 Що вам найбільше сподобалося 
з особливостей роботи зі студентами 
у Blundell’s?

Сподобалося і запам’яталося те, що 
з кожним студентом упродовж остан-
ніх двох років навчання індивідуаль-
но працював тютор. Ця робота була 
спрямована саме на вибір професії, 
спеціалізації і на подальший вступ до 
університету. Якщо для вступу в уні-
верситет необхідно пройти інтерв’ю, 
тютори допомагають готуватися до 
цього. Якщо треба писати есе – сту-
денти вчаться це робити. Це був аб-
солютно новий досвід для мене.

І ще завдяки Blundell’s я вперше 
зрозумів, що школа насправді – це 
не тільки зубріння, уроки, іспити та 
оцінки. Це ще і багато практичних 
занять, спорт, театр, командна ро-
бота, розвиток навичок, необхідних 
для самореалізації.

Аркадій Котруце,  
співзасновник DEC camp

Blundell’s зберігає і водночас 
урізноманітнює культуру традиційної 
англійської школи-пансіону

Завдяки широкому вибору предметів 
кожен студент може досягти 
академічних успіхів і розкрити таланти
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Ні для кого не секрет, що освіта за 
кор доном сьогодні стає все популяр-
нішою. Та перед багатьма батьками 
стоїть питання, як же відправити своїх 
дітей навчатися за кордон. А ті, хто 
долає цей бар’єр, стикаються з іншою 
дуже актуальною проблемою: їхні 
очікування не завжди відповідають 
реальності. Водночас є школи, які 
йдуть у ногу з тенденціями і новими 
віяннями, тому й не розчаровують 
своїх студентів і їхніх батьків. Саме 
про мережу таких шкіл і піде мова.

МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ BSC
Школи, що входять у мережу British 
Study Centres (BSC), ось уже впро-

ЯК ПОЄДНАТИ ПРИЄМНЕ З КОРИСНИМ? ВИВЧАТИ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ 
І ЗАЙМАТИСЯ УЛЮБЛЕНИМ ВИДОМ СПОРТУ З ПРОФЕСІОНАЛАМИ

“ВИВЧАЄМО АНГЛІЙСЬКУ  
НА ФУТБОЛЬНОМУ ПОЛІ

довж декількох років поспіль визна-
ють одними з найкращих завдяки 
їхнім програмам для дітей. У 2012 
році школи BSC було нагороджено 
премією Star Junior Courses for Under 
18s («Стар-програми для дітей до 18 
років») на церемонії вручення Travel 
Star Awards. У сфері освіти цю подію 
за важливістю прирівнюють до вру-
чення «Оскара» у кіномистецтві.

У коледжі Ardingly вражаючі локації 
та обладнання для занять водними 
видами спорту

BSC співпрацює з футбольною школою 
у Манчестері й пропонує унікальну 
програму «Футбол + англійська»

Михайло Глухов,  
фахівець із супроводу 
клієнтів DEC education

Британської Ради BSC також має 
високі оцінки по усіх мовних групах 
шкіл у Великобританії (за даними 
EL Gazette, жовтень 2017 р.).

АНГЛІЙСЬКА В РУСІ
Якщо ваша дитина любить спорт, то 
програми шкіл BSC – це найкращий 
спосіб поєднати приємне з корисним: 
активно займатися спортом і не менш 
активно вивчати англійську.

Ось уже четверте літо поспіль BSC 
співпрацює з футбольною школою 
у Манчестері й пропонує унікальну 
двотижневу програму «Футбол + 
англійська», у якій професійні заняття 
футболом комбінуються з вивченням 
англійської мови.

У рамках цієї програми студен-
ти віком від 8 до 17 років можуть із 
власного досвіду дізнатися, що оз-
начає бути гравцем футбольного клу-
бу «Манчестер Сіті», адже програма 
проходить на найкращих полях клубу 

світового класу в Академії міського 
футболу. Саме тут, у серці кампусу 
«Етіхад», відбуваються тренування 
всіх команд клубу і, звичайно ж, ко-
манд Академії. На футбольному полі 
студенти програми тренуються під 
керівництвом тренера міської фут-
больної школи Манчестера.

Програмою передбачено екс-
курсії на вихідні, вечірні заходи, 
студенти отримують ексклюзивний 
комплект шкільного екіпірування, 
а також у них є можливість взяти 
участь у незабутній церемонії за-
криття в одній із представницьких 
зал на стадіоні «Етіхад». Крім того, 
ця програма – це досвід спілкування 
з дітьми з різних країн. Так, у 2017 році 
у програмі взяли участь студенти 60 
національностей.

Окрім футболу, навчальні центри 
BSC пропонують низку програм ви-
вчення англійської мови у поєднанні 
з іншими видами спорту для дітей 
8–17 років.

BSC – це мережа шкіл високого 
рівня, які дають можливість студен-
там вивчати англійську мову і займа-
тися улюбленими видами спорту, 
навчаючись у професіоналів. Саме 
в цих школах реальність відповідати-
ме очікуванням батьків, а можливо, й 
перевершить їхні сподівання.

Програми шкіл BSC – це найкращий 
спосіб поєднати спорт та вивчення 
англійської мови

ТЕНІС

ТЕНІС

Ардінглі

Стоунхаус 

Горманстон 
Челтнем

КОЛЕДЖІ BSC, ЩО ПРОПОНУЮТЬ  
ФОРМАТ «АНГЛІЙСЬКА +»

У листопаді 2017 року BSC отри-
мала нагороду «Юніорська програма 
року» на заході від ESL Awards у Бар-
селоні. За результатами перевірок 

КОЛЕДЖ CHELTENHAM
м. Челтнем

КОЛЕДЖ WYCLIFFE
м. Стоунхаус

ЦЕНТР  
GORMANSTON  
PARK
м. Горманстон

КОЛЕДЖ ARDINGLY
м. Ардінглі

ГОЛЬФ

ГОЛЬФ

ВЕРХОВА 
ЇЗДА

ВЕРХОВА 
ЇЗДА

ВОДНІ ВИДИ 
СПОРТУ



32 33

#
11

 /
 2

01
8 

    
    

    
    

ED
_V

EN
TU

RE
    

    
    

    
 Ж

УР
НА

Л 
ПР

О 
ОС

ВІ
ТУ

   Щ
од

о 
на

вч
ан

ня
 у

 з
аз

на
че

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
44

) 
39

0-
76

-2
4  

    
    

    
   

DE
C 

ED
UC

AT
IO

N

Bell – один із топових освітніх провай-
дерів Великобританії з понад 60-річ-
ним досвідом у сфері організації мов-
них курсів для дітей та дорослих. Цю 
компанію вирізняє те, що від почат-
ку її створення тут і досі працюють 
відповідно до основного принципу, 
закладеного засновником компа-
нії Френком Беллом. Цей принцип 
гласить: мова здатна змінити життя 
кожної окремої людини і цілого світу 
взагалі. Випускник Кембриджсько-
го університету Френк Белл понад 
усе любив мови і був переконаний 
у тому, що саме вивчення мов допо-
може розвинути взаєморозуміння 
між культурами.

Навчання відбувається у чотирьох 
школах, розташованих у мальов-
ничих куточках поблизу Лондона, 
Кембриджа, Оксфорда та у містечку 
Кроуторн. Окрім занять, у програму 
входять пізнавальні екскурсії краї-
ною, під час яких усі студенти, звіс-
но ж, спілкуються тільки англійською 
мовою.

До студентів, які навчаються на 
мовних курсах Bell, застосовано 
проектний підхід, завдяки якому 
вони не лише починають упевне-
но володіти англійською мовою, а й 
розвивають у собі такі важливі якості, 
як критичне мислення та навички 
роботи у команді. Викладачі й пра-

цівники школи надихають студентів 
ставити амбіційні цілі та досягати їх. 
Це навчить їх досягати успіху в май-
бутньому.

ЧИМ ОСОБЛИВІ  
МОВНІ ПРОГРАМИ ВІД BELL
Створення навчальних програм та 
робота всієї організації базується на 
шести принципах Bell Way, а саме:

1/ високі очікування від студентів;
2/ зрозуміле навчання;
3/ збереження унікальності кожного;
4/ навчання будь-де;
5/ оцінка прогресу навчання;
6/ навчання для всієї організації.

У ШКОЛАХ ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ВИКЛАДАЧІ Й КОМАНДА 
ПЕРЕКОНАНІ У ТОМУ, ЩО МОВА ЗДАТНА ЗМІНИТИ ЖИТТЯ КОЖНОЇ 
ОКРЕМОЇ ЛЮДИНИ І ЦІЛОГО СВІТУ ВЗАГАЛІ

“

ВИВЧИТИ АНГЛІЙСЬКУ —  
ДОСЯГНУТИ МРІЙ

Христина Федорченко, 
менеджер із супроводу 
клієнтів DEC education

ТУРБОТА, ЯК УДОМА
Британська Рада нагородила Bell 
відзнакою за відмінне піклування 
про дітей та підлітків. У кожної дити-
ни під час навчання є свої так звані 
«домашні батьки», які цілодобово 
з любов’ю та увагою підтримують її.

Робота персоналу найвищого рів-
ня акредитації та цілодобовий догляд 
дають змогу формувати безпечне 
середовище і створювати найкра-
щі умови для ваших дітей у той час, 
коли вони опановують мову далеко 
від дому.

BELL'S YOUNG LEARNER  
ACADEMIES 2018
Нова програма дає студентам мож-
ливість зосередитися на улюбленому 
хобі. У Bell's Academies викладати-
муть фахівці з багаторічним досві-
дом роботи в тій галузі, яку обирає 
студент, тому, крім англійської мови, 
студенти практикуватимуть отримані 
знання у сфері, яка їх цікавить. У се-
редньому це 18 годин занять власним 
хобі впродовж двох тижнів під час 
курсу Summer Explorer, що входить 
до програми Bell's Academies.

КУРСИ BELL'S ACADEMIES 
НА ВИБІР

Футбольна академія 
у Wellington College
Професійний тренер із футболу 
навчатиме дітей усіх технічних 
аспектів гри. Після закінчення 
курсу студенти візьмуть участь 
у футбольному турнірі, тому ма-
тимуть нагоду виграти нагороди. 
Крім того, вони отримають сер-
тифікат про завершення курсу.

Тенісна академія  
у Leys School
Студенти відпрацьовуватимуть 
навички гри в теніс із профе-
сійним тренером. Після закін-
чення курсу всі діти візьмуть 
участь у тенісному турнірі у стилі 
«Уїмбл дон». Професійні здо-
бутки кожного буде відзначено 
сертифікатом чи дипломом.

eSports Academy  
у Wellington College
Студенти дізнаються про мож-
ливості цієї нової та захоплю-
ючої активності – кіберспорту. 
Курс проходить у найбільшій 
мережі інтернет-кафе та ігрової 
зони, викладає його – профе-
сійний тренер із комп’ютерних 
ігор, який брав участь у Cyber 
Olympics.

Академія театрального 
мистецтва у Wellington College 
Під керівництвом досвідченого 
фахівця з театрального мисте-
цтва студенти відшліфовують 
артистичні вміння та навички 
виступу на сцені. Всі братимуть 
участь у фінальній постановці, 
готуватимуть костюми, декора-
ції, вивчатимуть ролі та пра-
вильну вимову.

Академія верхової їзди 
у Wellington College
Академію кінного спорту засно-
вано на базі кінноспортивної 
школи, яка визнана Британ-
ським товариством кінного 
спорту та Асоціацією британ-
ських шкіл верхової їзди (ABRS). 
Зі студентами займатимуться 
кваліфіковані ABRS інструк-
тори. Саме тому ви можете не 
сумніватись у професіоналізмі 
викладачів та хорошій кінній 
базі. Результатом стане удоско-
налення майстерності верхової 
їзди дітей.

У академії театрального мистецтва 
студенти відшліфовують свій 
артистичний талант

У футбольній академії професійний 
тренер навчатиме дітей усіх 
технічних аспектів гри
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Усюди в світі британська освіта ці-
нується дуже високо. Випускники 
британських шкіл вступають до 
найкращих світових університетів, 
а випускники британських вишів 
отримують найкращі пропозиції 
з працевлаштування від найприва-
бливіших роботодавців світу.

Bromsgrove School посідає гідне 
місце серед найпрестижніших при-
ватних шкіл-пансіонів Великобрита-

РОЗУМ І ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ — 
СЕКРЕТ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ 
У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

нії. Школу було засновано в 1553 році, 
а тому в неї багата історія, тут давні 
традиції й високі стандарти якості 
навчання.

Найкращі університети Велико-
британії, такі як Oxford, Cambridge, 
Bath, Warwick, Nottingham, London 
та Bristol – на відстані двогодинної 
поїздки від Bromsgrove School. Сту-
денти школи мають можливість відві-
дувати ці престижні заклади і зустрі-
чатися з випускниками Bromsgrove 
School, щоб визначитися з тим, які 
курси обрати для навчання. Серед 
випускників Bromsgrove School най-
популярнішими є такі університети 
Лондона, як Imperial College London, 
King’s College London, London School 

Олена Сафронова, керівник 
відділу вищої та середньої освіти 
за кордоном DEC education

Своїм досвідом навчання в Broms-
grove School із нами поділився сту-
дент із України Влад. Він закінчує 
Bromsgrove School, і його вже зара-
ховано в один із найпрестижніших 
вишів Великобританії – London School 
of Economics.

 У чому ви вбачаєте відмінність 
між українською та британською 
системами освіти?

Головна відмінність цих двох систем 
в індивідуальному підході до кожного 
студента. А ще в тому, що кожен сту-
дент британської школи, незалежно 
від програми навчання – чи то про-
грама A-level, чи IB (International 
Baccalaureate), – може обрати пред-
мети, які йому до душі.

 Які предмети ви зараз вивчаєте? 
Що найбільше подобається?

Я обрав програму IB, на якій вивчаю 
шість предметів – математику під-
вищеного рівня, економіку, фізику, 
англійську, політику й російську 
мову. Найбільше мені подобається 
економіка і математика, тому цим 
я і планую займатися в майбутньому.

 Як допомагала школа у процесі 
вступу до університетів?

Процес вступу до вишів у британ-
ських школах починається в середині 
11-го класу, коли студент обговорює 
зі своїми наставниками те, чим він 
найбільше захоплюється, в яких уні-
верситетах хотів би вчитися. Потім, на 

початку вересня, починається про-
цес вступу, коли кожен студент пише 
personal statement – есе про себе, яке 
є найважливішим при вступі. При 
цьому писати есе студенту багато 
в чому допомагає учитель.

По суті, школа бере на себе всю 
роботу в процесі вступу до універ-

нових умінь. Також практично щови-
хідних організовують походи в кіно, 
на шопінг чи на пейнтбол. Студенти 
школи серйозно сфокусовані на тому, 
щоб досягти хороших академічних 
результатів, і ми постійно зайняті різ-
ними активностями та спортом. Коли 
з’являється вільний час, любимо про-
водити його з друзями. Дисципліна 
у Bromsgrove School має велике зна-
чення, і хоча під час навчання у стар-
ших класах нам дозволяють бувати 
в місті, ми завжди повинні повідомля-
ти нашим вихователям і відзначатися, 
коли хочемо піти з кампусу.

 Чого б ви побажали майбутнім 
студентам західних шкіл?

ВИПУСКНИКИ BROMSGROVE SCHOOL МАЮТЬ ПРЕКРАСНУ 
РЕПУТАЦІЮ У ВИШАХ УСЬОГО СВІТУ

“

of Economics, University College 
London. У 2017 році 38 випускників 
школи отримали в цих університе-
тах фах у сфері фінансів, управління 
бізнесом, юриспруденції, біохімії й 
машинобудування.

Дарем, Йорк та Сент-Андрус – 
прекрасні міста з університетами для 
тих, хто надає перевагу більш роз-
міреному способу життя. Випускники 
Bromsgrove School, яких приваблює 
життя в глобальних мегаполісах, оби-
рали університети UCLA, New York, 
Boston, Northwestern і Chicago у США, 
Leiden в Нідерландах і Bocconi в Іта-
лії. Випускники Bromsgrove School 
мають прекрасну репутацію у вишах 
усього світу.

ситету. Студенту необхідно лише 
написати есе, обрати університети, 
в які він буде вступати, ну й отримати 
оцінки для цих навчальних закладів.

 Як організоване суспільне життя 
в школі?

Суспільне життя в школі розвинене 
досить добре. Щотижня тут відбува-
ються тематичні заходи, під час яких 
можна знайти нових друзів і набути 

Головне – вчитися і робити все вчас-
но. У британській системі освіти 
просто бути розумним мало, тут по-
трібно працювати. Водночас у вільні 
години, які випадають студентам, 
важливо розвиватися як особистість, 
знаходити друзів і насолоджувати-
ся життям.

Найкращі університети Великобританії –  
на відстані двогодинної поїздки 
від Bromsgrove School

Студенти школи постійно зайняті 
різними активностями та спортом
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Влітку подорожувати і знайомитися 
з новими країнами та людьми – одне 
задоволення. А тим паче, якщо ці кра-
їни розташовано на інших континен-
тах, як, скажімо, Канада. До Канади 
варто їхати вже тому, що тут кожен 
може почуватися як удома, адже це 
одна з найбільш мультикультурних, 
безпечних та щасливих країн світу. 
Не даремно саме Канада стала од-
нією з визнаних країн-лідерів, які є 
провайдерами програм із вивчення 
іноземних мов.

CANADIAN INTERNATIONAL  
STUDENT SERVICES
Компанію Canadian International 
Student Services (CISS) створив Нік 
Флоріан у 1979 році в Торонто. З того 
часу CISS займається організацією та 
проведенням літніх мовних таборів, 
різноманітних програм і курсів із ви-
вчення англійської мови для дітей 

ЛІТНЄ ДЖЕРЕЛО 
НАТХНЕННЯ

Юлія Семенова, 
менеджер із супроводу 
клієнтів DEC education

ПРОГРАМИ CITY RESIDENTIAL
Ці програми створено для того, щоб 
студенти відчули на власному досвіді, 
що таке життя у канадському мегапо-
лісі чи невеликому містечку. Під час 
програми студенти можуть вивчати 
англійську мову, вони якомога біль-
ше дізнаються про життя, культуру 
та мешканців Канади. Програми 
відповідають вимогам навчання 
англійської мови.

ЛІТНІ ТАБОРИ З ВИВЧЕННЯМ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Ці програми створюють для студен-
тів з усього світу умови і можливості 
отримати досвід проживання у тради-
ційному літньому таборі на природі, 
зі справжніми пригодами, у компанії 
нових друзів і, звісно, спілкуючись 
та вивчаючи при цьому англійську 
мову.

Улітку 2018 року студенти з Укра-
їни мають унікальну нагоду отрима-
ти досвід проживання та навчання 
у мультикультурному середовищі 

та дорослих упродовж усього року, 
а також надає можливість отримати 
вищу освіту в Канаді.

Серед провайдерів програм із 
вивчення іноземних мов у Канаді 
CISS визнано найкращим. Це цілком 
виправдано, адже компанія створює 
мотивуюче і безпечне навчальне се-
редовище для студентів з усього світу 
та пропонує широкий вибір навчаль-
них програм.

Участь у літніх таборах – це досвід 
проживання на природі зі справжніми 
пригодами, вивчаючи англійську мову

Програма Global Leadership –  
це підготовка лідерів для постійно 
мінливого світу

індивідуальних цілей у вивченні анг-
лійської мови. Програма має декілька 
різновидів: «Сам на сам + Кулінарне 
мистецтво», «Сам на сам + Культура», 
«Сам на сам Інтенсив».

ВИВЧАТИ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ, РОЗВИВАТИ 
ЛІДЕРСЬКІ НАВИЧКИ, ОТРИМУВАТИ 
ДОСВІД ПРОЖИВАННЯ ТА НАВЧАННЯ 
ЗА КОРДОНОМ — УСЕ ЦЕ МОЖНА ЗРОБИТИ 
ВЖЕ ЦЬОГО ЛІТА У КАНАДІ, ВЗЯВШИ  
УЧАСТЬ У ОДНІЙ ІЗ ЛІТНІХ ПРОГРАМ CISS

“

ПРОГРАМА «САМ НА САМ»
Ця програма дає можливість сту-
дентам віком від 18 років жити і на-
вчатися у сім’ї викладача, займатися 
індивідуально з учителем і досягти 

в рамках літньої програми «Вибух 
емоцій на Ніагарі» з CISS (більш до-
кладно див. на стор. 16).

ЛІТНЯ ПРОГРАМА ST. MICHAEL
Програму розраховано на студентів 
13–17 років, яка проводиться на базі 
кампусу в Торонто. Її було започат-
ковано 1997 року, і з тих пір студенти 
зі всього світу вивчають англійську, 
досліджують міське життя у Канаді, 
відвідують музеї, ходять на шопінг, 
їздять на екскурсії.

Програма 2018 року має назву 
Global Leadership – це підготовка ліде-
рів для постійно мінливого світу. Про-
грама пропонує спеціальні уроки, 
розроблені експертами. Мета – допо-
могти учасникам навчитися ефектив-
но керувати іншими людьми. Кожен 
3-тижневий курс складається з уроків, 
семінарів та занять, які пропонують 
студентам отримати реальний досвід 
роботи у місцевій громаді.

ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ У ДЕРЖАВНИХ 
ТА ПРИВАТНИХ ШКОЛАХ
CISS пропонує широкий спектр мож-
ливостей навчатися у школах Онта-
ріо, Британської Колумбії, Альберти, 
Квебеку та Нью-Брансвіку.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ 
У CISS

 ⚫ Висока ефективність 
навчання: 90% студентів 
удосконалили свою англій-
ську мову, а 92% порекомен-
дують CISS іншим.

 ⚫ Турбота про студентів: 
створено безпечне середови-
ще для життя та навчання.

 ⚫  Індивідуальний підхід: 
для кожного віку студентів 
розроблено відповідну про-
граму, передбачено допо-
могу радників та можливість 
слідкувати за прогресом 
у навчанні.

 ⚫ Різноманітні навчальні 
програми: передбачено 
активності як у місті, так і на 
природі.

 ⚫ Увага до особистісного 
розвитку: програми мають 
на меті розвивати самостій-
ність студентів та розуміння 
глобального світу.

 ⚫ Ретельно підібрана коман
да працівників: усі викладачі 
сертифіковані й проходять 
відповідну підготовку.

Public Schools (державні школи)
Місцезнаходження: 50 локацій по Канаді.
Вік: 14–17 років, хлопчики та дівчатка.
Доступно: ESL – англійська як друга 
мова.
Тривалість: короткостроковий, акаде-
мічний семестр чи академічний рік.
Очікування: досвід проживання в яко-
сті канадського школяра у загально-
освітній канадській школі.

Private schools (приватні школи)
Місцезнаходження: Квебек і Онтаріо.
Вік: 14–17 років, хлопчики та дівчатка.
Тривалість: академічний рік (обме-
жені можливості для академічного 
семестру).
Очікування: досвід традицій та прести-
жу навчання у канадській приватній 
школі.
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Починаючи з 2014 року, EU Business 
School організовує міжнародну літню 
школу International Summer School 
(ISS) для молодих людей від 18 років 
і старших, які планують зайнятися 
бізнесом.

ЯК ГОТУЮТЬ БІЗНЕС-ПРАКТИКІВ
EU Business School спеціалізується 
на підготовці практиків від бізнесу 
і пропонує інноваційні методи на-
вчання в сфері підприємницької ді-

ЛІТНЯ ШКОЛА  
ДЛЯ МАЙБУТНІХ  
ПІДПРИЄМЦІВ

яльності. Викладачі бізнес-школи – це 
професіонали, які мають реальний 
досвід роботи у бізнесі. Їм є чим по-
ділитися з майбутніми бізнесменами. 
EU Business School акредитована та-
кими всесвітньо відомими організа-
ціями у сфері бізнес-освіти, як ACBSP, 
IACBE, IQA і CEEMAN.

Оскільки у EU Business School ро-
блять ставку на практику, відповідно 
й навчання побудоване на вирішенні 
конкретних завдань та аналізі прак-

Вадим Кучерук, експерт 
відділу освітніх програм 
DEC education

тичних кейсів. Студенти отримують 
власний бізнес-проект, який вони 
повинні реалізувати і захистити. При 
цьому у програмі приділено увагу й 
ораторській майстерності, що допо-
магає студентам розвинути навички 
презентувати себе і свою команду.

Крім академічного навчання, під 
час курсу студенти зможуть відвідати 
стадіон і музей футбольного клубу 
«Барселона», взяти участь у тапас-ту-
рі, побувати на екскурсії історични-
ми місцями Барселони і відвідати 
Жирону. В учасників програми буде 
можливість побувати на Центральній 
біржі й у інших міжнародних ком-
паніях-партнерах, таких як Bacardi, 
Mango, Barcelona club і Natura Bisse.

У курсі беруть участь молоді люди 
з усього світу: Бразилія, США, Мекси-
ка, Китай, Сінгапур, Італія, Німеччи-
на, Росія, Індія, Україна.

До всіх учасників у ISS ставляться 
як до повноправних студентів біз-
нес-школи. Участь у роботі літньої 
школи – це унікальна нагода виявити 
усі переваги університету, познайо-

ЗВАЖИЛИСЯ 
ПОВ’ЯЗАТИ ЖИТТЯ 
З БІЗНЕСОМ? 
ПЛАНУЄТЕ 
НАВЧАННЯ 
В БІЗНЕС-ШКОЛІ? 
РОЗПОЧНІТЬ 
ІЗ ДЕМОВЕРСІЇ — 
МІЖНАРОДНОЇ 
ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ 
ДЛЯ МАЙБУТНІХ 
БІЗНЕСМЕНІВ 
У EU BUSINESS 
SCHOOL

“

митися з викладачами, випробувати 
методи навчання, що, зрозуміло, буде 
необхідно для вступу на основний 
курс вишу. І, звичайно ж, крім великої 
кількості переваг від навчання в ISS, 
для студентів літньої школи це ще 
і можливість провести три захоплюю-
чих тижні у Барселоні, знайти нових 
друзів з усього світу, познайомити-
ся з культурою Іспанії та поліпшити 
знання англійської мови.

INTERNATIONAL SUMMER  
SCHOOL 2018
У 2018 році літня школа ISS буде ло-
калізована в Барселоні у сучасному 
кампусі EU Business School, а навчання 
триватиме з 1 до 21 липня. У рамках 
програми студенти ознайомляться 
з різними сферами бізнес-менедж-
менту, відвідають офіси трьох підпри-
ємств, отримають практичні знання 
того, як працює бізнес у фінансах, мар-
кетингу, менеджменті та які моделі 
управління сьогодні най ефективніші.

БЛОКИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
1й тиждень: вивчення бізнес-ме-
неджменту (10 годин); майстерність 
переговорів і ефективні комунікації 
(10 годин).
2й тиждень: ведення бізнесу на 
прикладі Іспанії та країн Латинської 
Америки (20 годин).
3й тиждень: підприємництво і ство-
рення нового підприємства (20 годин).

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Мова: англійська

Графік: понеділок – п’ятниця 
з 10:00 до 14:00

Вимоги до рівня знань анг
лійської мови: внутрішній 
тест університету або TOEFL 
бал 213 (здають на комп’юте-
рі), 80 (здають через Інтер-
нет); IELTS6.0; CAE C; PTE54

Вартість: 3150 євро  
(входить навчання, навчаль-
ні матеріали, проживання 
в комфортних студентських 
резиденціях, повний пансіон, 
медична страховка, екскурсії)

Надається сертифікат після 
закінчення річного курсу

Студенти літньої школи проведуть  
три захоплюючих тижні у Барселоні

У бізнес-школі роблять ставку на 
практику, тому навчання побудоване 
на аналізі практичних кейсів
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Коледж George Brown – один із най-
більших державних навчальних 
закладів Канади, офіційно акреди-
тований урядом Канади у 1967 році. 
Сьогодні тут навчається близько 
63 тис. студентів, 29 тис. із яких – на 
програмах денного навчання.

Коледж пропонує студентам по-
над 160 програм із різноманітних 
спеціальностей, які відповідають 
сучасним вимогам ринку праці.

George Brown розташовано у са-
мому серці Торонто – найбільшому, 
динамічному й багатонаціонально-

НАВЧАННЯ НА ПРАКТИЦІ —  
ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦІВ

Суттєвий практичний компонент 
навчання та дослідницькі проекти 
дають можливість застосувати 
отримані знання на практиці

Валентина Воскресенська, 
офіційній регіональний 
представник у Європі коледжу 
George Brown

«Бакалавр цифрового дизайну» (G301 
Digital Experience Design). Програма 
готує професіоналів у сфері цифрово-
го дизайну та інформаційних техно-
логій. У ній об’єднано дизайн сервісу, 
користувацький та інтерактивний 
дизайн. Значну увагу приділено 
освоєнню комп’ютерної графіки та 
анімації. Програма також допомагає 
студентам розвивати критичне мис-
лення, аналітичні, технічні та ділові 
навички, здатність адаптуватися до 
постійно мінливих умов технології 
й культури. Випускники програми 
отримають навички, необхідні для 
роботи в дизайнерських і цифрових 
медіастудіях, творчих лабораторіях, 
дизайнерських та цифрових відділах 
великих корпорацій різних галузей, 
зможуть працювати на себе, запусти-
ти власний стартап.

На студентів програми чекає ве-
лика кількість практики, занурення 
в професійне середовище і лекції 
професіоналів у сфері цифрового 
дизайну.

Заняття проходять в оновлених 
класах і комп’ютерних лабораторі-
ях, що дозволить студентам втілити 
у реальність свої найсміливіші ідеї.

Як і всі програми бакалавріату 
в коледжі, програма «Бакалавр циф-
рового дизайну» передбачає обов’яз-
ково оплачуваний сo-op-компонент 
(420-годинний оплачуваний co-op-
семестр у весняно-літній період між 
3 і 4 семестрами). Студенти мають 
можливість пройти co-op-семестр 
у Канаді чи в іншій країні (у міру мож-
ливостей).

Студенти можуть пройти прак-
тику в таких компаніях, як Publicis, 
K9 Strategy + Design, trevor//peter, 
Relish Interactive, Nelvana (Corus 
Enter  tainment), Rogers Media, Mo zil-
la, Crayola, PÜR Gum, Toronto In ter-
national Film Festival (TIFF), Association 
of Registered Graphic Designers (RGD), 
Applied Arts Inc.

КОЛЕДЖ GEORGE BROWN РОЗТАШОВАНО У САМОМУ ЦЕНТРІ 
ТОРОНТО. ВДАЛЕ РОЗМІЩЕННЯ, СУЧАСНІ ПРОГРАМИ 
ТА ФОКУС НА ПРАКТИЦІ ДОЗВОЛЯЮТЬ СТУДЕНТАМ 
СКОРИСТАТИСЯ ВСІМА ПЕРЕВАГАМИ НАВЧАННЯ У КАНАДІ

“

му місті Канади. Такі організації, як 
ЮНЕСКО і PricewaterhouseCoopers 
(PwC), не раз визнавали Торонто 
одним із найкращих міст для життя. 
Крім того, Торонто є основним цен-
тром зайнятості Канади: тут зосере-
джено найважливіші індустрії – IT, 
фінанси, бізнес, промисловість, ди-
зайн, будівництво, охорона здоров’я 

женерних спеціальностей, а також де-
яких спеціальностей у школі дизайну, 
мистецтв і комп’ютерних технологій. 
Зв’язок із практикою забезпечує й те, 
що підсумкові проекти розробляють 
на замовлення певних компаній.

Дослідницькі проекти дають сту-
дентам коледжу можливість працю-
вати разом із професіоналами галузі, 
розвивати свої навички вирішення 
проблем і отримувати практичний 

ПЕРЕВАГИ ПРАКТИЧНОГО 
КОМПОНЕНТА НАВЧАННЯ
На цей момент понад 95% програм 
George Brown передбачають обов’яз-
кову практику – можливість працюва-
ти і вчитися в компаніях-партнерах, 
які згодом можуть стати майбутніми 
роботодавцями для студентів. Про-
грама сo-op, інтернатура, екстерна-
тура, стажування, практика – усе це 
формати практичного компонента 

навчання. Всі вони означають одне: 
набуття досвіду роботи, застосування 
отриманих знань на практиці, напра-
цювання мережі корисних контактів 
уже під час навчання.

Широкі можливості застосувати 
отримані знання на практиці нада-
ють також робота над підсумковим 
проектом (capstone project) і численні 
дослідницькі проекти.

Підсумковий проект студенти ви-
конують упродовж останніх семестрів 
навчальної програми. Зазвичай під-
сумковий проект входить до складу ін-

та ін. Оскільки коледж George Brown 
розміщено у центрі міста, по сусідству 
з офісами найбільших компаній, це 
дозволяє студентам постійно бути 
в центрі подій.

БАКАЛАВР ЦИФРОВОГО ДИЗАЙНУ
У вересні 2018 року George Brown за-
пускає нову програму бакалавріату 

досвід. Дослідницька діяльність ко-
леджу – це також і важливий ресурс 
для підприємств малого та серед-
нього бізнесу, які хочуть розробляти, 
тестувати і виводити на ринок нові 
продукти. У 2017 році коледж George 
Brown було визнано найкращим до-
слідницьким коледжем Канади.

Нова програма бакалавріату 
«Бакалавр цифрового дизайну» готує 
професіоналів у сфері цифрового 
дизайну та інформаційних технологій
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Коледжі Foothill і De Anza – одні з лі-
дерів у сфері освіти у США. Їх щороку 
обирають понад 2900 студентів із по-
над 70 країн світу. І це не дивно, адже 
вони – в самому центрі Кремнієвої до-
лини. Тут сконцентрована майже по-
ловина усього науково-технічного по-
тенціалу країни в галузі електроніки та 
обчислювальної техніки, зокрема, тут 
розташовано центральні офіси Apple, 
Yahoo!, Google, Adobe, eBay, Cisco 
Systems та ін. Це дозволяє студентам 
зануритися в світ підприємництва та 
інновацій, успішно пройти стажуван-
ня. До речі, програми на вчання у ко-
леджі відповідають вимогам перших 

двох років навчання в університеті, що 
дає можливість студентам закінчити 
перші два роки фактично з будь-якого 
університетського фаху.

Закінчивши дворічну програму 
в коледжі, студенти отримують сту-
пінь Associate Degree, що дозволяє їм 
відразу розпочати кар’єру за профілем 
або перевестися на 3 курс будь-якого 
університету США за своїм фахом. 
Можна перевестися й у дуже престиж-
ні заклади – University of California, 
MIT, Stanford, Yale, Columbia. Пере-
вівшись, можна зекономити понад 
половину вартості навчання, оскіль-
ки в університеті зараховуються усі 

НАВЧАТИСЯ 
У ПРЕСТИЖНИХ 
ВИШАХ США — МРІЯ 
БАГАТЬОХ МОЛОДИХ 
ЛЮДЕЙ, ЯКІ 
ХОЧУТЬ ОТРИМАТИ 
ЯКІСНУ ОСВІТУ 
І ЗРОБИТИ ПЕРШИЙ 
УПЕВНЕНИЙ 
КРОК НАЗУСТРІЧ 
БЛИСКУЧІЙ КАР’ЄРІ. 
І МРІЯ ЦЯ ЦІЛКОМ 
ЗДІЙСНЕННА

“

ЯК ВСТУПИТИ  
ДО УНІВЕРСИТЕТУ, 
ЯКИЙ ВІДВІДУВАЛИ 
ДЖОБС І ВОЗНЯК

Ксенія Краюшкіна, консультант відділу  
освітніх програм DEC education

Yale, Columbia, New York University, 
Johns Hopkins University, University 
of Southern California та ін.

Коледжі Foothill і De Anza про-
понують понад 100 спеціалізацій 
і професійних програм (навчання 
здійснюється англійською мовою) 
в різних сферах, які дають можливість 
надалі вчитися в університеті. Найпо-
пулярнішими є бізнес-управління та 
міжнародний бізнес, бухгалтерський 
облік, маркетинг, підприємництво, 
економіка, анімація, графічний та 
інтерактивний дизайн, біотехноло-
гія, хімія, комп’ютерні інформаційні 
системи (управління базами даних, 
створення корпоративних мереж, 
мережеве програмування, розробка 
програмного забезпечення, інфор-
матика), міжкультурні дослідження 
і міжнародні відносини, журналісти-
ка, вступ до права – pre-law, туризм.

Спеціально для іноземних студен-
тів передбачено чотириденне орієнту-
вання, в ході якого надається докладна 
інформація про навчання, імміграцій-
ний контроль і культурні особливості 
країни. Тут працюють 6 консультантів, 
які допомагають студентам у вирішен-
ні найрізноманітніших питань – від 
умов зарахування на програму до по-
шуку роботи. У коледжах проводяться 
короткострокові програми тривалістю 
6–12 місяців, після закінчення яких 
видають сертифікат.

Отже, якщо ви хочете отримати 
доступну, якісну вищу освіту в само-
му центрі Кремнієвої долини, вам 
однозначно варто звернути увагу на 
коледжі Foothill і De Anza.

ЗІРКОВІ СТУДЕНТИ

Співзасновник Apple 
Стів Возняк навчався 
у коледжі De Anza, а згодом 
перейшов у UC Berkeley. 
Тут же, у De Anza, у 1984 році 
Стів Джобс презентував 
перший Mac.

Джин Блок, керівник 
University of California, 
навчався в коледжі Foothill 
перед тим, як переїхати 
в Stanford. Випускники 
Foothill і De Anza заснували 
власні прибуткові підприєм-
ства і досягли успіхів у сфері 
управління.

Коледжі Foothill і De Anza пропонують 
понад 100 спеціалізацій і професійних 
програм

Студенти опановують трафаретний 
друк, який сьогодні застосовують 
у різних галузях промисловості

У коледжах можна обирати  
улюблений вид спорту з великого  
переліку Athletic program

Кампус коледжу Foothill – в самому 
центрі Кремнієвої долини – центрі 
підприємництва, науки і техніки

вивчені в коледжі предмети. Цей 
шлях обирає багато студентів, і від-
повідно Foothill і De Anza посідають 
перше місце за кількістю студентів, які 
переходять в University of California. 
Лише восени 2016 року 106 інозем-
них студентів із Foothill і De Anza 
було прийнято в UC Berkeley, 126 – 
в UCLA, 408 – в UC San Diego і 456 – 
в UC Davis. Крім того, інших студентів 
успішно приймають у MIT, Stanford, 

«Провчившись два роки 
у Foothill, я дуже прив’язалася 
до цього місця і це стало однією 
з причин, чому я вирішила про-
довжити навчання в іншому 
місці. Сьогодні я вивчаю мар-
кетинг у Римі. Різноманіття 
та відкритість, які панують 
у Foothill, навчили мене дослі-
джувати життя, саму себе та 
свої можливості. Наразі живу 
в серці Італії, розмовляю іта-
лійською, маю гарних друзів зі 
всього світу, подорожую й усьо-
му цьому я завдячую Foothill, 
оскільки в цьому коледжі я зро-
зуміла: що б не сталося – успіхи 
чи невдачі, – все це означає, що 
я щось роблю, рухаюся вперед. 
Я усвідомлюю, що іноді варто 
ризикувати всім, що маєш, 
як у житті, так і у навчанні. 
Але найважливіше, що дав мені 
Foothill, – це віру в те, що я – 
автор власної історії. І ніхто 
не напише її краще за мене».

Марія Кефрі,  
Україна, випуск 2016 року
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У Нідерландах неодмінно варто по-
бувати хоча б один раз. Помилувати-
ся тюльпановими полями, вітряними 
млинами, каналами Амстердама, взя-
ти участь у національних святах, від-
відати природні парки і заповідники, 
поласувати традиційним сиром.

Вважається, що система освіти 
в Нідерландах – одна з найякісніших 
і найпрогресивніших, тому студенти 
з усього світу все частіше обирають 
школи і виші цієї країни. Великий 
плюс вишів у тому, що практично всі 
вони надають підтримку студентам 
і допомагають знайти роботу.

THE HAGUE UNIVERSITY  
OF APPLIED SCIENCES
Одним із найбільш багатонаціо-
нальних вишів Європи вважають 
The Hague University of Applied 
Sciences (THUAS), який засновано 
1987 року. В університеті навчаєть-
ся близько 26 тис. студентів із понад 
140 країн світу. Девіз університету: 
«Давайте змінювати! Себе. Нас. Світ».

Університет розташовано у тре-
тьому за величиною місті Нідерлан-
дів – Гаазі – столиці провінції Пів-

ВІДЧУТНІ ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В THE HAGUE 
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ПРИВАБЛЮЮТЬ 
СТУДЕНТІВ З УСЬОГО СВІТУ. ОДНА З ТАКИХ 
ПЕРЕВАГ — РІК НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
В НІДЕРЛАНДАХ ПІСЛЯ ВИПУСКУ

“

ЛЮДИ, ЯКІ ЗМІНЯТЬ СВІТ

денна Голландія. Тут усюди панує 
королівський шарм, адже в місті роз-
міщено королівський двір, парламент 
і уряд країни. Саме тут можна стати 
справжнім громадянином світу. І це 
не дивно, адже це – міжнародне місто 
світу і правосуддя, серце політичного 

й культурного життя Нідерландів. Тут 
було засновано Палац миру – офіцій-
ну резиденцію Міжнародного суду 
ООН і Постійної палати третейського 
суду. У цьому місті розташовано 115 
посольств різних країн і офіси таких 
міжнародних компаній, як Shell, 
Siemens та ING.

Відчутні переваги навчання 
в THUAS приваблюють студентів 
з усього світу. У 2016 році університет 
посів 28 місце в списку нідерланд-
ських вишів, за даними рейтингу 
Ranking Web of Universities.

Філософія університету полягає 
в тому, щоб надихати студентів, ви-
кладачів і партнерів на розвиток, 
відкритість світові, прагнення зміню-
вати його на краще. У THUAS можна 
розвиватися, створювати нове, пра-
цювати в команді й ділитися зі світом 
своїми ідеями і знахідками.

МІКС НАВЧАННЯ І ПРАКТИКИ
В університеті панує доброзичлива 
і комфортна атмосфера, тут створено 
всі умови для навчання, передбачена 
можливість працювати під час на-
вчання. Студентам викладають про-
фесіонали, які водночас працюють. 
Вони уже з першого курсу допома-
гають розвивати навички та вміння 

Ксенія Краюшкіна, 
консультант відділу 
освітніх програм  
DEC education

співпрацювати в команді. Навчаль-
ні курси побудовано за принципом 
сендвіча, коли навчання нерозрив-
но пов’язане з практикою. Невід’єм-
ною частиною навчального плану 
програм університету є стажування 
у партнерських організаціях і ком-
паніях, які дають можливість сту-
дентам застосувати набуті знання 
на практиці й отримати досвід, який 
високо цінується роботодавцями 

усього світу. Практичне спрямуван-
ня міжнародної програми дає шанс 
отримати престижну роботу в Єв-
ропі – роботодавці самі відбирають 
найкращі кадри. Крім того, з метою 
адаптації до життя в Нідерландах і до 
навчання в університеті міжнародні 
та нідерландські студенти старших 
курсів проводять новачкам 4 години 
на тиждень індивідуальних занять.

Випускники університету отри-
мують дипломи з присудженням 
ступеня бакалавра, магістра, які ко-
тируються в усьому світі. Більшістю 
програм передбачено працевлаш-
тування та командні проекти. Ви-

пускникові університету (програма 
бакалавріату або магістратури) дають 
рік на пошук роботи. Для отриман-
ня дозволу на один рік перебування 
в Нідерландах необхідно пред’яви-
ти диплом, отриманий в одному 
з навчальних закладів цієї країни, 
акредитованих організацією NVAO 
(nvao.com).

Сучасні кампуси університету вражають 
інноваційністю. Центр студентського 
життя – величний овальний атріум 
головного кампусу із скляним дахом

Університет THUAS розташовано 
у Гаазі – серці політичного 
й культурного життя Нідерландів

Практичне спрямування міжнародної 
програми дає студентам шанс 
отримати престижну роботу в Європі
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Обираючи для дітей школи і виші, 
батьки дедалі частіше звертають свій 
погляд не тільки на Захід і за океан, 
але й на Схід. Наприклад, економічна 
наддержава Китай, ніби магніт, при-
тягує не тільки інвестиції, а й кращі 
уми з усього світу, а китайські вищі 
навчальні заклади з кожним роком 
все вище підіймаються у світових 
рейтингах.

Щоб мати уяву про те, як це – на-
вчатися у Піднебесній, – ми погово-
рили з Данилом Волковим – україн-
ським студентом, який за допомоги 
DEC education вступив до одного 
з найпрестижніших вишів Китаю – 

ЗДОБУТИ ОСВІТУ 
СЬОГОДНІ МОЖНА 
НЕ ЛИШЕ НА ЗАХОДІ, 
А Й НА СХОДІ, ДЕ 
З КОЖНИМ РОКОМ 
ДЕДАЛІ ГУЧНІШЕ 
ЗАЯВЛЯЮТЬ ПРО СЕБЕ 
НОВІ ЕКОНОМІЧНІ 
ЛІДЕРИ СВІТУ

“
ДО ПІДНЕБЕСНОЇ ПО ВИЩУ ОСВІТУ

університету Nankai й навчається на 
програмі бізнес-адміністрування.

 Даниле, чому ви обрали Китай 
для отримання освіти?

Китай – країна можливостей. Тут усі 
освічені люди працюють за фахом, 
і для того щоб досягти мети, голов-
не – не здаватися і просто йти вперед. 
Для таких людей тут буде і улюблена 
робота, і достатньо грошей. Навіть із 
мінімальним стартовим капіталом усі 
намагаються почати власну справу. 
На кожному кроці можна побачи-
ти маленький магазинчик, у якому 
зазвичай сидить хтось із родини го-

У розпорядженні студентів все необхідне 
для життя і навчання, включаючи 
можливості новітніх технологій

Новий кампус Nankai вважають одним 
із найсучасніших університетських 
кампусів у країні

Вадим Кучерук, експерт 
відділу освітніх програм 
DEC education

солютно не проблематично підійти 
до викладача і поставити будь-яке 
запитання щодо лекції. Вчителі дуже 
доброзичливі й чуйні.

 Чи влаштовують вас умови про
живання?

Умови проживання відповідають 
усім нормам, кімнати просторі. Зви-

ОДИН ІЗ ТОПОВИХ  
УНІВЕРСИТЕТІВ КИТАЮ
Університет Nankai – провідний ба-
гатодисциплінарний університет, 
заснований 1919 року. Згідно з рей-
тингом QS World University Rankings 
2015–2016 він посідає 10 місце серед 
найкращих університетів Китаю 
і 277 – серед усіх університетів світу.

Університетське містечко розташо-
ване в одному з найбільших міст Під-
небесної – Тяньцзіні, всього за 140 км 
від Пекіна. Крім того, у 2015 році за 
30 км від основного кампусу відкрився 
новий – Jin Nan, який вважають одним 
із найсучасніших університетських 
кампусів у країні. У розпорядженні 

ВАЖЛИВО І ЦІКАВО

⚫  Серед найвідоміших випуск-
ників університету перший 
прем’єр-міністр Китайської 
Народної Республіки Чжоу 
Еньлай, математик Шіінг-
Шен Черн і два лауреати 
Нобелівської премії з фізи-

ки 1957 року Чженьнін Янг 
і Цзундао Лі.

⚫  Навчання ведеться англій-
ською мовою, крім того, у сту-
дентів є можливість удоско-
налювати навички володіння 
китайською мовою.

⚫  Усі студенти під час навчання 
проходять практику в ки-
тайських або міжнародних 
компаніях та організаціях.

⚫  Навчання дає високий рівень 
знань, при цьому коштує 
дешевше, ніж у західних 
вишах. Наприклад, навчання 
на програмі з бізнес-адміні-
стрування обійдеться у $7485, 
міжнародний бізнес і еко-
номіка – $11831, медицина – 
$10181 на рік.

студентів все необхідне для життя 
і навчання. Nankai забезпечує своїм 
студентам доступ до новітніх техно-
логій. Так, суперсучасне технологічне 
оснащення ІТ-відділення нової біблі-
отеки дозволяє студентам працювати 
як індивідуально, так і в групах, про-
водити мозкові штурми, здійснюва-
ти дослідження і навіть створювати 
прототипи своїх розробок.

СПІВПРАЦЯ З INTO
Університет Nankai тісно співпрацює 
з підготовчим концерном INTO, який 
пропонує студентам із різних кра-
їн світу програми вступу в провідні 
університети і коледжі, а також дає 
можливість закінчити мовні курси 
і пройти програми підготовки.

Серед переваг співпраці з INTO 
можна вказати на такі: повноцінний 
статус студента і доступ до всієї інфра-
структури університету, навчання та 
проживання у кампусі університету, 
служба підтримки з усіх питань.

Разом із INTO Nankai пропонує 
програми бакалавріату та магістрату-
ри англійською мовою, а також курси 
китайської мови у літній період три-
валістю від 4 до 12 тижнів. Програми 
магістратури передбачають обов’яз-
кове вивчення китайської мови.

сподарів і торгує з раннього ранку і до 
ночі. Це хороший показник того, що 
суспільство розвивається, а значить 
розвивається й уся країна. Тому Китай 
і починає лідирувати в світі.

 Якими були ваші перші вражен
ня, коли ви потрапили у Китай?

Мені одразу дуже сподобався мен-
талітет місцевих жителів. Тут люди 
встають рано-вранці, щоб зробити 
щось корисне для суспільства. Вони 
постійно зосереджені й дотичні до 
процесу. Напевно, тому й країна так 
швидко розвивається.

 Що подобається, а що ні у ви
кладанні?

У системі навчання подобається все. 
Одразу помітно, що до іноземних 
студентів тут ставляться абсолютно 
неупереджено. Також відразу впадає 
в око спокій і упевненість викладачів. 
Учителі концентрують свою увагу на 
темі уроку – і тільки. Після занять аб-

чайно ж, харчування платне і кош-
тує, до речі, недешево порівняно зі 
стандартами країн пострадянського 
простору, але якість харчування та 
обслуговування перевершили всі мої 
сподівання. Приготування будь-якої 
страви у будь-якому місці займає не 
більше 7 хвилин. Їжі взагалі багато, 
зголодніти шансів немає. І незважа-
ючи на те, що м’яса тут чимало, мені 
як вегетаріанцеві це ніяк не заважає 
лишатися вегетаріанцем.
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У вересні 2018 року розпочнеться 
нова сторінка у історії The King’s 
School, Canterbury – однієї з найста-
ріших шкіл Великобританії. Адже її 
заснував відомий «апостол англій-
ців» Августин Кентерберійський ще 
у 597 році. Школа була частиною 
монастиря, де від початку навча-
лися монахи-бенедиктинці. У XVI 
столітті король Генріх VIII дав школі 
її теперішню назву. Головні будівлі 
школи є пам’ятками всесвітнього 
спадку й охороняються ЮНЕСКО. 
А з вересня 2018 року серед величних 
історичних споруд з’являться сучасні 
будівлі нової школи – International 
College. І це також символізуватиме 

початок нового напряму в історич-
ній освітній традиції King’s School, 
Canterbury. Студенти зі всього світу 
зможуть стати частиною багатовікової 
історії і водночас отримати освіту, що 
є інноваційним поєднанням традицій 
та сучасності, яке було створене саме 
для іноземних студентів, щоб підготу-
вати їх до глобального майбутнього.

Основна мета школи The King’s 
School, Canterbury, International 
College – всебічний розвиток особи-
стості, що поєднує традиційні цін-
ності з сучасними вимогами. З точки 
зору академічного розвитку це кон-
центрація уваги на якості навчання, 
що відповідає потребам часу, а також 

на заохоченні допитливих учнів, які 
демонструють високі результати.

Студенти 11–16 років зі всього світу 
навчатимуться та мешкатимуть у двох 
сучасних будівлях, спроектованих 
провідними лондонськими архітек-
торами.

ТУРБОТА ПРО СТУДЕНТІВ  
ШКОЛИ-ПАНСІОНУ
У The King’s School, Canterbury, ве-
личезний досвід у піклуванні про 
студентів школи-пансіону. Тому 
International College використову-
ватиме цей досвід, повною мірою 
долучаючи найкращі практики та 
оснащення для догляду за студен-

INTERNATIONAL COLLEGE — 
ЦЕ ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК 
ОСОБИСТОСТІ, ЩО ПОЄДНУЄ 
ТРАДИЦІЙНІ ЦІННОСТІ 
З СУЧАСНИМИ ВИМОГАМИ

“

НОВИЙ ПОДИХ БРИТАНСЬКОЇ ОСВІТИ

Альона Мороз, спеціаліст  
із супроводу клієнтів DEC education

ПРОГРАМИ 
INTERNATIONAL  
COLLEGE

Клас 7 (вік 11-12 років) – 
підготовчий курс до всту-
пу на програму 8 класу

Клас 8 (вік 12–13 років) – 
підготовчий курс до всту-
пу на програму 9 класу.

Клас 9 (вік 13–14 років) – 
підготовчий курс до всту-
пу на програму 10 класу.

Класи 10–11 (вік 14–16 
років) – дворічний курс, 
що поєднує IGCSE та 
підготовку до навчання 
на програмах A-level чи 
IB у 12 та 13 класах.

Клас 11 (вік 15–16 років) – 
підготовчий курс до всту-
пу на програми A-level чи 
IB у 12 та 13 класах.

Білл Пріор,  
директор International 

College

Джо Пріор,  
директор International 

College

«Ми переконані, що британ-
ська школа-пансіон розвиває 
правильні академічні навички, 
а також дає можливості для 
розвитку поза стінами класу 
завдяки спільній діяльності та 
проживанню. Коледж прагне 
надати іноземним студентам 
доступ до такого виду освіти 
одночасно із турботою. Усе це 
разом допоможе їм підготува-
тися до навчання в англомовній 
школі чи університеті у май-
бутньому».

«Звідки б ви не приїхали, вас 
радо вітатимуть у коледжі 
й у нашій інтернаціональній 
спільноті. З часом із нами ви 
отримаєте академічні та 
соціальні навички, необхідні 
для подальшого навчання. Крім 
того, ви отримаєте досвід нав-
чання, проживання у коледжі 
та участі у різноманітних 
заходах – і це найважливіше, 
тому що воно залишиться 
з вами на все життя».

тами. У штаті коледжу висококвалі-
фіковані працівники, які здатні за-
безпечити добробут студентів. Такі 
самі обов’язки щодо піклування про 
студентів мають й усі вчителі.

Студенти житимуть у комфортних 
кімнатах з усіма необхідними мебля-
ми та бездротовим Інтернетом. У ре-
зиденціях створено окремі зони для 
навчання студентів, а також зали для 
обговорень. Коледж устаткований 
власним медичним обладнанням. 
Повний пансіон надає можливість 
враховувати потреби та побажання 
студентів щодо харчування.

ІННОВАЦІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ПЛАН ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ
Філософія International College по-
лягає в тому, щоб створювати для 
студентів сприятливу та дружню ат-
мосферу, в якій всі вони стануть все-
бічно розвиненими та освіченими 
особистостями.

Студенти вдосконалюватимуть 
власні знання англійської мови зав-
дяки поєднанню академічних та 
факультативних занять, на яких на-
вчання – це дослідження, уроки-дис-
пути, розвиток критичного мислення, 
особисте та творче самовираження, 
фізична активність.

У випускному сертифікаті, які от-
римають студенти всіх програм після 
закінчення навчання, буде зазначено 
як їхні академічні успіхи, так і досяг-
нення дітей у особистісному розвитку.

Основна мета школи – розвиток 
особистості, що поєднує традиційні 
цінності з сучасними вимогами
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Сьогодні існує безліч програм і кур-
сів із вивчення мови, які враховують 
найрізноманітніші побажання, цілі та 
вік студентів. Вивчення може комбі-
нуватися з заняттями спортом із про-
фесійними тренерами. Можна вивча-
ти мову і мешкати в школах-замках, 
як герої книг про Гаррі Поттера. Мож-
на вивчати мову на спеціалізованих 
курсах для інженерів, пілотів, лікарів, 
топ-менеджерів та ін., підвищуючи 
рівень знань для свого подальшого 
професійного зростання.

Для успішного занурення в іншо-
мовне середовище під час навчання 
важливо мати якомога менше кон-
тактів зі співвітчизниками та щонай-
менше спілкуватися рідною мовою. 
Інакше втрачається головний сенс – 
жити у режимі 24/7, використовуючи 
тільки іноземну мову.

Якщо для вас це не просто важ-
ливий, а ключовий критерій вибору 
програми, тоді оптимальний варі-
ант – вивчати мову в родині викла-

АНГЛІЙСЬКА З ПОВНИМ 
ЗАНУРЕННЯМ

дача, тобто обрати спеціальний курс, 
у рамках якого студенти мешкають 
і навчаються у родині викладача.

У найпопулярніших напрямах Ве-
ликобританії та Іспанії такі програми 
пропонує провайдер Living Learning 
English/Spanish (LLE/LLS) – компанія, 
яка вже понад 20 років допомагає 
організувати комфортне навчання 
і проживання в сім’ї викладачів для 

Ольга Яковенко, консультант 
відділу освітніх програм 
DEC education

студентів із десятків країн світу. Зав-
дяки широкому вибору локацій вчити 
мову можна, живучи в невеликому 
селі в Уельсі чи в Лондоні, у справж-
нісінькій іспанській Севільї чи в муль-
тикультурній Барселоні. Інформацію 
про викладача представлено в зруч-
ному вигляді профайлу з фотографі-
ями самого викладача, членів його 
родини (якщо вони мешкають разом), 
кімнати студента і самого будинку 
чи апартаментів. Тут є інформація 
про освіту та професійні сертифікати 
викладача, захоплення й хобі, а також 
відгуки інших студентів.

ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З LLE
 ⚫ Індивідуальні заняття з викла

дачем. Вам приділять максимум 
уваги. Ще до поїздки ви пройдете 
попереднє тестування і заздалегідь 
повідомите, що саме хочете одержа-
ти від курсу. Все це викладач врахує 
при підготовці індивідуального плану 
навчання.

УСІ ХОЧУТЬ ШВИДКО І ЯКІСНО ВИВЧИТИ МОВУ. 
ПОВНЕ ЗАНУРЕННЯ У МОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ —  
ОДИН ІЗ НАЙЕФЕКТИВНІШИХ СПОСОБІВ ЗРОБИТИ  
ЇЇ ДРУГОЮ РІДНОЮ

“

 ⚫ Різні програми на вибір. Можли-
вість суміщення вивчення англійської 
та іспанської з заняттями спортом 
(теніс, футбол, плавання), уроками 
іспанських танців (фламенко), кулі-
нарією; а також бізнес-англійська та 
іспанська, програми для викладачів.

 ⚫ Отримання сертифікату про про
ходження курсу із зазначенням до
сягнутого рівня. Причому в додатку 
до сертифікату докладно буде роз-

писано прогрес студента щодо кож-
ного з чотирьох аспектів володіння 
мовою: письмо, читання, говоріння 
й аудіювання, а також рекомендації 
на майбутнє.

 ⚫ Максимальна відповідність інди
відуальним побажанням/вимогам 
щодо умов проживання, дієти, на-
явності домашніх тварин та інших 
побутових моментів.

 ⚫ LLE пропонує клієнтам послуги 
опікунів для студентів віком до 
18 років під час їхнього навчання 
в школах і вишах Великобританії. 
При оформленні домовленостей на 
довгострокові програми LLE пропо-
нує скористатися її послугами в сфері 
надання опікунства. За вашою ди-
тиною буде закріплено викладача, 
який мешкає неподалік від школи. 

У будь-який момент, якщо буде по-
треба, він зможе приїхати до школи 
чи на батьківські збори від вашого 
імені або ж забрати дитину на вихідні 
чи відвезти до лікаря. Також LLE зу-
стріне вас і організує трансфер для 
вашої дитини з аеропорту в школу 
і назад для поїздки додому на ка-
нікули. Стежитиме за тим, щоб усі 
необхідні форми і дозволи від школи 
були підписані заздалегідь.

 ⚫ Онлайнзаняття на канікулах 
або у вихідні з викладачами бри
танських шкіл для студентів акаде-
мічних програм (і не тільки) з різних 
предметів із урахуванням навчальної 
програми.

 ⚫ Можливість обрати опцію 2:1, 
тобто жити і навчатися ще з одним 
студентом із якоїсь іншої (не вашої) 
країни. Напарника добирають із та-
ким самим рівнем знання мови і та-
кого самого віку.

 ⚫ Можливість обрати програму 
із широкого спектру програм для 
студентів різного віку. Агенція DEC 
education рекомендує батькам роз-
глядати самостійні поїздки за кордон 
для дітей, починаючи з 12-річного 
віку. Якщо ви захочете приїхати на 
сімейну програму всі разом, то об-
межень за віком може й не бути, го-
ловне – щоб мама була поряд. LLE/LLS 
легко оберуть для вас привітну сім’ю, 
де обидвоє дорослих викладають, і ви 
зможете займатися паралельно з ди-
тиною – кожен зі своїм викладачем.

Ще до поїздки студенти проходять 
попереднє тестування та повідомляють 
про те, що хочуть одержати від курсу

Можна вивчати мову та водночас 
займатися улюбленим хобі, подорожувати, 
знайомитися з культурою країни

Для успішного занурення в іншомовне 
середовище під час навчання  
важливо 24/7 використовувати тільки 
іноземну мову
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мови, а й те, наскільки впевнено учасники почу-
ваються при виступі, як представляють матеріал, 
якою мірою володіють темою взагалі. Після кожного 
конкурсу кожен із суддів ставить командам бали 
і коментує виступ.

Олімпіада починається з чвертьфіналу, потім – 
півфінал та фінал. Церемонія нагородження про-
ходить у Лондоні. На нагородженні присутні пред-
ставники посольств і консульств країн-учасниць.

Команда переможців отримує кубок, а кожен 
учасник – іменний сертифікат. Важливо і те, що не 
тільки перемога, а й участь у цій міжнародній олім-
піаді – значне досягнення для кожної команди. До 
того ж під час вступу до вищих навчальних закладів 
за кордоном участь у заході такого рівня – великий 
плюс. А ще це також незабутній і корисний досвід, 
незвичайні враження і багато нових знайомств.

Звісно, крім змагання, на команду учасників 
чекає цікава екскурсійна програма: три екскурсії 
повного дня у Лондон, одна – у Брайтон, одна – 
в Оксфорд. І щовечора буде розважальна програма 
із караоке, талант-шоу, квестами, спортивними 
активностями тощо.

ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ:  
НЕХАЙ ПЕРЕМОЖЕ НАЙКРАЩИЙ!

Брати участь і перемагати в олімпіадах прагнуть 
не тільки спортсмени. Студенти, які захоплюються 
певними предметами, також готуються до участі 
в олімпіадах, на яких демонструють свої успіхи 
в інтелектуальних змаганнях. А для тих, хто вивчає 
англійську, мрією і найважливішим досягненням 
є участь у таких міжнародних олімпіадах з англій-
ської, як ВEO (British English Olympics). Уже 10 років 
поспіль вона щорічно проходить у Великобританії. 
Участь у ній беруть представники 24 країн, для яких 
англійська мова – нерідна.

Олімпіаду проводить партнер DEC education – 
Oxford International Education Group, компанія, яка 
уже понад 20 років надає послуги студентам усього 
світу. Цього року загальна тема олімпіади «Out of 
this World» – усі конкурси повинні стосуватися 
майбутнього нашої планети.

ОЛІМПІАДОЮ ПЕРЕДБАЧЕНО  
7 КОНКУРСІВ

1/ BEO Country Spotlight – презентація країни, 
яка випадає відповідно до жереба (наші учасники 
презентуватимуть не Україну, а Нікарагуа);
2/ BEO Debate 2.0 – дебати у форматі 2.0;
3/ Презентація BEO TED Talk – виступ учасників 
у стилі TED – відомої щорічної конференції;
4/ BEO Drama Festival – драма (постановка п’єси);
5/ BEO Song Contest – пісенний конкурс (виконання 
а капела – без музичного супроводу);
6/ BEO Improvisation Challenge – імпровізація, 
завдання тримають у таємниці;
7/ BEO Mystery Challenge – завдання, яке також 
тримають у таємниці.

Підготовка до перших п’яти конкурсів відбува-
ється впродовж чотирьох місяців. На підготовчому 
етапі всі студенти беруть участь у майстер-класах, 
де їм детально розповідають про правила й умови 
проведення кожного конкурсу, допомагають адап-
туватися. Крім підготовки матеріалів і презентацій 
для конкурсів, команди також працюють над нави-
чками презентації й публічних виступів, розвитком 
мови. Це дуже важливі аспекти підготовки, оскільки 
судді, які є викладачами приватних шкіл і вишів 
Великобританії, оцінюють не лише мовні навички, 
вміння і знання лексики та граматики англійської 

Катерина Ніколаєва, координатор проекту 
British English Olympics DEC group

Зараз команда від DEC education уже сформо-
вана, і всі 19 учасників активно готуються до участі 
в змаганні. Однак DEC education планує органі-
зовувати участь наших студентів у British English 
Olympics щорічно, а отже всі бажаючі взяти участь 
у цьому престижному і важливому заході можуть 
звертатися до DEC education для проходження 
конкурсного відбору.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ 
ОЛІМПІАДІ З АНГЛІЙСЬКОЇ 
BRITISH ENGLISH OLYMPICS —  
ЗНАЧНЕ ДОСЯГНЕННЯ 
ДЛЯ КОЖНОГО УЧАСНИКА, 
А ТАКОЖ НЕЗАБУТНІЙ ДОСВІД, 
НЕЗВИЧАЙНІ ВРАЖЕННЯ  
І БАГАТО НОВИХ ЗНАЙОМСТВ

“

Олімпіаду British English Olympics проводить партнер DEC 
education – Oxford International Education Group, компанія, яка 
уже понад 20 років надає послуги студентам усього світу

Команда переможців 
отримує кубок, а кожен 
учасник – іменний 
сертифікат. Участь 
у BEO – великий плюс 
при вступі у виш

Для тих, хто вивчає англійську, мрією 
і найважливішим досягненням є участь 
у British English Olympics
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Знання англійської мови в сучасному 
світі стало необхідністю, а її вивчення 
на високому рівні – завдання номер 
один. Усі згодні з тим, що найефектив-
ніше вчити іноземну мову з її носіями, 
повністю занурившись в іншомовне 
середовище. Саме тому освітні поїздки 
до Великобританії набули неабиякої 
популярності. Адже це ідеальний спо-
сіб поєднати навчання і спілкування, 
відпочинок і вивчення культури іншої 
країни. Але що робити, якщо всі ви-
значні пам’ятки Лондона, Кембриджа 
та Оксфорда вже переглянуто й усе 
узбережжя Туманного Альбіону ви-
вчене? У такому випадку все частіше 
погляди і думки наших допитливих 
студентів спрямовуються за океан.

OXFORD INTERNATIONAL  
EDUCATION GROUP
Одним із найкращих провайдерів 
мовних програм у США й Канаді є 
освітній концерн Oxford International 
Education Group (OIEG). Це одна 
з найбільших організацій у сфері 
міжнародної освіти, заснована 1991 
року. Компанія робить акцент на 
життєвому досвіді, який допомагає 
студентам у всьому світі розвиватися 
особистісно, професійно і розширю-
вати власні можливості. Завдяки сі-
мейному підходу до роботи більшість 
співробітників лишаються вірними 
компанії роками, а багато студентів 
повертаються сюди з року в рік.

Серед найпопулярніших напря-
мів, які пропонує OIEG, – літні програ-

У МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ВИВЧЕННЯ МОВИ СТАЄ НАДЗВИЧАЙНО 
ЕФЕКТИВНИМ, АДЖЕ ЦЕ НАЙКОРОТШИЙ ШЛЯХ ДО ПОРОЗУМІННЯ

“

ВЕЛИКА ПОДОРОЖ:  
ЛІТНІ ПРОГРАМИ В США І КАНАДІ

ми з вивчення англійської для студен-
тів у Ванкувері (Канада) і Сан-Дієго 
(США). Чому саме вони?

АНГЛІЙСЬКА 
В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ 
ВАНКУВЕРІ
Ванкувер вважають найкращим для 
життя містом Канади. У 2010 році 
воно приймало зимові Олімпійські 
ігри. Зараз на території олімпійського 
селища проводять екскурсії, які відві-
дають і студенти DEC education. Мало 
хто знає, але Ванкувер називають пів-
нічним Лос-Анжелесом, оскільки тут 
знімають безліч фільмів. Свідком та-
ких зйомок можна стати у будь-який 
момент.

Сама мовна програма проходить 
на базі British Columbia University 
(UBC) у Ванкувері. До центру міста 
можна дістатися за 30 хвилин, що за 
мірками Канади дуже близько. UBC 
входить до трійки найкращих уні-

Учасники літніх програм можуть 
відчути себе справжніми студентами 
канадських вишів

Сан-Дієго – один із найкращих 
курортів на узбережжі Тихого океану, 
де погода завжди близька до ідеальної

Навчальна програма Understand 
the Strength in Diversity проходить на базі 
British Columbia University у Ванкувері

Світлана Микульська, сімейний 
менеджер DEC education

ному просторі люди можуть жити і вза-
ємодіяти. Завдяки цікавим темам, яких 
торкаються на заняттях і в дебатах, сту-
денти легко долають мовний бар’єр 
і розкривають власний потенціал.

ЛІТНЯ ШКОЛА НА УЗБЕРЕЖЖІ 
ТИХОГО ОКЕАНУ
Літня школа в Сан Дієго – ідеальне 
місце для вивчення англійської мови, 
якщо ви любите океан, м’який клі-
мат і американський спосіб життя. 
Сан-Дієго – один із найкращих ку-
рортів на узбережжі Тихого океану, де 
погода завжди близька до ідеальної!

Мовна програма OIEG проходить 
на базі San Diego State University, 
який входить у рейтинг 150 найкра-
щих університетів США. Тут навча-
ються студенти з усього світу, і прак-
тично всі тут займаються спортом.

Програми Ванкувера і Сан-Ді-
єго розраховано на студентів 12–17 
років, які хочуть вивчати мову, куль-
тури різних країн і весело провести 
час в оточенні нових друзів. У літню 
пору студентам надають на вибір про-
живання в резиденції на території 
університету або в сім’ї, яку ретельно 
добирають для кожного студента.

⚫  Це англомовні країни, де вимо-
ва звичніша і зрозуміліша для 
нашого слуху, ніж британська.

⚫  США і Канада відомі своєю 
висококласною і передовою 
освітою, а виші й школи, на базі 
яких відбувається навчання, не 
поступаються британським.

⚫  Величезний вибір навчальних 
закладів і різні кліматичні по-

яси США і Канади дозволяють 
вибрати школу на будь-який 
смак і в будь-якій місцевості: 
від спекотного узбережжя Ма-
лібу до снігового Вінніпега.

⚫  Мультинаціональне населення 
обох країн і відкритість місце-
вих мешканців до іноземних 
студентів дозволить відчути 
себе громадянином світу.

верситетів Канади і 50 найкращих 
університетів світу.

Студентська атмосфера панує 
в кампусі й у навчальних корпусах 
цілий рік. Іноземні студенти літніх 
програм можуть відчути себе тут 
справжніми студентами UBC. Їм до-
ступні бібліотека університету, басейн 
олімпійського формату, місцевий ма-
газин із фірмовим одягом, сувенірною 
продукцією, підручниками та худож-
ньою літературою. На території кампу-
су є піцерії й кафе, зони відпочинку, 
парки і навіть власний ботанічний сад.

Навчальна програма Understand 
the Strength in Diversity ставить акцент 
на особистісний розвиток студентів, 
на формування розуміння того, що 
в мультикультурному, міжнаціональ-

ЧОМУ КАНАДА І США СТРІМКО СТАЮТЬ ЛІДЕРАМИ 
В СЕКТОРІ МОВНИХ ПРОГРАМ
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Pickering College засновано 1842 
року квакерами – представниками 
протестантської течії у християнстві, 
відомої завдяки її пацифістським цін-
ностям і гуманітарному спрямуван-
ню. У коледжі діє програма Global 
Leadership, спрямована на розвиток 
у студентів лідерських навичок, на-
вичок роботи у команді, а також на 
виховання відповідно до цінностей 
квакерства. Директор програми 
Global Leadership Юлія Хант роз-
повідає про особливості навчання 
у Pickering College, переваги програ-
ми Global Leadership та перспективи, 
які отримують випускники коледжу.

 Чи розповідають дітям у коле
джі про квакерство?

Так. Цінності квакерства, такі як 
простота, миролюбність, чесність, 
відчуття спільноти, рівноправність, 
поміркованість, пошук соціальної 
справедливості, лежать в основі ро-
боти нашого коледжу. Ми формуємо 

PICKERING COLLEGE — ОДИН ІЗ НАЙСТАРІШИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КАНАДИ, ДЕ СТУДЕНТИ 
ОТРИМУЮТЬ НАВИЧКИ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ 
ЇМ У ДОРОСЛОМУ ЖИТТІ СТАТИ УСПІШНИМИ 
ЛІДЕРАМИ І ЗМІНИТИ СВІТ НА КРАЩЕ

“ПРОГРАМА GLOBAL LEADERSHIP — 
НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСВІД

Айгерім Кассимова,  
менеджер із супроводу  
клієнтів DEC education

 Чи відрізняється навчальний 
план програми Global Leadership 
для кожного окремого класу?

Кожен клас має свою програму на-
вчання, і діти отримують власний 
досвід, який допоможе їм набути 
навичок, необхідних для успішного 
засвоєння програми. Так, студенти 
9 класу студіюють тему екології під час 

вивчення природничих дисциплін 
і водночас удосконалюють свої на-
вички подання інформації з екології 
на уроках англійської та французької 
мови. У фіналі студенти презентують 
свої проекти учасникам комісії, яких 
вони повинні переконати в тому, що 
їхня ідея екоефективна і може бути 
реалізована на практиці. Інноваційну 
ідею чи проект команди-переможця 
можна упровадити у нашому коледжі.

Студенти, які вивчають навчаль-
ний курс із бізнесу, складають біз-

нес-план та оцінюють фінансову 
ефективність свого проекту. Впро-
довж року вони працюють із настав-
никами з метою вдосконалення своєї 
ідеї, результатом чого стане спроек-
тований прототип, звісно, відповідно 
до можливостей коледжу.

А, скажімо, головним проектом 
для студентів 10 класу є «Філантро-
пічне змагання Pickering College», яке 

ставить перед студентами завдання 
дослідити низку місцевих проблем 
та створити програму вирішення цих 
проблем, при цьому дотримуючись 
принципів залучення місцевої гро-
мади. Та група студентів, яка предста-
вить найпривабливіший проект, ви-
грає $2000 для реалізації своїх ідей.

У коледжі студенти мають можли-
вість розставити пріоритети у своїх 
уподобаннях, оцінити набуті нави-
чки, щоб визначити ту сферу, на якій 
вони хочуть зосередити свою увагу 
в 11 та 12 класах.

Під час занять за програмою 
Global Leadership студентів розподі-
ляють за групами відповідно до їхніх 
інтересів із метою участі в спеціалізо-

«Програма Global Leadership 
охоплює значно більше питань, 
ніж я очікував. Наприклад, 
працюючи над своїм проектом 
сталого розвитку в 9 класі, 
я дізнався багато нового про 
переробку і повторне викори-
стання відходів. Мене вразив 
підхід до переробки відходів 
у Канаді, який кардинально від-
різняється від підходу в Україні. 
Загалом програма має багато 
переваг: я отримую нові знан-
ня, до того ж процес навчання 
дуже цікавий. Минуло лише 
кілька місяців, а я уже вмію 
бути терплячим та допомага-
ти іншим».

Тимур Сабіров,  
студент Pickering College 

(у січні 2017 р. Тимур 
виграв грант у розмірі 

100 тис. канадських 
доларів на 4 роки 

навчання за програмою 
Global Leadership)

ваних семінарах, які допомагають ді-
тям удосконалити процес проведен-
ня досліджень, навички захисту своєї 
роботи під час перехресних дебатів, 
спілкування з місцевими експертами 
та наставниками, а також удосконали-
ти навички ефективної підготовки до 
презентацій своїх робіт перед групою 
експертів. Наприкінці програми про-
водиться «день презентації робіт», 
коли студенти по черзі розповідають 
про свій проект, а у фіналі троє пере-
можців отримують грошові призи, які 
вони повинні надати некомерційним 
організаціям, що займаються вирі-
шенням проблем, окреслених у їхніх 
дослідницьких роботах.

філософську, моральну та функціо-
нальну систему, на яку спираємося 
при плануванні та прийнятті рішень. 
Водночас варто зауважити, що ми 
приймаємо та вітаємо всі інші систе-
ми переконань. В умовах сучасного 
все більш складного укладу світу цін-
ності коледжу лежать в основі нашого 
бачення виховання таких лідерів, які 
прагнуть змінити світ на краще.

Студенти мають можливість розставити 
пріоритети у своїх уподобаннях, 
визначити, на чому варто зосередитися

Такі цінності, як простота, 
миролюбність, чесність, відчуття 
спільноти, лежать в основі роботи 
коледжу
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У Сполученому Королівстві є одне із найстаріших та най-
більш розгалужених університетських об’єднань у сві-
ті – Russell Group (група «Рассел»), до якої входить ціла 
низка британських університетів. Що ж таке Russell Group, 
і в чому важливість цього об’єднання? Щоб дати відпо-
відь на це запитання, варто детальніше познайомитися 
з історією, метою та значенням роботи Russell Group для 
іноземних студентів.

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ RUSSELL GROUP
У 1994 році група з 17 державних дослідницьких універ-
ситетів об’єднали свої зусилля та створили асоціацію, 
яка мала представляти їхні інтереси в уряді Сполученого 
Королівства. Ця організація стала відомою під назвою 
Russell Group, адже перші збори її членів відбулися саме 
в готелі «Рассел» у Лондоні на Рассел-сквер.

Завдяки престижу та репутації учасників назва об’єд-
нання Russell Group стала знаком якості у сфері вищої 
освіти. Багато провідних університетів усієї Велико-
британії є членами об’єднання, яке нараховує сьогодні 
24 виші, серед яких: University of Birmingham, University 
of Bristol, University of Cambridge, Cardiff University, 
Durham University, University of Edinburgh, University 

ВСТУПИТИ У ВИШ, ЩО НАЛЕЖИТЬ 
ДО RUSSELL GROUP, — УКРАЇНСЬКИМ 
ШКОЛЯРАМ ЦІЛКОМ РЕАЛЬНО

“

ШЛЯХ ДО НАЙПРЕСТИЖНІШИХ 
ВИШІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

of Exeter, University of Glasgow, Imperial College London, 
King’s College London, University of Leeds, The University 
of Liverpool, London School of Economics, University of 
Manchester, Newcastle University, University of Nottingham, 
University of Oxford, Queen Mary University of London, 
Queen’s University Belfast, University of Sheffield, University 
of Southampton, University College London, University of 
Warwick, University of York.

Отже, Russell Group у Великобританії можна порівняти 
з відомою Ivy League (Лігою плюща), яка об’єднує топові 
виші США.

ЩО ОЗНАЧАЄ ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО RUSSELL GROUP
Окрім того, що це символ академічного престижу, Russell 
Group має перед собою досить чіткі цілі. Серед них мета 
бути лідерами в сфері наукових досліджень Великобрита-
нії, залучати найкращих викладачів та студентів і сприяти 
співпраці між учасниками групи.

Університети, що входять до об’єднання, ділять між 
собою дві третини всіх грантів на наукові дослідження, 
які надає уряд Великобританії. Ці університети виконують 
68% передових досліджень у Сполученому Королів-
стві –  країні з «найбільш істотним впливом» згідно з сис-
темою оцінювання якості наукових досліджень Research 
Excellence Framework.

Переваги університетів Russell Group стануть також 
у нагоді й випускникам, адже більшість роботодавців 
лишаються вражені, коли потенційний працівник надає 
їм диплом одного із вишів, що входить до Russell Group.

ШЛЯХ ДО ВИШУ RUSSELL GROUP РАЗОМ ІЗ KAPLAN
Провайдер зі вступу у виші Kaplan International Pathways 
співпрацює з цілою низкою топових університетів Велико-
британії, зокрема й із вишами, що входять до об’єднання 
Russell Group. Наприклад, Kaplan може допомогти іно-
земним студентам вступити до таких вишів, як University 
of Glasgow, The University of Liverpool, University of 
Birmingham, University of Nottingham та University of York.

Kaplan пропонує підготовчі програми, які допомагають 
іноземним студентам покращити свої навички володін-
ня англійською мовою та збільшити обсяг академічних 
знань, щоб відповідати вимогам, які університети вису-
вають до абітурієнтів. Якщо у вас високі шкільні оцінки, 
такий підготовчий курс може бути тим самим додатковим 
поштовхом, який допоможе вам вступити до вишу, що 
належить до Russell Group.

Університети Russell Group ділять 
між собою дві третини всіх грантів 
на наукові дослідження

Kaplan International Pathways співпрацює з цілою низкою 
топових університетів Великобританії

Завдяки репутації учасників назва об’єднання Russell 
Group стала знаком якості у сфері вищої освіти
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Кількість іноземних студентів, які 
прагнуть здобути престижну освіту 
у Великобританії, зростає з кожним 
роком. Однією з улюблених шкіл се-
ред українських школярів стала Rydal 
Penrhos School – незалежна приват-
на школа на північному узбережжі 
Уельсу. Школа примітна тим, що тут 
створено атмосферу, в якій кожен 
учень може розкрити власний потен-
ціал як у рамках предметів шкільної 
програми, так і в позаурочний час. 

 «У ЦІЙ ШКОЛІ Є ВСЕ»

Усього в школі навчається близько 
380 учнів, із яких 40% – у пансіоні. 
Старша школа починається з 11 ро-
ків. Школа пропонує такі навчальні 
програми: GCSE, Pre-Sixth, A-level, IB, 
BTEC, літній 4-тижневий курс.

Своїми враженнями про школу 
поділилися студент 12 класу Rydal 
Penrhos School Богдан Величко (17 ро-
ків) і його мама Наталія Негреєва.

 Як ви приймали рішення про 
навчання вашого сина у Велико
британії?

Валерія Мельникова, 
консультант відділу освітніх 
програм DEC education

У Rydal Penrhos School інший під-
хід у роботі вчителя з учнем. Класи 
розбито на групи, багато уваги при-
ділено студентам. Учитель завжди 
йде назустріч, якщо виникають якісь 
труднощі в навчанні. Особливо це 
стосується іноземних студентів. Не 
дивно, що їх цікавлять багато пред-
метів, а не один-два улюблених, як 
це було вдома.

 Що було для вас найважчим 
у початковий період адаптації сина 
у Великобританії?

Труднощів особливих у адаптації 
не було. Богдан був добре підготов-
леним, адже в Україні він навчався 
у школі з поглибленим вивченням 
англійської мови, а під час шкільних 
канікул відвідував мовні центри у Ве-
ликобританії, тому вже був знайо-
мий із системою навчання. Труднощі 
виникали з термінологією з деяких 

РОЗПОРЯДОК ДНЯ 
СТУДЕНТА RYDAL PENRHOS 
SCHOOL

7:20 – неохочий підйом.
8:00–8:15 – сніданок (доводить-
ся вибирати: або довше спиш, 
або довше їси).
8:30–8:50 – ранкове відвіду-
вання церкви. Йти не завжди 
хочеться, хоча спів під орган – 
весела частина нашого ранку.
8:55–10:40 – перші два уроки 
і 30-хвилинна перерва.
11:10–13.00 – третій і четвертий 
уроки.
13:00–14:00 – обід – довгоочі-
кувана подія, на яку чекають 
як студенти, так і викладачі. 
Закінчення третього і четверто-
го уроків.
Після обіду ще два уроки, годи на 
для саморозвитку (я займаю-
ся грою на фортепіано). Потім 

я йду додому і зазвичай починаю 
виконувати домашнє завдання, 
адже життя у 12 класі на програмі 
IB нелегке й потрібно витрачати 
дуже багато часу на підготування 
до наступного уроку.
18:10–19:00 – вечеря.
19:00–20:30 – так званий Prep 
Time – час для виконання до-
машнього завдання.
Після 20:30 настає вільний 
час, і кожен робить, що захоче. 
Здебільшого ми ходимо в гості 
до інших студентів або вони 
приходять до нас. Замовляємо 
піцу і дивимося фільми. Шкода, 
що в їдальні не готують піцу, 
було б чудово!
О 22:30 потрібно бути у себе 
в кімнаті, ну а о 23:00 – відбій.

для проживання; поговорили з ви-
кладачами, а також почули відгуки 
російськомовних учнів. Нас врази-
ли сучасно обладнані лабораторії, 
прекрасна бібліотека, де, крім книг, 
є комп’ютери. У школі є все, щоб на-
вчатися і розвиватися: безліч гурт-
ків – від музичних до спортивних. 
А найголовніше – атмосфера школи 
доброзичлива і затишна.

 Чим Rydal Penrhos School від
різняється від вашої української 
школи? предметів, але словниковий запас 

завжди допомагав йому впоратися.

 Чи бачите ви якісь зміни у ва
шого сина?

Колосальні! Він став більш самостій-
ним і відповідальним. І найголовні-
ше – навчанням він задоволений 
і з великим задоволенням робить 
домашні завдання, з чим в україн-
ській школі були завжди проблеми. 
Я, звісно, була здивована, коли він 

приїхав на канікули і привіз із собою 
підручники, щоб займатися вдома.

 Чи порадили б ви іншим бать
кам відправляти дітей вчитися до 
Великобританії?

Звичайно, я завжди раджу батькам, 
якщо є можливість і, головне, бажан-
ня самої дитини навчатися у Велико-
британії. Повірте, навіть через кілька 
місяців завдяки досвіду самостійного 
життя далеко від дому ви побачите 

інше ставлення вашої дитини до 
навчання й інший рівень процесу 
навчання. А колосальний досвід спіл-
кування з дітьми з інших країн – це 
великий плюс.

 Богдане, чи були у вас труднощі 
в процесі звикання до нової школи?

У перший час найважчим виявилося 
звикнути до британського акценту. 
У моїй школі в Кременчуці виклада-
ють американську англійську. Також 
важливо бути готовим до зустрічі 
з різними людьми зі своїми особли-
востями й характером. Хоча всі зде-
більшого привітні й готові допомогти. 
Особливо якщо ти новенький. Саме 
цим і відрізняються закордонні шко-
ли від наших.

У школі є все, щоб навчатися 
і розвиватися

Учні можуть розкрити власний 
потенціал як у рамках шкільної 
програми, так і в позаурочний час

Богдан Величко,  
студент Rydal Penrhos 

School

Рішення ми приймали разом із си-
ном і приблизно за рік, попередньо 
проконсультувавшись в агенції DEC 
education.

 Як обрали Rydal Penrhos School?

Школа Rydal Penrhos була першою 
в нашій ознайомлювальній поїздці. 
Вона одразу сподобалася і мені, й 
синові. Насамперед вразили пунк-
туальність і чітке планування орга-
нізації нашого візиту. Ми побачили 
навчальні класи, їдальню, будиночки 

У RYDAL PENRHOS SCHOOL ВРАЖАЮТЬ 
СУЧАСНО ОБЛАДНАНІ ЛАБОРАТОРІЇ, 
ПРЕКРАСНА БІБЛІОТЕКА, БЕЗЛІЧ ГУРТКІВ, 
А НАЙГОЛОВНІШЕ — АТМОСФЕРА 
У ШКОЛІ ДОБРОЗИЧЛИВА І ЗАТИШНА

“
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ДОСВІД І ЗНАННЯ, ОТРИМАНІ ЗАВДЯКИ НАВЧАННЮ В SEG, ДОПОМОГЛИ 
МЕНІ РОЗПОЧАТИ ВЛАСНУ СПРАВУ І СТАТИ СПІВЗАСНОВНИКОМ 
РЕСТОРАНУ. ТОМУ МОЖУ З УПЕВНЕНІСТЮ СКАЗАТИ, ЩО ДЛЯ МЕНЕ 
НАВЧАННЯ В IHTTI СТАЛО ХОРОШИМ СТАРТОМ НОВОГО ЕТАПУ В ЖИТТІ

“ПРОБУВАТИ НОВЕ, НАВІТЬ 
НАЙНЕЗВИЧНІШЕ

оскільки після запилених підручників і безкінечних цифр 
душа жадала спілкування з людьми, причому у великих 
кількостях. Отже, я зупинилася на сфері гостинності. Пи-
тання про країну навчання ні у мене, ні у моїх близьких 
навіть не виникало – звісно ж, Швейцарія – батьківщина 
«короля готельєрів та готельєра королів» і першокласного 
сервісу. Лишалося тільки обрати навчальний заклад.

На цьому етапі я зрозуміла, що всі інститути швейцар-
ської освітньої групи Swiss Education Group (SEG), на якій 
я зупинила вибір, крім основного фаху, дають ще й додатко-
вий. Хтось пропонує розвиватися в бізнесі, хтось у напрямі 
спа й курортів, а хтось – у галузі інтер’єрного дизайну (якщо 
точніше – його застосування у сфері гостинності).

Помордувавши себе кількома ночами без сну, я ви-
рішила, що це знак згори і треба принаймні спробувати 
отримати не одну, а дві бажані професії відразу! Так я і ста-
ла студенткою післядипломної, а згодом і магістерської 
програм у IHTTI School of Hotel Management.

Євгенія Максименко, 
випускниця IHTTI School 
of Hotel Management 
(Swiss Education Group, 
Швейцарія)

СТРЕСИ, ВІДКРИТТЯ
Найбільшим стресом не лише для мене, а й для усіх укра-
їнських студентів була саме система освіти, яка якісно 
відрізняється від звичної нам. Немає ніяких двогодинних 
лекцій, коли ти бездумно строчиш конспект, відсутні 
звичні семінари, реферати для галочки і так звані авто-
мати за відвідуваність. Усе – в інтерактивному форматі, 
у постійному спілкуванні викладача і студентів. Будь-які 
роботи не просто здають у паперовому вигляді (й пере-
віряють на плагіат!), їх ще потрібно захищати у вигляді 
презентації, а відвідуваність суворо контролюють, однак 
це не дає ніяких прав на оцінку «поза чергою». Саме така 
разюча відмінність у підходах до освіти й була, мабуть, 
найважчою в навчанні за кордоном. Дуже складно пе-
ребудуватися, коли за твоїми плечима уже чотири роки 
навчання за іншою схемою роботи.

Ще однією причиною стресу для наших студентів стає 
те, що 90% завдань треба виконувати в інтернаціональних 
групах. Мабуть, я до цього часу не до кінця прийняла такий 
формат роботи. Адже після українських навчальних закла-
дів студенти виходять індивідуалістами, вони звикають, 
що розраховувати варто лише на себе. А за кордоном, 
навпаки, усіма силами прищеплюють командний дух 

і вміння працювати з людьми будь-якої національності. 
Це справді неоціненно, особливо для сфери гостинності, 
де різноманітність співробітників дуже велика, а перебу-
дуватися і навчитися бути командним гравцем нелегко.

НОВІ ГОРИЗОНТИ
У коледжі нам не тільки дали теорію, ми змогли побачи-
ти все на власні очі, працюючи в основних підрозділах 
підприємств у сфері гостинності. Цей досвід, знання 
і розуміння пріоритетів дуже спростили мені життя, коли 
я почала складати бізнес-план і розраховувати витрати, 
почавши власну справу і ставши співзасновником ресто-
рану. Тому можу з упевненістю сказати: для мене навчання 
в IHTTI стало хорошим стартом нового етапу в житті.

Вважаю, що майбутні студенти, які хочуть навчатися 
за кордоном, повинні відповісти собі на два головних 
запитання: 1) чи готові вони працювати у 10 разів більше 
і якісніше, ніж у себе на батьківщині, та 2) чи дійсно вони 
хочуть обрати саме цей фах? І якщо хоча б на одне з цих 
запитань ви дасте негативну відповідь, тоді, можливо, 
варто розглянути спочатку отримання освіти в Україні, 
а потім, років до двадцяти, коли з’явиться чіткіша картина 
бажаного й розуміння того, на що ви ладні піти заради 
цього, – їхати за кордон.

Та все ж, зважаючи на власний досвід, хочу порадити 
всім не боятися експериментувати і пробувати нове, навіть 
найнезвичніше. А раптом саме це і стане покликанням 
усього вашого життя!

Я – Євгенія Максименко, мені 24 роки, я одеситка і випуск-
ниця IHTTI School of Hotel Management у Швейцарії. Хочу 
розповісти про те, чим я займалася до поїздки в Швейца-
рію, що саме спонукало мене поїхати на навчання в цю 
країну і що врешті мені це дало.

ІЗ ЧОГО ВСЕ ПОЧАЛОСЯ
Із дитинства я була в захопленні від архітекторів та диза-
йнерів інтер’єрів. Якось навіть хотіла вступити в Одеську 
академію архітектури, та мене зупинили моя ж невправ-
ність і відсутність вираженої здатності до просторового 
мислення. Тому, побідкавшись для годиться над своєю 
важкою долею, я подалася, як усі «пристойні» люди, на 
більш приземлену професію економіста. І в 2014 році 
в Одеському національному університеті ім. І. Мечни-
кова отримала ступінь бакалавра за фахом «міжнародні 
економічні відносини».

ЗВАЖИТИСЯ НА ЗМІНИ
Чотири роки нудної теорії в університеті й перспективи 
подальшої роботи у банку, які навіювали тугу, все ж зро-
били свою справу – я наважилася на зміни. Вирішивши 
нарешті зайнятися тим, до чого лежить душа, я взялася 
шукати мою нову альма-матер. Напрям визначила одразу, 

Усі інститути SEG, крім основного фаху, дають ще й 
додатковий у різних напрямах сфери гостинності

Під час навчання прищеплюють командний дух і розвивають 
уміння працювати з людьми будь-якої національності. 
Це неоціненно для сфери гостинності
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Sherborne International – приватна 
міжнародна школа-пансіон для ді-
вчаток і хлопчиків від 11 до 17 років. 
Її було засновано 1977 року для під-
готовки іноземних студентів до нав-
чання в британських навчальних за-
кладах. Зазвичай студенти проводять 
у цій школі рік, а потім продовжують 
навчатися в британських школах-пан-
сіонах, де більшість студентів – бри-
танці. Школа Sherborne International 
має відмінну репутацію завдяки тому, 
що забезпечує найкращий старт для 
іноземних студентів, які прагнуть здо-
бути британську освіту.

ТРИ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
SHERBORNE INTERNATIONAL

1/ Допомогти студентам удоскона-
лити свої знання усної та писемної 
англійської мови.
2/ Підготувати студентів до навчання 
англійською мовою на всіх академіч-
них предметах програми.
3/ Допомогти розвинути навички, 
необхідні для успішного навчання 
в британському навчальному закладі.

Процес навчання побудовано 
так, щоб вирішувати перераховані 
вище завдання. Заняття проходять 
у невеликих групах до 8 студентів. 
Усі викладачі – досвідчені фахівці зі 
свого профілю, крім того, мають до-

МЕТА ШКОЛИ SHERBORNE INTERNATIONAL ПРОСТА — 
ДОПОМОГТИ КОЖНОМУ СТУДЕНТОВІ ДОСЯГТИ  
НАЙВИЩОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ І МАТИ ТАКІ САМІ  
ШАНСИ УСПІШНО ПРОДОВЖИТИ НАВЧАННЯ  
В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, ЯКІ Є У БРИТАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

“

ВІДМІННИЙ СТАРТ 
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ 
У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

ля закінчення 9 класу в українських 
школах), отримавши результати 6,0 
бала і вище. Високі результати дають 
більше шансів вступити до престиж-

них шкіл та вишів Великобританії. За 
необхідності студенти також можуть 
здати ряд іспитів з англійської мови 
в Кембриджському університеті.

Айгерім Кассимова, менеджер  
із супроводу клієнтів DEC education

Завдяки ретельно розробленій 
навчальній програмі студенти отри-
мують високий рівень знань і розви-
вають необхідні навички з основних 
предметів навчальної програми – точ-
них і гуманітарних наук. Розклад пе-
редбачає від 27 до 30 годин навчання 
щотижня а також щонайменше 9 го-
дин контрольованої самостійної робо-
ти. Крім того, Sherborne International 
відома високими стандартами дис-
ципліни і турботливим ставленням 
до студентів школи-пансіону. Школа 
також пропонує великий вибір корот-
ких курсів або семестрових програм.

АННА,  
студентка Sherborne  
Summer, Україна

«Це найкраща річна програ-
ма з тих, на яких я побувала. 
Рішення поїхати на навчання 
на літній курс у Шерборн було 
одним із найкращих рішень, які 
я приймала у своєму житті. 
Я й не гадала, що мені буде так 
весело. У мене багато приємних 
спогадів і про події, і про нових 
друзів, із якими я тут позна-
йомилася. Всі вони лишаться 
в моєму серці назавжди!»

ЕМІЛІ,  
студентка Sherborne  
Summer, Німеччина

«Я третє літо поспіль при-
їжджаю до Шерборна, і щороку 
враження стають дедалі 
кращими».

даткову кваліфікацію, яка дає можли-
вість викладати студентам, для яких 
англійська мова – іноземна. Резуль-
тати свідчать самі за себе: так, у 2017 
році 70% студентів здали тести GCSE/
IGCSE на оцінки А*-С (у британській 
системі освіти це сертифікат про не-
повну середню освіту, еквівалент ди-
плома, який видають школярам піс-

Почати навчатися можна у вересні, 
січні або квітні, вибравши дворічну 
програму GCSE або однорічну iGCSE.

ЛІТНІ ПРОГРАМИ
На час літніх канікул Sherborne 
International пропонує висококлас-
ну інтенсивну програму вивчення 
англійської для хлопчиків і дівчаток 
у віці 8–17 років. Учасники літніх про-
грам приїжджають із понад 50 країн 
світу. Це місце зустрічі різних культур 
і можливість знайти нових друзів.

Програму розробляють і прово-
дять експерти Sherborne Interna-

tional, а значить її рівень і якість 
так само високі, як і навчання в цій 
школі. Курсом Sherborne Summer 
передбачено 30 уроків на тиждень, 
а також насичена програма заходів 
та екскурсій. Отже, викладачі мають 
можливість приділити кожному мак-
симум уваги. Студенти також можуть 
займатися з викладачем індивіду-
ально від однієї до двох годин на 
тиждень.

Батьки можуть бути абсолютно 
впевненими в тому, що їхні діти у без-
пеці та їм приділяють належну увагу 
як під час навчання, так і поза занят-
тями. Щодва тижні батьки отримують 
звіт з інформацією про роботу і рівень 
прогресу студента. А після закінчення 
курсу всі отримують сертифікат про 
проходження курсу.

Батьки можуть бути абсолютно 
впевненими в тому, що їхнім дітям 
приділяють належну увагу і під час 
навчання, і поза класом

Sherborne International відома завдяки 
турботливому ставленню до студентів, 
які навчаються у школі-пансіоні

Заняття проходять 
у невеликих групах 
до 8 студентів. 
Усі викладачі – 
досвідчені фахівці 
зі свого предмета



66 67

#
11

 /
 2

01
8 

    
    

    
    

ED
_V

EN
TU

RE
    

    
    

    
 Ж

УР
НА

Л 
ПР

О 
ОС

ВІ
ТУ

   Щ
од

о 
на

вч
ан

ня
 у

 з
аз

на
че

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
44

) 
39

0-
76

-2
4  

    
    

    
   

DE
C 

ED
UC

AT
IO

N

У 2017 році мені випала нагода відві-
дати одну з найбільш обожнюваних 
шкіл наших студентів – Taunton School 
у Великобританії. Тут цінують творчий 
потенціал дітей та їхню цілеспрямо-
ваність. Ми виділили топ-5 переваг 
Taunton School, із якими й пропону-
ємо ознайомитися.

1/ ПРИЯЗНА АТМОСФЕРА
Мене особисто школа підкорила усім! 
Прекрасним розташуванням, краси-
вою архітектурою, дивно доброзич-
ливою атмосферою. Прогулюючись 
коридорами школи, часто можна 
натрапити на викладачів у мантіях 
чи на студентів, які обговорюють чер-
говий проект. Скрізь панує атмосфера 
позитиву.

ІННОВАЦІЙНА ШКОЛА 
З ГЛОБАЛЬНИМ БАЧЕННЯМ

Юлія Мірошниченко, 
консультант DEC education

бадмінтон тощо. Студенти різного 
віку можуть спілкуватися, займатися 
спортом, відпочивати та навчатися 
разом, знайомлячись із різними куль-
турами.

4/ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ  
АКАДЕМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Академічні успіхи випускників 
Taunton School досить значні. На-
приклад, у 2017 році 62% школярів 
склали іспит A-level на високі оцін-
ки, а середній бал за програмою IB 
серед випускників школи склав 36 
(середній бал по світу – 30). За увесь 
час існування школи 96% усіх випус-
кників успішно продовжили навчан-
ня у вищих навчальних закладах по 
всьому світові.

Студентам Taunton School нада-
ють можливість отримати класичну 
базову британську освіту, а високий 
рівень академічної підготовки дозво-
ляє випускникам вступати у провідні 
університети Великобританії та світу, 
зокрема й у Оксбридж.

5/ ПІДГОТОВКА  
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Taunton School цікава ще й тим, 
що на її базі є спеціальний коледж 
Taunton School International із під-
готовки іноземних студентів. Він 
працює з 1990-х років і приймає на 
навчання на повний пансіон інозем-

них студентів у віці від 8 років. Тут 
пропонують підготовчі (адаптацій-
ні) курси для бажаючих отримати 
освіту у Великобританії. Іноземних 
студентів, чий рівень володіння анг-
лійською є достатнім для засвоєння 
шкільної програми, зараховують до 
відповідних класів основної школи 
без екзаменів та проходження під-
готовчої програми.

Іноземні студенти можуть от-
римати освіту за програмами GCSE 
і A-level. Додатково для них перед-
бачено можливість інтенсивного ви-
вчення англійської у групах по 10 осіб.

У Taunton School навчаються та-
кож і студенти від DEC education, яких 
я розпитала і про умови проживання, 
і про особливості роботи викладачів. 
Наші діти були задоволені всім! Вони 
із захопленням розповідали про те, 
ким планують стати і куди збирають-
ся вступати після закінчення школи. 
Українські студенти познайомилися 
зі школою завдяки участі в літньому 
академічному курсі Taunton School, 
який допоміг їм краще зрозуміти, що 
це за школа, й адаптуватися до нових 
умов навчання.

ЗА ВЕСЬ ЧАС 
ІСНУВАННЯ TAUNTON 
SCHOOL 96% УСІХ 
ВИПУСКНИКІВ 
УСПІШНО 
ПРОДОВЖИЛИ 
НАВЧАННЯ У ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ 
ПО ВСЬОМУ СВІТУ

“

2/ СУЧАСНА ІНФРАСТРУКТУРА 
З КОЛОРИТОМ СТАРОВИНИ
Старовинні будівлі шкільного комп-
лексу доповнюють сучасні споруди, 
оснащені за останнім словом техніки. 
Всі будівлі були недавно модернізо-
вані й повністю відповідають рівню 
розвитку сучасних наукових центрів. 

У школі також є додатковий ін-
женерний корпус із двома лабора-
торіями, в якому студенти прово-
дять дослідження у галузях фізики й 
математики, дизайну та технологій. 
У цьому корпусі студенти виставляють 
свої випускні роботи, презентують 
проекти. Зважаючи на те, із якою 
турботою організовано цей простір, 
видно, що у школі пишаються своїми 
талановитими студентами.

3/ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
МОЖЛИВОСТЕЙ 
ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
Особливе враження на мене спра-
вила студія мистецтва і дизайну. 
З першого погляду здалося, ніби це 
зовсім не шкільна лабораторія для 
практичних занять, а справжня сту-
дія для професійних художників із 
суперсучасним обладнанням. Запала 
в душу фотокартина – випускна робо-
та однієї зі студенток школи.

Для занять спортом на території 
школи є два критих басейни, два 
майданчики зі штучним трав’яним 
покриттям, два спортивні зали та 
фітнес-центр, 20 тенісних кортів, від-
криті майданчики для гри у сквош, 
футбол, крикет, хокей, баскетбол, 

У Taunton School розвивають творчий 
потенціал дітей, цінують їхню 
наполеглевість та цілеспрямованість Такій студії мистецтва і дизайну 

позадрять навіть професійні 
художники

Студенти різного 
віку можуть 
спілкуватися, 
займатися 
спортом, 
відпочивати та 
навчатися разом
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Школі Wrekin уже понад 130 років. Її 
заснував у 1880 році відомий меце-
нат сер Джон Бейлі. Його метою було 
створити школу, яка відрізнялася б 
від решти шкіл у Великобританії, де 
кожен студент отримував би належну 
увагу і до кожного ставилися б як до 
унікальної особистості. Мета Джона 
Бейлі перетворилася у філософію 
Wrekin College, тому зрозуміло, що 
у стінах школи студенти отримують 

СТАВЛЕННЯ ДО СТУДЕНТА ЯК ДО УНІКАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
ТА ҐРУНТОВНА АКАДЕМІЧНА ПІДГОТОВКА — СКЛАДНИКИ 
ОСВІТНЬОЇ ФІЛОСОФІЇ WREKIN COLLEGE

“

СВІЖИЙ ПОГЛЯД НА ТРАДИЦІЇ 
АНГЛІЙСЬКОЇ ОСВІТИ

багато уваги, повагу та доброзичливе 
ставлення з боку персоналу.

У Wrekin College дотримуються 
найкращих традицій англійської осві-
ти, але водночас школа є сучасною 
і яскравою спільнотою учнів та викла-
дачів. Денна школа та школа-пансіон 
Wrekin College розташовані у мальов-

Альона Мороз, спеціаліст 
із супроводу клієнтів 
DEC education

з’їжджаються любителі відпочинку на 
свіжому повітрі.

У школа Wrekin вісім резиденцій, 
у трьох з яких мешкають як іноземні, 
так і британські студенти. Основний 
акцент школа робить на ґрунтовній 
академічній підготовці, що дозволяє 
її випускникам ставати освіченими та 
ерудованими особистостями, всебіч-
но розвиненими й підготовленими до 
подальшого навчання і життя. Крім 
того, школярі займаються спортом, 
навчаються музиці, драматургії, де-
батам, беруть участь у інших різно-
манітних гуртках та клубах.

Своїми враженнями від навчання 
у Wrekin College ділиться Кирило, 15 
років, студент Wrekin College.

 Кириле, чи мали ви досвід на
вчання у Великобританії до вступу 
у Wrekin College?

Так, я навчався у Великобританії 
упродовж трьох із половиною років 
у іншій школі. Проте мені здавало-
ся, що та школа давала недостатньо 
сильну підготовку в академічному 
плані, до того ж я хотів покращити 
умови проживання, тому вступив до 
Wrekin College.

 Що зіграло ключову роль при 
виборі Wrekin College?

Тут є сучасна бізнес-школа, що дає 
ґрунтовну підготовку з бізнесу, який 
можна вивчати на рівні GCSE та A-level. 
У навчальних корпусах просторі лек-
ційні зали, де легко розміщується і ком-
фортно почувається багато студентів. 
А у резиденції школи студенти живуть 
у хороших, комфортних кімнатах.

 Якими були ваші очікування від 
навчального процесу? Чи виправ
далися вони?

Як я й очікував, уроки тут продуктивні 
та цікаві. Тому мої сподівання цілко-

вито виправдалися, я задоволений 
навчанням.

 Що було найскладнішим для 
вас у школі?

Мені довелося самостійно опрацьо-
вувати і вивчати декілька тем, які мої 
однокласники вивчили раніше, ще до 
того, як я почав навчатися у Wrekin. Це 
було досить складно, та я впорався.

ничій частині Великобританії – місті 
Веллінгтон, що у графстві Шропшир. 
У Веллінгтоні панує традиційна ат-
мосфера маленького англійського 
містечка із дбайливо збереженою 
архітектурою, крамничками, кафе, 
ресторанами, невеличкими готелями. 
Це дуже зелене місто, у яке на вікенд  Опишіть свій звичайний день 

у школі.

Мій день розпочинається о 7:50. 
Зазвичай щодня у мене 8 уроків та 
факультатив після їх завершення, на-
приклад, біг і хокей. Між уроками у нас 
20-хвилинні перерви, крім того, є віль-
на година після завершення шкільного 
дня, коли я п’ю чай, виконую домашню 
роботу та займаюсь самопідготовкою. 
Потім у мене вільний час до 22:30.

 Як ви проводите свій час після 
уроків, які у вас хобі?

Мені подобається вихідними ходи-
ти у місто, читати книги, писати код 
(програмувати) та дивитися фільми.

 Ким ви хочете стати у майбут
ньому?

Бізнесменом, юристом, а у більш зрі-
лому віці, можливо, навіть політиком.

 Що ви могли б порекомендувати 
тим учням, котрі хотіли б навчатися 
у Wrekin College?

Я порадив би бути готовими жити 
у колективі, заздалегідь перегляну-
ти якомога більше відеороликів про 
британські школи, про життя у шко-
лі-пансіоні, вивчити складники освіт-
ніх програм, а також опановувати 
ділову та наукову англійську мову.

Школа готує освічених, ерудованих, 
всебічно розвинених та підготовлених 
до подальшого життя особистостей

Студенти коледжу займаються спортом, 
навчаються музиці, драматургії, беруть 
участь у різноманітних гуртках та клубах
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L ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТАК, 
ЩОБ ВАШІ ОЧІКУВАННЯ ВИПРАВДАЛИСЬ

“ВЧИМО АНГЛІЙСЬКУ  
ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ

2Сформулюйте чітку мету. Напри-
клад: мені вистачить розмовного 
рівня, щоб вільно спілкувати-

ся з іноземцями на побутові теми. 
Або: я хочу отримати міжнародний 
сертифікат IELTS, щоб вступити до 
закордонного вишу/отримати під-
вищення на роботі. Від правильного 
визначення мети буде залежати весь 
процес. До того ж так ви будете чітко 
розуміти, скільки часу вам знадобить-
ся, щоб її досягти.

3Напишіть детальний план дій. 
Що для цього потрібно зробити 
насамперед? Можливо, запитати 

поради у друзів чи завітати у декілька 
шкіл на відкритий урок. Занотуйте 
все це покроково та зафіксуйте час, 
коли саме ви це зробите.

4Якщо ви плануєте навчатись 
самостійно, вам все одно по-
трібно підібрати оптимальну 

програму, визначити спосіб навчання 
та інтенсивність занять. Заздалегідь 
заплануйте час на заняття у своєму 
розкладі й намагайтесь ніколи не 
переносити його. Без системного 
підходу не буде й результату.

6Детально плануйте свій роз-
клад занять хоча б на тиждень 
наперед. Обов’язково записуйте 

конкретні завдання: кількість вивче-
них слів, прочитаних текстів, а потім 
фіксуйте результат і ставте собі оцінку: 
що зробили, а що ні, та чому.

7Знайдіть собі компанію, хоча б 
друга по листуванню у Facebook. 
Або ж, наприклад, завітайте до 

розмовного клубу. Разом із тим, хто 
має схожу мету, вам буде набагато 
легше не збиватися з обраного курсу.

8Не бійтесь помилятися. Роз-
мовляйте, розмовляйте і ще раз 
розмовляйте англійською навіть 

удома з близькими, готуючи сніданок 
чи купуючи щось у магазині.

9Читайте вголос. Так, саме вго-
лос, як у першому класі. Навіть 
більше: записуйте себе на дик-

тофон. Тільки так, зі сторони, ви змо-
жете почути всі свої огріхи вимови та 
попрацювати над ними.

 1Запитайте себе: навіщо мені знати 
англійську мову? Що саме я от-
римаю натомість? Можливо, ви 

хочете позбутись мовного бар’єру, 
подорожуючи світом. Або прагнете 
кар’єрного та професійного розвит-
ку чи плануєте жити й навчатися за 
кордоном. А може, вам стало трохи 
соромно перед своїми дітьми, які зна-
ють набагато більше, ніж ви. Чесна 
відповідь на це запитання допоможе 
правильно поставити ціль, а потім 
оцінити результат.

КОРИСНИХ 
ПОРАД

КОЖЕН ІЗ НАС ОСОБИСТІСТЬ — УНІКАЛЬНА ТА НЕПОВТОРНА. 

У КОЖНОГО З НАС СВОЇ ЦІЛІ ТА БАЖАННЯ. ХТОСЬ ЗАЗДАЛЕГІДЬ 

ПЛАНУЄ ОТРИМАТИ ГАРНУ ОСВІТУ ЧИ ЦІКАВУ РОБОТУ. ХТОСЬ 

ХОЧЕ БІЛЬШЕ СВОБОДИ ТА СПІЛКУВАННЯ З ЦІКАВИМИ 

СПІВРОЗМОВНИКАМИ. ХТОСЬ ЩОДНЯ ВІДКРИВАЄ СВІТ НАВКОЛО ТА 

НЕ УЯВЛЯЄ СВОГО ІСНУВАННЯ БЕЗ ПОДОРОЖЕЙ. ТА У ЯКУСЬ МИТЬ 

МИ РОЗУМІЄМО, ЩО В ТАКОМУ ДИНАМІЧНОМУ СВІТІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

НАШИХ ЗАДУМІВ ТА МРІЙ НАМ ВАЖЛИВО ЗНАТИ МОВУ, А ЩЕ КРАЩЕ 

ДВІ АБО ТРИ. Й ОСКІЛЬКИ АНГЛІЙСЬКА МОВА Є НАЙПОШИРЕНІШОЮ 

В СВІТІ, ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМО ПРО ТЕ, ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ПРОЦЕС 

ВИВЧЕННЯ МОВИ ТАК, ЩОБ ВАШІ ОЧІКУВАННЯ ВИПРАВДАЛИСЬ.

11Дуже корисним стане й такий 
онлайн-ресурс, як TED-Ed. Тут 
ви зможете самостійно оби-

рати короткі уроки та переглядати 
відео на актуальні саме для вас теми 
й одразу ж перевіряти себе.

12Купуйте та читайте книжки 
англійською. Зараз існує 
багато художньої літерату-

ри для різних рівнів знання мови. 
Починайте з простого і поступово 
йдіть до найскладнішого рівня. Не 
намагайтеся одразу скочити вище 
голови: це може призвести до роз-
чарування у собі та відбити бажання 
йти далі.

5ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУЙТЕ 

ПРАВИЛО П’ЯТИ ХВИЛИН. 

НАВІТЬ П’ЯТЬ ХВИЛИН 

НА ДЕНЬ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ 

СПРАВИ – ЦЕ ЗНАЧНО 

КРАЩЕ, НІЖ ОДНА ГОДИНА 

НА ТИЖДЕНЬ. ТАКИЙ 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД 

ДОЗВОЛЯЄ ВИРОБИТИ 

КОРИСНУ ЗВИЧКУ, І ЩОДНЯ 

ВИ РОБИТИМЕТЕ ЦЕ 

З ЗАДОВОЛЕННЯМ.

10

ПЕРЕГЛЯДАЙТЕ МІЖНАРОДНІ 

КАНАЛИ НОВИН BBC ТА 

CNN. СПОЧАТКУ ВАМ БУДЕ 

ДУЖЕ ВАЖКО ЗРОЗУМІТИ 

БОДАЙ ЩОСЬ. АЛЕ САМЕ 

НОВИНИ ПОВТОРЮЮТЬСЯ 

УПРОДОВЖ ДНЯ ДО 10 

РАЗІВ. ЯКЩО СЛУХАТИ ЇХ 

УВЕСЬ ДЕНЬ, ДО ВЕЧОРА 

ВИ РОЗУМІТИМЕТЕ 

БІЛЬШУ ЇХ ЧАСТИНУ, 

ВІДЧУЄТЕ РІЗНИЦЮ МІЖ 

БІЗНЕСОВОЮ ТА РОЗМОВНОЮ 

ЛЕКСИКОЮ. ТАКОЖ 

ПЕРЕГЛЯДАЙТЕ УЛЮБЛЕНІ 

ФІЛЬМИ З СУБТИТРАМИ, 

КОРИСТУЮЧИСЬ, 

НАПРИКЛАД, ОНЛАЙН-

РЕСУРСОМ NETFLIX.
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DEC school входить до групи 
компаній DEC. Ми спеціалізує-
мося на навчанні дітей віком від 
4 до 17 років та дорослих.

ЩО МИ ЛЮБИМО

Англійська, яку ми любимо, – 
це наш девіз!
Процес навчання повинен бути 
у радість і приносити задово-
лення. Тільки так ви отримаєте 
результат. Всебічний розвиток, 
проактивність, креативність та 
критичне мислення – якості, які 
ми формуємо у наших студентів.

ЩО МИ НЕ ЛЮБИМО

Ми кажемо ні класичній про-
грамі навчання.
Засинати над нудними під-
ручниками та роками вчити 
англійську – це не про нас! Ми 
навчаємось завдяки комуніка-
тивній методиці, постійному 
спілкуванню з носіями мови, 
активно проводячи  
час у класі.

13Використовуйте для навчан-
ня свій смартфон. Існує ба-
гато додатків для вивчення 

мови, встановивши які, можна в будь-
яку вільну хвилину навчатися. Навіть 
в Instagram за допомогою спеціаль-
них освітніх акаунтів ви щодня мо-
жете читати короткі історії з життя 
жителів різних куточків світу, прак-
тикуючи саме розмовну мову.

14Якщо ви відчуваєте брак 
ентузіазму – через силу ви-
вчити мову не вийде. Щоб 

зберегти мотивацію, вивчайте мову 
тільки у такий спосіб, який вам прино-
сить радість. Наприклад, для когось 
це буде повне занурення в англомов-
не середовище (групові поїздки за 
кордон у мовні табори, уроки з но-
сіями мови), а для когось – власний 
репетитор.

16Щоб оцінити методику на-
вчання в школі, її атмосферу 
та професійні навички вчи-

телів, завітайте на пробне заняття. Це 
найкращий спосіб зрозуміти і визна-
читись, що вам підходить, а від чого 
ви б відмовились.

15 17Що б ви не обрали – пройдіть 
тестування на визначення 
рівня володіння мовою до 

початку навчання. Це можна зроби-
ти на багатьох онлайн-ресурсах. Але 
найбільш правильний результат буде 
там, де тестування складається з двох 
частин (усної та письмової) та прохо-
дить під керівництвом викладача. Най-
краще – у мовній школі, в ідеалі – в тій, 
де плануєте навчатися ви. У процесі 
складання тесту ви зрозумієте не тільки 
власний рівень, а й систему оцінюван-
ня та викладання, що діє в школі.

18Прийміть рішення: займа-
тись індивідуально чи в гру-
пі. Тут більше прислухайтесь 

до свого внутрішнього голосу. Комусь 
буде комфортним спілкування тет-а-
тет з носієм мови, а хтось може пра-
цювати тільки у колективі.

19Разом із викладачем визна-
чтесь з інтенсивністю занять 
та часом, необхідним для 

підвищення вашого рівня до запла-
нованого. Зазвичай підвищення на 
один рівень за системою оцінювання 
CEFR потребує від шести місяців до 
одного року плідної праці.

20 І, будь ласка, завжди пам’я-
тайте про правило п’яти 
хвилин.

МЕРЕЖА ШКІЛ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ DEC SCHOOL

ЯКЩО Ж ВИ ЗРОЗУМІЄТЕ, 

ЩО ВАМ ВАЖКО 

ДАЄТЬСЯ ПРОЦЕС 

САМООРГАНІЗАЦІЇ ТА 

МОТИВАЦІЇ, ОБЕРІТЬ 

СОБІ ПРАВИЛЬНОГО 

ВИКЛАДАЧА АБО МОВНУ 

ШКОЛУ.

⚫  18 років досвіду в сфері 
освітніх послуг за кордоном 
та в Україні

⚫  8 років із дня відкриття 
першої школи DEC school

⚫ 6 шкіл у Києві
⚫ 4–104 роки – вік студентів
⚫ 1500 студентів на рік
⚫  60 викладачів із 

Великобританії, США, 
Канади, Австралії,  
Нової Зеландії та України

⚫  50% викладачів –  
носії мови

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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10 РОКІВ ІЗ DEC CAMP

2009 
Започатковано перші літні 
зміни разом із партнером EAC 
(Великобританія)

2010 
Створено перший і єдиний 
табір DEC camp у Євпаторії

2011 
DEC camp став членом 
Американської асоціації таборів. 
Уперше в Україні для наших 
вожатих навчання проводили 
сертифіковані тренери

2012–2017 
DEC camp бере участь 
у конференціях Американської 
асоціації таборів

360° НАВКОЛО ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

2014, 2017 
DEC camp бере участь 
у конгресах Міжнародної 
співдружності таборів (IСF)

2015 
DEC camp уперше провів зміни 
на весняних, літніх, осінніх 
і зимових шкільних канікулах

2015–2017 
Створено Art-резиденцію — 
творчий простір, де сучасні 
художники разом із  
кемперами реалізують спільні 
арт-проекти

2016 
DEC camp ініціював створення 
Всеукраїнської асоціації таборів 
PRO camp

ЛІЧИЛЬНИК УСПІХУ ЗА 10 РОКІВ

⚫  5428 сімей довірили своїх дітей 
DEC сamp

⚫  273 носії мови з 16 країн світу при-
їжджали до нас працювати

⚫  30675 годин англійської мови про-
вели наші вчителі (3,5 року англій-
ської нон-стоп)

⚫  15340 годин спортивних ігор і твор-
чих занять

2016–2017 
DEC camp провів зміни в Барселоні

2017 
Єдиний табір в Україні, 
який реалізовував разом із 
кемперами найрізноманітніші 
соціальні проекти

2017 
Уперше батьки кемперів 
після кожної зміни отримують 
індивідуальний зворотний 
зв’язок від психологів

2018 
Уперше кемпери створять 
проекти за підтримки провідних 
світових вишів: European 
University, Swiss Education 
Group, Vancouver Film Academy

Дитиною я ніколи не бувала 
в дитячому таборі. А коли 
виросла – відразу ж стала 
його директором. Із найпер-
ших днів у мене це добре 
виходило. Напевно, тому, 
що я не знала, як працюють 
інші табори, а створювала 
таке середовище, у яке мені 
хотілося б дитиною потрапити 
самій. Цей фільтр допомагає 
і дотепер добирати все найко-
рисніше і найунікальніше для 
наших кемперів.
За 10 років спільного життя 
з DEC camp я зрозуміла, що 
табір обрав мене не випад-
ково, адже моя особиста місія 
збігається з місією табору. 
DEC camp існує для того, щоб 
допомагати дітям ставати 
авторами свого життя і відчу-
вати наснагу змінювати світ. 
Образно кажучи, ми партне-
ри, які допомагають батькам 
у будівництві, – ми допомага-
ємо їм будувати фундамент 
майбутньої видатної особи-
стості.

Ірина Зарецька-Котруце, 
засновник та ідейний 

 натхненник табору DEC camp

⚫  11503  години розважальних 
шоу-програм

⚫  75 провідних митців України на-
вчали дітей мистецтву

⚫  47 соціальних проектів реалізова-
но влітку 2017 року

⚫  За 10 років існування табору 68% 
наших кемперів у віці 16–18 років 
поїхали вчитися в закордонні ко-
леджі та університети.

За відгуками наших кемперів, у 2017 
році ми побачили таку статистику:
⚫  78% дітей сказали, що у них під-

вищилася самооцінка;
⚫  75% дітей усвідомили, що вони ста-

ли краще взаємодіяти в команді;
⚫  74% дітей відчули, що їм стало лег-

ше знайомитися з новими людьми 
і підтримувати дружні стосунки;

⚫  79% дітей стали більш відповідаль-
но ставитися до себе і до світу;

⚫  92% дітей помітили збільшен-
ня свого пізнавального інтересу 
й осягнули відкритість до всього 
нового.

У 2018 РОЦІ ТАБОРУ DEC CAMP ВИПОВНЮЄТЬСЯ 10 РОКІВ. ЗА ЦІЄЮ ЦИФРОЮ — ТИСЯЧІ ДІТЕЙ 

І ДОСВІДЧЕНИХ ПРОФЕСІОНАЛІВ, ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ГОДИН АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЗАНЯТЬ СПОРТОМ, 

РОЗВАГ, БАГАТО СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ПРОЕКТІВ. НАША РОБОТА СПРЯМОВАНА НА РЕАЛІЗАЦІЮ 

НАЙВАЖЛИВІШОЇ МІСІЇ ТАБОРУ — ДОПОМАГАТИ ДІТЯМ СТАВАТИ АВТОРАМИ СВОГО ЖИТТЯ
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«У DEC camp я побувала три 
рази. Вперше – коли мені 
було 13. І з тих пір я їздила 
тільки туди. Щойно ти приїж-
джаєш і розумієш, який крутий 
DEC, адже тебе зустрічають 
танцями від стафів! Вожаті 
там найкращі – усі без винят-
ку. Вони одразу стають твоїми 
друзями. А загін за двотижневу 
зміну стає сім’єю. У DEC ідеаль-
не співвідношення навчання 
і веселощів, ти не помічаєш, 
як пролітають заняття анг-
лійської, але бачиш відмінний 
результат після зміни. Дуже 
подобається, що заняття 
ведуть носії мови.
Сміливо можу сказати, що DEC 
camp змінив мене, моя англій-
ська стала набагато кращою, 
мовний бар’єр зник, я стала 
сміливішою і більш відкритою, 
легко заводжу друзів, а ще знаю 
майже все про дебати, тому що 
на одній зі змін фахівці вчили 
нас, як їх проводити.
DEC – це на сто процентів 
непростий табір. Тут ти 
ростеш і розвиваєшся, тут 
цінують твою думку і тебе 
як особистість, тут твій 
день починається танцями, 
і сюди хочеться повертатися. 
Багато кемперів приїжджають 
волонтерами, а потім вожа-
тими. Зараз я живу і навчаюся 
у Варшаві, але знаю, що влітку 
спробую себе в ролі волонтера 
в улюбленому таборі.
За свою англійську і мій вну-
трішній стрижень я дякую 
DEC camp!»

«Я не можу повірити, що DEC 
camp відзначає десятиліття. 
Це унікальне місце, яке назавж-
ди залишило відбиток у моєму 
житті. Уперше я приїхала 
в цей табір у 13 років. Однієї 
зміни мені виявилося мало, 
тому лишилася ще на одну 
і зустріла свій день народження 
в сім'ї кемперів!
Я була в DEC camp тричі. Ні-
коли не забуду, як на вокзалі ми 
зустрічали друзів – увесь вокзал 
чув, як ми раді бачити одне 
одного. Добре пам’ятаю сльози, 
коли прощалися.
Заняття англійською у таборі 
DEC camp стали для мене чи не 
найпершим досвідом спілкуван-
ня з іноземцями. Закінчуючи 
університет в Амстердамі, 
я відчуваю, наскільки важливу 
роль це відіграло у моєму житті.
DEC camp – це любов на все жит-
тя. Минуло вже сім років, та я й 
досі спілкуюся зі своїми друзя-
ми-кемперами. Впродовж семи 
років я розповідаю про цей табір 
як про місце мого щасливого 
дитинства. І зараз зі мною з кра-
їни в країну мандрує червоний 
деківський світшот із написом 
«Staff» на спині, який подарував 
мій улюблений вожатий.
Якщо мене запитають, чи 
хотіла б я знову пережити ті 
неймовірні моменти в DEC 
camp – я сто разів скажу так! 
Якщо мене запитують, чи 
варто відправляти своїх дітей 
у DEC camp, – я посміхаюся 
з почуттям ностальгії і кажу, 
що заздрю тим, хто невдовзі 
відкриє для себе це чудове місце!»

Діана Ефендієва,  
17 років, кемпер із 13 років

Ольга Ярос,  
20 років, кемпер із 13 років

ДАТИ

04.06 – 08. 06  |  11.06 – 15.06
18.06 – 22.06  |  25.06 – 29.06
02.07 – 06.07 |  09.07 – 13.07
16.07 – 20.07 |  23.07 – 27.07
30.07 – 03.08 |  06.08 – 10.08

ЛОКАЦІЯ

⚫  DEC life school: пр-т Героїв  
Сталінграда, 10 д, Гольф Центр

ДАТИ

17.06 – 29.06  |  01.07 – 13.07
15.07 – 27.07 |  29.07 – 10.08
12.08 – 24.08  

ЛОКАЦІЯ

Готельний комплекс «Мигове», 
с. Мигове, Чернівецька обл.

ПРОГРАМА

⚫  3 години англійської щодня 
з носіями мови

⚫  Проектна робота в 6 напря-
мах разом із провідними 
університетами:

1   My first startup – розвиток 
підприємницьких навичок 
і створення власного біз-
нес-проекту

2  Technology & Engineering – 
розробка криптовалюти, 
основи веб-дизайну, робото-
техніка, 3D-принтинг

3  Video & Film Production – 
відеоблог, анімаційні відео, 
ютюбінг, написання сцена-

рію, підбір знімальної групи 
і локацій, зйомка та монтаж 
відео, робота зі звуком

4  Communications – пере-
говори, публічні виступи, 
особистий бренд, візуальна 
інформація, канали поши-
рення ключової ідеї

5  Global Design – fashion-ди-
зайн, дизайн інтер’єру, ди-
зайн одягу, графічний дизайн

6  Travel & Tourism – туризм, 
кулінарне мистецтво, плану-
вання заходів, дизайн готелю

⚫  Понад 50 видів спортивних 
і розважальних заходів

⚫  Екскурсії, туристичні походи, 
рафтинг

ТАБІР 
ІЗ ПРОЖИВАННЯМ 
У КАРПАТАХ 
«ПРОФЕСІЇ 
МАЙБУТНЬОГО»

У 2018 році ми про-
понуємо дітям узяти 
участь у реалізації 6 
проектів із повним за-
нуренням в англійську 
мову. Обрані проекти 
можуть стати надзви-
чайно важливими 
освітніми вектора-
ми, спрямованими 
у майбутнє наших 
кемперів.

АНОНС ЛІТНІХ ПРОГРАМ 

DEC CAMP 2018 ПРОГРАМА

⚫  3 години англійської щодня 
з носіями мови та українськими 
викладачами

⚫  Елементи альтернативної осві-
ти – заняття від викладачів DEC 
life school (щоденний тайм-ме-
неджмент – розвиток навичок 
планування, короткі медитації – 
концентрація уваги, рефлексія)

⚫  Ігри, спорт, розважальні заходи, 
майстер-класи

⚫  Екскурсійний день

ТАБІР ПОВНОГО  
ДНЯ В КИЄВІ  
WORLD EXPLORERS
Програму денного 
табору присвячено 
культурі різних країн, 
яка буде представле-
на через різноманітні 
активності в таборі – 
мистецтво, кулінарія, 
фільммейкінг, розва-
ги. У таборі на дітей 
чекають активності на 
вулиці, майстер-класи 
з крутих лайфхаків, 
лідерство, психологія, 
дизайн мислення 
і багато іншого.
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ЩО РАНІШЕ І БІЛЬШЕ ЗНАНЬ ОТРИМАЄ ДИТИНА, ТО РОЗУМНІШОЮ 
Й УСПІШНІШОЮ У МАЙБУТНЬОМУ ВОНА БУДЕ — ЦЕ УПЕРЕДЖЕННЯ 
ДОВГІ РОКИ ФОРМУВАЛОСЯ У НАШОМУ СУСПІЛЬСТВІ, ТОМУ 
БАТЬКАМ СКЛАДНО ПРИЙНЯТИ ТОЙ ФАКТ, ЩО НАВЧАННЯ ПОВИННО 
НАЛАШТОВУВАТИСЯ НА ДИТИНУ

“

ШКОЛА, ДЕ ТЕБЕ СЛУХАЮТЬ І ЧУЮТЬ

 Ви провели понад 100 співбесід із батька
ми при прийомі в школу DEC life school. З яки
ми упередженнями, пов’язаними з навчанням 
дитини, ви стикалася найчастіше?

Нерідко батьки кажуть, що формування на-
вчального процесу під дитину – це витрачання 
часу. Нам, батькам, здається, що якщо дитина 
отримає більший обсяг знань і це відбудеться 
раніше, то у майбутньому вона буде розумні-
шою й успішнішою. Це упередження довгі роки 
формувалося у нашому суспільстві, й батькам 
складно прийняти той факт, що навчання повин-

Ще одне упередження – це оцінки, які вва-
жаються засобом мотивації для дитини і резуль-
татом її знань. Та питання не в оцінці, а в успіху. 
Дітей мотивує успіх, і ця мотивація дуже потріб-
на для прогресу. А ще у дітей може бути багато 
інших мотиваторів – помилка, авторитетний 
дорослий у школі, командна робота. Оцінка 
у вигляді цифри не говорить батькам нічого про 
те, що відбувається з дитиною в школі, про те, 
якою мірою дитина знає предмет, наскільки їй 
цікаво вчитися, яка широта її кругозору, як побу-
доване її предметне мислення. Оцінка – лише 
показник того, наскільки відповідає дитина тим 
вимогам, які висуває до неї конкретний вчитель 
і програма. Вона завжди суб’єктивна.

 У чому перевага альтернативної освіти?

Головна перевага альтернативної освіти – це 
індивідуальний підхід до кожної дитини з ро-
зумінням її особистих потреб. Такий підхід дає 
можливість перебувати в постійному діало-
зі з дітьми та батьками, враховувати основні 
завдання в навчанні: ефективне засвоєння 
шкільної програми і розвиток індивідуальних 
здібностей.

 Які переваги навчання саме у DEC life 
school?

Насамперед ми відштовхуємося від особли-
востей дитини, а не від програми. У кожного 
студента є індивідуальний навчальний план, 
індивідуальні цілі. Щодня проводимо плану-
вання і рефлексію (роздуми про свій психічний 
стан). Діти набувають навичок планувати й 
аналізувати свій день, стан, настрій. А головне – 
вчаться говорити про це. Наші батьки кажуть, 
що навіть удома діти починають вводити прак-
тику рефлексії.

DEC life school – єдина школа, яка практи-
кує медитацію з дітьми і дорослими. Адже це 
критично важливий інструмент для більшості 
сучасних дітей, оскільки основна перешкода 
для їхньої академічної успішності – це невміння 
концентрувати увагу.

но налаштовуватися на дитину, її можливості, 
інтереси, на її особистий темп засвоєння знань.

Також часто звучить переконання, що у дітей 
не повинно бути вільного часу. Що щільніший 
графік занять дитини у школі й поза нею, то 
ефективніше вона проводить час. Насправді ж 
вільного часу потребують усі діти, адже це час 
для саморозвитку. Життя в рамках жорсткого 
розкладу та за інструкцією – це шлях до втрати 
креативності, самостійності, допитливості, праг-
нення досліджувати нове. У дитини зникає за-
цікавленість у будь-чому, адже запит з’являється 
за умови дефіциту активностей, а не надлишку.

Також ми вчимо дітей вчитися і допомага-
ємо їм зробити навчання впродовж життя (life 
long learning) ефективною звичкою. Знання 
дуже швидко застарівають, тому наше завдан-
ня – навчити дітей шукати, аналізувати, вико-
ристовувати інформацію, а також, користуючись 
новими знаннями, приймати рішення. Адже 
і дорослим, і дітям важливо усвідомлювати те, 
що без навички life long learning їм не обійтися 
у світі майбутнього.

DEC life school – пер-
ша в Україні альтерна-
тивна школа повного 
дня для дітей віком 
від 6 до 12 років. Про 
переваги, унікаль-
ність та можливості 
школи, а також про 
упередження батьків 
розповідає Світлана 
Залужна, директор 
DEC life school.

У нашій школі студенти вчаться у трьох 
групах за віком: 6–8, 9–10 і 11–12 років. Тобто 
в одній групі можуть навчатися діти з різницею 
в один-два роки. Проте навчальну програму 
побудовано так, що діти можуть вчитися індиві-
дуально у міні-групах чи групах повного складу. 
Завдяки різновіковим групам у нас формується 
модель реального суспільства. Наші студенти 
вчаться взаємодіяти і спілкуватися на рівних 
із людьми різного віку, а це важлива комуніка-
тивна навичка. Дуже зворушливо спостерігати 
за тим, як шестирічні малюки грають у шахи чи 
в футбол із підлітками.

Навчання має 
налаштовуватися 
на дитину, 
її можливості, 
інтереси, 
особистий темп 
засвоєння знань
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DEC LAB

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

  пр-т Героїв Сталінграда, 10 д,  
Гольф Центр

 dec-lab.com.ua
  facebook.com/educational.

laboratory
 (044) 495 51 86

DEC LIFE SCHOOL

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

  пр-т Героїв Сталінграда, 10 д,  
Гольф Центр

 declifeschool.com.ua
 facebook.com/lifeschool.dec
 (044) 495 51 86

DEC CAMP

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

 вул. Професора Підвисоцького, 16
 dec.camp
 facebook.com/camp.dec
 (067) 826 13 28

DEC SCHOOL

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

 вул. Професора Підвисоцького, 16

ШКОЛИ

DEC school на Печерську
 вул. Професора Підвисоцького, 16

DEC school на Оболоні
 вул. Оболонська набережна, 19

DEC school на Осокорках
 вул. Дніпровська набережна, 19 а

DEC school в Голосієві
  вул. Ломоносова, 73  

(ЖК «Сонячна брама»)

DEC school на Либідській
 вул. Академіка Філатова, 2/1

DEC school на Лук’янівці
 вул. Січових стрільців, 42 

 dec-school.com
 facebook.com/school.dec
 0 800 304 400

DEC EDUCATION

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

 бул. Лесі Українки, 23 б
 dec-edu.com
 facebook.com/education.dec
 0 800 30 44 33
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