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ПОСТІЙНО
НАВЧАТИСЯ —
НОВИЙ ТРЕНД
ОСВІТНЬОЇ
СТРАТЕГІЇ
АРКАДІЙ КОТРУЦЕ,
СПІВЗАСНОВНИК DEC CAMP:
«ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ
НЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ ЗІ ВСТУПУ
І НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ
ОТРИМАННЯМ ДИПЛОМА»
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Програма «Глобальне лідерство» Pickering College
розвиває у дітей навички командної роботи, навчає
їх мислити нестандартно та креативно, дивитися
на світ під різними кутами зору та розглядати речі
критично й у глобальному контексті.
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Усі студенти – від наймолодших дошкільнят
до 12-класників – поринають у навчальну програму,
яка готує їх до навчання в університеті, спонукаючи
змінювати світ на краще, бути порядними
та чуйними людьми, які приймають рішення
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РЕЄСТРУЙТЕСЬ УЖЕ ЗАРАЗ
НА ВЕРЕСЕНЬ 2019 РОКУ!

Приєднуйтесь до нашого
літнього табору з вивчення
англійської мови!
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Вивчайте англійську та насолоджуйтеся літом
на території нашого чудового кампусу,
який є ідеальним місцем для проведення
унікальної програми, що поєднує навчання
з літнім відпочинком в Онтаріо, Канада.

• Насичена програма школи-пансіону
для студентів 7–12 класів
• Зустріньте друзів на все життя серед
дітей із 25 країн
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D E C E D U C AT I O N

ПІДГОТОВКА ДО ЗАКОРДОННОЇ
ПРИВАТНОЇ ШКОЛИ

DEC SCHOOL

БІЛЬШЕ, НІЖ ШКОЛА АНГЛІЙСЬКОЇ

DEC CAMP

ДИТЯЧИЙ МОВНИЙ ТАБІР — ВАЖЛИВИЙ
КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ

Саме в таборі дитина може спробувати визначити
рівень довіри до світу та рівень особистої
незалежності, без яких не обійтися у житті
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16945 Bayview Avenue, Newmarket, ON, Canada
Відвідайте наш сайт: www.pickeringcollege.on.ca
Пишіть нам на адресу: admission@pickeringcollege.on.ca
Телефонуйте: +1 (905) 895-1700, дод. 402

ПОСТІЙНО НАВЧАТИСЯ — НОВИЙ ТРЕНД
ОСВІТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ

Секрети успішного навчання від школи, де діти не
тільки вивчають англійську, а й реалізують власний
потенціал

Для дітей віком 12–18 років

Приватна школа пансіонної та денної форм навчання
для хлопців та дівчат, заснована у 1842 р. | Від дитячого
садочка до підготовки в університет

А К Т УА Л Ь Н А Р О З М О В А

Як програма підготовки до закордонної школи
допомагає дітям без проблем влитися в академічний
процес і колектив
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• 100% випускників коледжу вступають
в університети

«УСПІШНИЙ СТАРТ…» І ТОП‑5 НОВИН ЛІТНЬОГО
ТАБІРНОГО СЕЗОНУ

Що таке освітня стратегія, хто її формує і які
компоненти є її складниками – про це розповідає
Аркадій Котруце, співзасновник DEC camp

на основі своїх цінностей.

• Програма «Глобальне лідерство»

НОВИНИ

Компанія DEC education провела перший «Успішний
старт навчання за кордоном», а DEC camp цього літа
виповнилося 10 років
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ЗМІСТ
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СТВОРЮВАТИ МАЙБУТНЄ.

Мисліть
глобально
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НАВЧАТИСЯ ДЛЯ ЖИТТЯ.
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DEC LIFE SCHOOL

ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСПІШНОГО
МАЙБУТНЬОГО ДИТИНИ

Керівник DEC life school Світлана Залужна розкриває
таємниці побудови індивідуальної освітньої
траєкторії дитини

Спеціальний огляд можливостей середньої та вищої освіти за кордоном для клієнтів
міжнародної освітньої компанії DEC education ⚫ Вересень 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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довж усього життя. Це дуже важливо, адже зміни, що відбуваються сьогодні в світі, свідчать про те, що ми повинні
навчити дитину вчитися. Раніше найбільшим досягненням
наші батьки вважали закінчити школу з золотою медаллю,
університет із червоним дипломом, влаштуватися на
роботу і, пропрацювавши там 30 років, щасливо вийти
на пенсію. Сьогодні ж, як прогнозує статистика, нове
покоління буде щонайменше 6–8 разів міняти роботу
упродовж життя. А 65% нинішніх першокласників стануть працювати за професіями, яких ще не існує. Тому
наші діти повинні розуміти: вчитися доведеться завжди,
у будь-якому віці. І допоможе їм у цьому освітня стратегія.
Сучасна освітня стратегія – це щось дуже живе, динамічне. Щоб її сформувати, необхідно провести діагностику 360 градусів, зрозуміти суть дитини – яка вона, що їй
цікаво, які у неї психоемоційні особливості. Варто скласти
її табель характеру, оцінити її вміння. До того ж стратегія
передбачає безліч інших чинників: це не лише академічні
знання, які ти отримав в університеті, а й набір навичок,
рис характеру, які зміг у собі виробити під час навчання.
Формуючи освітню стратегію, треба розуміти, що вона
повинна адаптуватися і змінюватися. Це не догма, якої
потрібно неухильно дотримуватися. Бо якщо у дитини
з’явилося нове захоплення або їй не подобається, чим
вона займається, – тоді стратегію варто переглянути.
Працюючи консультантами з питань освіти за кордоном, ми ще більше переконуємося в необхідності цього
інструменту. Адже, щоб дитина була успішною, розвинула
певні риси характеру, отримала знання, нам потрібно
спланувати багато кроків наперед. Наприклад, щоб навчатися у приватній школі, дитина повинна відчувати себе
емоційно стабільною, самостійною, у неї має бути досвід
попередніх поїздок. Відповідно певний етап освітньої
стратегії повинен проходити за кордоном.
Освітня стратегія – це спільна робота дитини, її батьків
і освітнього агентства. Своєрідний трикутник, у якому
ми діагностуємо й визначаємо сильні та слабкі сторони
дитини, а батьки дають зворотний зв’язок. Саме тому ми

ED_VENTURE

ФІЛОСОФІЯ НАШОЇ КОМПАНІЇ
МІСТИТЬСЯ У ТРЬОХ СЛОВАХ —
LIFE LONG LEARNING – навчання упро-

вирішили на сторінках нашого журналу більш детально
розкрити для дітей та їхніх батьків наше бачення і розуміння освітньої стратегії.
У японців існує поняття ікігаї, що означає відчуття
власного призначення в житті. Ікігаї – це робота, яка
потрібна людям, цікава тобі, а ти, виконуючи її, отримуєш
матеріальну винагороду. Вважаю, що сучасна освітня
стратегія повинна бути спрямована на те, щоб кожна
дитина знайшла свій ікігаї.

НАТАЛЯ ТАРЧЕНКО,
співзасновниця групи освітніх компаній DEC
natalia.tarchenko@dec.ua
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1
«УСПІШНИЙ СТАРТ
НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ»
ВІД DEC EDUCATION
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Цього літа компанія DEC education
провела перший «Успішний старт
навчання за кордоном» – спеціальний курс, який готує старшокласників до навчання у закордонному виші. Програма проходила
з 18 червня до 13 липня 2018 року.
Це були 60 годин, упродовж яких
наші студенти встигли здобути
важливі навички та дізнатися багато практичних порад про життя
й навчання в іншій країні.
Курс створено експертами
DEC education спеціально для
того, щоб допомогти майбутнім
студентам вишів Сполучених
Штатів Америки, Канади, країн
Європи легко та швидко адаптуватися в умовах нової держави, міста, навчального закладу, швидко
знайти спільну мову з однолітками
та викладачами, помітити нюанси,
пов’язані з проживанням у резиденції, а також звернути увагу на
можливості свого таймінгу і розподіл власних коштів. Крім того,
курс допоміг учасникам розвинути
такі важливі академічні навики, як

робота з літературою, презентація
проекту, конспектування, здобути знання з лексики, граматики,
формального та неформального
письма англійської мови тощо.
Багато студентів схвально відгукуються про «Успішний старт…».
Зокрема, одна з випускниць дуже
образно сказала про курс: «Мені
сподобалося на 1000%! Курс перевершив усі мої сподівання, адже
більше ніде такому не навчать.
Особливо сподобалась тема, як
планувати власний бюджет за
кордоном. Наш викладач, Пітер
Уїттем, – чудова людина, якій
насправді цікаво та неймовірно
подобається ділитися власним
досвідом із дітьми. А інформація, яку надають викладачі, має
винятково прикладний характер.
Обов’язково використовуватиму її
при навчанні».
До цього варто додати, що зараз триває набір групи на курс,
який почнеться восени 2018 року.
Звертайтеся до консультантів DEC
education по детальну інформацію.

Video & Film Production – знімали
соціальні ролики, фільми та мульт
фільми в різних жанрах і форматах;

ДЕННИЙ ТАБІР DEC CAMP У КИЄВІ
Денний табір DEC camp було присвячено вивченню культур різних країн
через практичні заняття й активності.
Кожна зміна табору була тематичною, щоб діти повністю занурилися
в атмосферу творчості й нових умінь,
займаючись іграми та англійською разом із носіями мови. Упродовж зміни
кемпери відвідали низку екскурсій:
зоопарк, планетарій, прогулянку
теплоходом, побували на пікніку зі
справжнім скаутом, а ще відвідали
експериментаріум!

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

Business & Entrepreneurship – організовували фестивалі вуличної їжі,
ярмарки, вечори ігор і розваг, бізнес-форум;
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DEC CAMP РОЗШИРЮЄ МЕЖІ
Щороку до нас приїжджають кемпери не тільки з різних міст
України, але й із різних країн світу. Влітку 2018 р. нашими
гостями в Миговому стали діти з Ізраїлю, США, Італії, Болгарії,
Норвегії, Молдови, Білорусі та Китаю.
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ВІД DEC CAMP

Global Design – створювали корисні
арт-об’єкти (дизайнерські телепорти, ергономічні крісла, світильники),
шили одяг і влаштовували покази мод;
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НОВИНИ

ТОП‑5 НОВИН
ЛІТНЬОГО
ТАБІРНОГО
СЕЗОНУ 2018
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ПАРТНЕРСТВО З OPEN KIDS
Влітку нашим партнером стала популярна тін-група Open
Kids. Щозміни проходив розіграш квитків на концерт 24 листопада в Stereo Plaza серед кемперів, які взяли участь
в Insta-конкурсі або виконали завдання упродовж зміни.

Media & Communications – знімали
ролики, створили гру для розвитку
навичок комунікації, проходили
безліч завдань на командоутворення й уміння спілкуватися з різними
людьми;
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DEC CAMP У КАРПАТАХ
Щозміни кемпери вивчали англійську
з носіями мови з різних країн, а також
створювали проекти у напрямах професій майбутнього. Перелік здобутків
і розробок у межах напряму вражає:
Technology & Engineering – розробляли радіокеровані машини з legomenstorms, електронний кубик для
настільних ігор, робота, який збирає
кубик Рубика за 170 сек, світлодіодні
підсвічування;

Travel & Tourism – реалізували
Instargam-проект, зробили настінну
карту хендмейд, свій випуск програми «Орел і решка. Мигове».
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HAPPY BIRTHDAY, DEC CAMP!
Цього року табору DEC camp
виповнилося 10 років! На честь
свята було організовано атмосферні вечірки – фестивалі вуличної їжі, ярмарки, вечори
розваг та ігор. А святковим десертом стала велика і смачна
піраміда з кексів.
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В ЗАКОРДОННУ ШКОЛУ? ЩО ПОТРІБНО
ДЛЯ ВСТУПУ В ІНОЗЕМНИЙ ВИШ?
ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ УСПІШНОГО
ЗАКІНЧЕННЯ ШКОЛИ ЧИ ВИШУ? НА ЦІ,
А ТАКОЖ ТИСЯЧІ ІНШИХ ЗАПИТАНЬ
ДАЄ ВІДПОВІДЬ ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ.
ЩО ТАКЕ ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ, ХТО ЇЇ
ФОРМУЄ І ЯКІ КОМПОНЕНТИ Є ЇЇ
СКЛАДНИКАМИ — ПРО ЦЕ РОЗПОВІДАЄ
АРКАДІЙ КОТРУЦЕ, СПІВЗАСНОВНИК
І СAO (CHIEF AMAZEMENT OFFICER)
DEC CAMP, ВИПУСКНИК КЕМБРИДЖУ,
ЯКИЙ ОСОБИСТО ВИПРОБУВАВ
ВЛАСНУ ОСВІТНЮ СТРАТЕГІЮ

Як працює освітня стратегія на рівні отримання освіти конкретною людиною?
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Освітня стратегія – це багато складників, сукупність
яких дає певні результати. Для мене результатом
університетської освіти стало формування елемента критичного мислення. За 4 роки навчання
я навчився вирішувати різні завдання. Забуваються
кейси, які ти вчив, знання з окремих предметів,
але лишається основне: як підійти до вирішення
якогось питання. Відповідно я вважаю, що в цьому
випадку питання стратегії вступу до вишу не існує,
оскільки освітня стратегія не закінчується. Вступити – це добре. Але потрібно думати, що взяти
з університету. І це на сто відсотків не повинні бути
тільки знання. Це і твій соціум, люди, які чекатимуть
від тебе більшого, це підхід до нових знань і те, як
це можна зробити.
Ви навчалися у Кембриджі. Що потрібно,
щоб отримати такий рівень освіти?
Звісно, спочатку треба вступити. Однак вступ до
Оксфорду чи Кембриджу відрізняється від вступу
до інших вишів, адже тут із кандидатами проводять

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

Освітня стратегія – це концепція, що є основою для
отримання, просування освітньої політики. Існує
дві сфери використання цього поняття – освітня
стратегія щодо держави і щодо людини. Сьогоднішня освітня стратегія держави – досить стара.
Вона ґрунтується на тому, що люди навчаються,
щоб працювати, будувати, створювати машини
і т. ін. Щодо людини освітня стратегія теж часто
виглядає досить тривіально: закінчив школу – піду
в університет, закінчив університет – піду працювати за освітою.
Сучасна освітня стратегія потребує змін. І насправді, я вважаю, ми живемо в такі часи, коли
освітня стратегія як концепт тільки-тільки з’являється. Простий приклад: багато людей працюють
сьогодні не за фахом. Водночас усе більше і більше
стає у світі відкритих платформ, де люди швидко
набувають кількох навичок і потім можуть працювати саме в такому вузько сфокусованому сегменті. Потім потрібно набути ще якусь навичку, щоб
застосувати її в іншій сфері. Потім знову зміни. Це
новий тренд освітньої стратегії.
Зараз ми живемо в такому світі, де навчаємося
20 років, а потім наступні 60 років живемо з цими
знаннями. А за логікою має бути трохи інакше: ми
постійно повинні навчатися, практикуватися, іти
далі. А вже останні 20 років, напевно, відпочивати.

інтерв’ю, причому не одне. Наприклад, у мене було
три інтерв’ю. Я пам’ятаю, як готувався до вступу
і більшу частину свого часу провів, готуючись саме
до цих інтерв’ю.
Ще дуже важливо знати, чим саме ти хочеш займатися, й обґрунтувати це у мотиваційному листі.
Ти повинен написати 1500 знаків, і написати так,
щоб усім було цікаво й зрозуміло. Це суперважко.
Напевно, легше написати цілу книжку, ніж одну
сторінку формату А4.
Я вступав на право, тому мені був цікавий процес над Саддамом Хусейном, який відбувався у той
час. І одну з ідей щодо цього процесу я виклав у мотиваційному листі. Це дуже зацікавило екзаменаторів, тому що на всіх трьох інтерв’ю мене обов’язково
запитували про процес над Саддамом Хусейном.
А щоб відповідати на запитання, ти повинен читати
книжки, журнали, мати власну позицію, яку треба
ґрунтовно аргументувати.
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ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ВСТУПУ

Що таке, на вашу думку, освітня стратегія?
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АКТУАЛЬНА РОЗМОВА

ПОСТІЙНО НАВЧАТИСЯ —
НОВИЙ ТРЕНД
ОСВІТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ

Що дає Кембридж?
Навчання в Кембриджі змушує думати. Мої університетські викладачі ставили запитання, які завжди
змушували думати, як відповісти. А як правильно? А як підійти з іншого боку? Так, якщо ти хочеш
вступити, то повинен на цьому етапі поставити
завдання, яке стосується вступу. Воно повинно
бути досить раціональним, й існують кроки, які
істотно збільшують твої шанси. Але стратегія не
починається зі вступу і не закінчується отриманням
диплома. Це процес, який змушує задуматися, що
ти візьмеш із цього. Наприклад, якщо з’ясується,
що тобі в останній рік обраний предмет нецікавий – змінюй, не варто продовжувати. Дуже багато моїх друзів змінювали спеціальність навіть
у Кембриджі! Ти повинен бути гнучким і відкритим,
а також розуміти, що світ повністю змінюється, що
настають часи, де першість не за університетами,
а за колабораціями суб’єктів освіти.

“

ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ
НЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ ЗІ ВСТУПУ
І НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ
ОТРИМАННЯМ ДИПЛОМА.
ЦЕ ПРОЦЕС, ЯКИЙ ЗМУШУЄ
ЗАДУМАТИСЯ, ЩО ТИ
ВІЗЬМЕШ ІЗ ЦЬОГО
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Але ж це не означає, що батьки самі не можуть
цим займатися?
Звичайно! Якщо у батьків і дитини є час, до того ж
вони готові й можуть займатися пошуком та аналізом матеріалу, то формувати стратегію можна
і самому. Але я вважаю, що, по-перше, час надто
дорогий, а по-друге, ще важлива експертність.
Адже саме експертність – це та риса, яка вирізняє
освітні агентства від тих, хто самостійно формує
освітню стратегію. В агентстві можна підійти до
менеджера, який дасть професійну пораду, зо-

ЕКСПЕРТНІСТЬ — РИСА, ЯКА ВИРІЗНЯЄ ОСВІТНІ АГЕНТСТВА ВІД ТИХ,
ХТО САМОСТІЙНО ФОРМУЄ ОСВІТНЮ СТРАТЕГІЮ

рієнтує щодо потрібних запитів, усуне опції, які
однозначно не підійдуть. Врешті, в цьому і полягає завдання високопрофесійного освітнього
агентства – зрозуміти, які у тебе побажання, чого
ти хочеш в кінцевому результаті – просто вступити
і вчитися або, можливо, хочеш після навчання десь
працювати. Це дуже важливо. Повторюся: освітня
агенція – це не тільки твій час, який надто дорогоцінний, це також рівень експертності, куди входить
і розуміння величезної кількості варіантів, і як з неї
обрати правильні, які підійдуть саме тобі, навіть те,
як, наприклад, тобі сказати, що це не підійде. І що
вищий рівень експертності в освітнього агентства,
то краще клієнту.
Що впливає на рівень експертності освіт
нього агентства?
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Насамперед впливає те, якими засобами реалізується освітня стратегія дитини. Наприклад, у освітнього агентства повинен бути постійний діалог
із батьками й дітьми. Ініціювати спілкування між
батьками і дітьми – це дуже важливо. Адже батьки
повинні запитувати, чого саме хочуть їхні діти.
І коли у дитини з’являється бажання і зацікавленість – необхідно надати варіанти, а потім відвідати школу. Особисто я настійно це рекомендую
всім батькам. Якщо цього не робити, тоді можлива
ситуація, коли дитині, яка потрапила в нове середовище, може це середовище і не підійти. Це ризик.
Але якщо є час і ресурси, щоб поїхати і подивитися
3–4 варіанти, причому обов’язково з дитиною, то це
потрібно зробити. У навчальних закладах існують
дні відкритих дверей, коли можна поспілкуватися
з учителями, познайомитися з дітьми зі школи,
розпитати у них, що цікаво, що важко. Вони дуже
відкриті. Я, до речі, теж брав участь у таких днях
і спілкувався з дітьми. Завжди говорив, що хорошого у школі, а що поганого. Це дуже допомагає
тим, хто не знає, які варіанти обрати. А робити це
навмання – вибирати через Інтернет, використовуючи якісь рейтинги, – теж можна, але незрозуміло,
чи підійде це для вашої дитини.
Чи вписується дитячий табір у концепцію
освітньої стратегії?
Однозначно. І навіть більше – дитячий табір може
дати чітке уявлення щодо вибору позакласних
занять у школі. Це своєрідне відвідування експе-

риментаріуму, яке триває відносно недовго – два
тижні, є зміни довші, є коротші. Але це те місце, де
ти можеш прийти і спробувати все.
У мене є хороший приклад, який демонструє
цю ситуацію. Минулого року в таборі у Барселоні
у нас були хлопчики з футбольної команди. Один
із них за два тижні спробував усе – робив фігури
з теракоти, малював графіті, танцював народні
танці, займався дизайном. А в кінці зміни сказав:
«Знаєте, я увесь час грав у футбол, і він для мене
став життям. Але я ніколи навіть не думав, що мені
сподобається спробувати інше. І я щасливий, що
мені дали цей шанс. Тепер я розумію, що мені подобається більше, що менше, а що – взагалі моє».
Табір – це місце, де ти можеш пробувати мільйон інших опцій і розуміти, що саме для тебе, а що
тобі не підходить.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ
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Відповідь на це запитання можна продемонструвати на простому прикладі. Скажімо, я з сім’єю хочу
відпочити на морі, але у мене маса запитів – щодо
країни, готелю, місцерозташування, харчування,
екскурсійної програми, навіть щодо морських пляжів – пісок чи галька. Інформації про усе це більше
ніж достатньо, як і відгуків відпочивальників із різних країн. А тепер уявіть собі, скільки часу і зусиль
займе пошук потрібних опцій! Я одразу скажу, що
не готовий це робити самостійно, а тому звернуся
до туристичної компанії, щоб мені підібрали тур.
Я дуже вірю в освітні агентства й у персональних
менеджерів, які організовують інтерв’ю для сімей
із дитиною, щоб зрозуміти, які у них запити. Потім,
зважаючи на загальнодоступну, а також ексклюзивну інформацію, наявну в агентств, батьки з дитиною
можуть зробити вибір із кількох запропонованих

варіантів. Адже приватних шкіл, університетів
у Англії та світі просто сила-силенна, а відповідно
проаналізувати всі варіанти і спробувати зрозуміти, де краще, а де гірше і де, власне, те місце, яке
найкраще підійде моїй дитині,– самому це робити
дуже затратно в часі.
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Хто повинен формувати освітню стратегію?

Які напрями існують у таборі?
У таборах DEC camp ми спеціально даємо величезну кількість опцій. Звичайно, легше було б просто
сказати, що наш табір – це «англійська + спорт»,
«англійська + верхова їзда», «англійська + арт». Та
це означало б, що у дітей не було б ніяких опцій.
Вони робили б щось одне і займалися англійською.
Тому ми завжди знаходимо кілька напрямів і даємо можливості дітям обирати самим. У момент,
коли вони це роблять, вони повинні відчувати,
що беруть на себе відповідальність, а коли вже
прийдуть на курс, то їм треба бути підготовленими.
Це, в принципі, як і в закордонній школі – там ти
теж обираєш предмети в останні два роки. Тобто
робиш усвідомлений вибір і вже повинен розуміти,
чому ти обираєш саме ці дисципліни. Але коли
вже обрав, то повинен вчитися. Нинішнього року
наші напрями – це професії майбутнього. Ми зосередилися на шести різних аспектах, пов’язаних із
професіями: 1) бізнес і підприємництво, 2) туризм
і подорожі, 3) комунікації, 4) глобальний дизайн,
5) технології, 6) відеопродукція.
Я вважаю, що наш підхід у таборі дуже нагадує
модель освіти в демократичних школах в Ізраїлі, де дитина сама обирає предмет і несе відповідальність за власний вибір. Табір – це початок
альтернативної освіти, це місце, де дитина має
вибір і спосіб упродовж двох тижнів жити не за
шкільними форматами. Але вона обов’язково повинна бути учасником табірного життя. Тому табір
посідає дуже важливе місце в освітній стратегії.
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ПІДГОТОВКА ДО ЗАКОРДОННОЇ
ПРИВАТНОЇ ШКОЛИ
Приватна школа у США, Канаді чи
Великобританії відкриває широкі
можливості перед дитиною, оскільки
дає сильну академічну підготовку,
розвиває навички, необхідні для
подальшого успішного навчання за
кордоном, а головне – є базою для
вступу в найкращі виші світу. Проте
сам вступ та перші місяці навчання
в іншій країні даються нелегко. І тут
ідеться не лише про адаптацію у нових умовах проживання та мультикультурному колективі. Просто рівень знань, які дає українська школа,
недостатній для вступу та навчання
в школі за кордоном.

У закордонній школі студент повинен
бути на одному академічному рівні
зі своїми новими однокласниками

ПОБУДОВА ОСВІТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ
Експерти радять, перш ніж вступати
до навчального закладу за кордоном,
варто побудувати освітню стратегію
персонально для вашої дитини. Це
дасть можливість зрозуміти її рівень

знань, її здібності, сильні та слабкі
сторони і відповідно скласти по
етапний план підготовки до освіти
в іншій країні. Одним із важливих
етапів освітньої стратегії є підготовка
до предметів, які дитина вивчатиме

GCSE (General Certificate of
Secondary Education) – дворічна британська програма
для дітей 14–16 років, після
якої вони переходять до
старшої школи. Передбачає
вивчення кількох обов’язкових предметів (англійська
мова, математика, природничі науки) та кілька предметів на вибір.
A-level – дворічна програма
старшої школи у Великобританії, під час якої старшокласники (16–17 років)
поглиблено вивчають кілька
предметів на вибір, що
дозволять потім вступити до
вишу на певну спеціальність.
IB (International
Baccalaureate) – аналог
A-level у країнах Європи,

у закордонній школі. Вступивши до
британської, американської чи канадської школи, студент повинен
бути на одному академічному рівні зі
своїми новими однокласниками – він
повинен знати історію та географію
країни, володіти знаннями з природничих предметів, математики тощо.
Досвід студентів, котрі вступають
до престижних шкіл-пансіонів, демонструє, що непідготовлені діти,
навіть будучи відмінниками в Україні, долають перші місяці в закордонній школі з великими труднощами.
Проблеми виникають через різницю
в освітніх програмах, незнання профільної англійської лексики, важкі
нюанси у спілкуванні з викладачами
та багато іншого.

ПІДГОТОВКА ВІД DEC EDUCATION
Щоб українські школярі могли без проблем вступити до шкіл у США, Канаді

але ця програма вважається
більш поглибленою, оскільки
студенти обирають певну
групу предметів та працюють
над власним проектом.
US High School/Canada High
School – програми старшої
школи в США та Канаді.

DEC education готує студентів до
вступних іспитів, тестів та співбесід
до конкретних шкіл. Експерти компанії знають усі вимоги закордонних
навчальних закладів завдяки багаторічному досвіду та численним кейсам
дітей, котрі успішно вступили до іноземних шкіл-пансіонів разом із DEC
education.
Отже, програма підготовки допомагає дітям без проблем влитися

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

ПРОГРАМИ ЗАКОРДОННИХ ШКІЛ, ДО ЯКИХ ПОТРІБНО
ГОТУВАТИСЯ УКРАЇНСЬКИМ ШКОЛЯРАМ
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ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ
ДО ЗАКОРДОННОЇ
ШКОЛИ ВІД
DEC EDUCATION
ДОПОМАГАЄ ДІТЯМ
БЕЗ ПРОБЛЕМ
ВЛИТИСЯ
В АКАДЕМІЧНИЙ
ПРОЦЕС
І КОЛЕКТИВ
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та Великобританії, фахівці з вищої та
середньої освіти за кордоном компанії
DEC education створили спеціальну
програму під назвою «Підготовка до
закордонної приватної школи».
Протягом цього курсу діти вивчають програму, яку проходять їхні однолітки в американських, канадських
чи британських школах упродовж
року перед тим, як розпочати навчання на GCSE, A-level, IB або US/Canada
High School. Це такі предмети, як академічна англійська мова, математика,
історія США/Канади/Великобританії,
географія, природничі науки (біологія, хімія, фізика), бізнес.
Крім того, у рамках «Підготовки
до закордонної приватної школи»

Після підготовчої програми DEC education
студенти можуть легко розпочати
навчання у закордонній школі

в академічний процес та колектив,
знайти спільну мову з учителями,
з перших тижнів отримувати хороші
оцінки, а головне – легко засвоювати
нові знання.
Студенти програми отримують
максимум корисної практичної інформації, яка допоможе подолати
мовний бар’єр та легко розпочати
навчання у закордонній школі. Але
для цього потрібно добре готуватися
задовго до початку вступної кампанії
у закордонні школи.
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ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

ГОЛОВНА МЕТА ПРОБНОГО НАВЧАННЯ — ДАТИ СТУДЕНТОВІ ЗМОГУ
САМОСТІЙНО ОЦІНИТИ АТМОСФЕРУ, ЗВАЖИТИ ВСІ ЗА І ПРОТИ
ТА ПРИЙНЯТИ ПРАВИЛЬНЕ ДЛЯ СЕБЕ РІШЕННЯ

ЕКОНОМІЯ КОШТІВ

ED_VENTURE

З одного боку, пробний семестр може здатися додатковими витратами, які ви не планували. Та з другого – це
гарантія, що ваші чималі кошти за навчання в тому чи
іншому закладі не буде витрачено даремно, якщо вашій
дитині категорично не сподобається жити та навчатися
за кордоном. До того ж, коли взяти до уваги повну вартість навчання в закордонній школі, то вартість пробного
семестру не здаватиметься надто високою.
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МОВНА ПРАКТИКА В АНГЛОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Упродовж трьох місяців занурення в атмосферу закордонної школи дитина спілкується та навчається виключно
англійською мовою. За цей час вона значно покращить свої
знання і навички з мови, адже жодні курси в Україні не
дають такого результату, як занурення в мовне середовище.
ЗНАЙОМСТВО З КУЛЬТУРОЮ

Пробний семестр дає змогу познайомитися з культурою
країни, до якої приїде студент, цінностями та правилами
школи, дізнатися про спільне життя і навчання з однолітками з десятків різних країн світу.

ПРОБНИЙ СЕМЕСТР
У ЗАКОРДОННІЙ ШКОЛІ
Правильно обрати країну, школу і програму середньої
освіти – це вкрай складний та відповідальний крок. Адже
дитина переїде до іншої країни, буде навчатися та спілкуватися виключно англійською мовою, потрапить у новий
колектив, дотримуватиметься нових і де в чому незвичних
правил проживання. Крім того, навчання у закордонній
школі передбачає значне академічне навантаження. Усі
ці чинники потрібно врахувати, перш ніж остаточно визначитися щодо освіти у США, Канаді чи Великобританії.
Водночас вони можуть спричинити у дитини стрес під час
навчання за кордоном. Щоб зрозуміти, чи підходить їй
школа, програма, країна і чи взагалі ваша дитина зможе
навчатися в іншій державі, закордонні школи пропонують
пройти пробний академічний семестр. Такі програми
дають дитині унікальну нагоду упродовж одного семестру відчути себе частиною студентського колективу й
оцінити, чи подобається і чи підходить їй проживання
та навчання в конкретній школі.

Під час пробного семестру дитина повністю занурюється в студентське шкільне життя: відвідує заняття
разом з іншими студентами, складає іспити наприкінці
навчання (не в усіх школах), бере участь у різних активностях, займається спортом, відвідує гуртки й факультативи
і живе, як і всі студенти школи, в резиденції або в сім’ї,
яка її приймає.

ПЕРЕВАГИ ПРОБНОГО СЕМЕСТРУ
ЗНАЙОМСТВО ЗІ ШКОЛОЮ

Пробний академічний семестр допомагає студенту та
його батькам зрозуміти, що таке навчання в конкретній
школі й система середньої освіти Великобританії (чи іншої країни) в цілому. У такий спосіб можна випробувати
навіть кілька шкіл із різними програмами, особливостями
викладання, умовами проживання, у різних містах чи
навіть країнах.

Пробний семестр у закордонній школі – це прекрасна
мовна практика в англомовному середовищі

Під час пробного семестру дитина повністю занурюється
в студентське шкільне життя

КОЛИ МОЖНА РОЗПОЧАТИ
Пробний семестр у школах Великобританії можна розпочати з січня-лютого, березня-квітня або поїхати на
програму влітку. Тобто можна обирати той період, який
найбільше підходить під особисті плани студента та графік навчання в українській школі. Найпопулярнішим
періодом для пробної програми у британських школах
серед клієнтів DEC education є другий триместр, тобто
зимові місяці. Програма не зобов’язує студентів здавати
будь-які іспити або лишатися в цій школі на наступний
рік. Головна мета курсу – дати студентові змогу самостійно
оцінити атмосферу, зважити всі за і проти та прийняти
правильне для себе рішення.
Серед найкращих британських шкіл-пансіонів, які
пропонують пробний академічний семестр, – Earlscliffe
College, Taunton School, Sherborne International,
Bishopstrow College, Boundary Oak School, St. Andrews
College та багато інших.
До речі, зазвичай кількість студентів на таких програмах обмежена і набір здійснюється за наявності вільних
місць. Тож, якщо ви бажаєте розпочати пробний семестр,
скажімо, в квітні, документи варто подати не пізніше листопада-грудня, щоб бути впевненим, що потрапите саме до
тієї школи, яка вас цікавить. У результаті такого пробного
навчання ваша дитина випробує свої можливості та ближче
познайомиться з новим середовищем. Адже стрес під час
навчання у закордонній школі дитині зовсім ні до чого.
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Це корисна річ, адже далеко від дому активізується національна самоідентифікація. Прапор можна вивісити
з балкона, прикріпити над ліжком чи загорнутися в нього,
підтримуючи своїх при груповому перегляді футбольного
матчу або фіналу «Євробачення».

Вам же треба буде якось віддячити друзів за гарні слова на
постері! Будете їм надсилати
поштові листівки з захоплюючими краєвидами, де ви побували. Сьогодні отримати щось
поштою – надзвичайна рідкість,
тому тіште ваших друзів.

10

Ірина Зарецька,
співзасновниця DEC camp

ПОРАДИ ЗАГАРТОВАНОЇ СТУДЕНТКИ

НАРОДНИЙ ОДЯГ
І АКСЕСУАР
У вас обов’язково буде вечірка, де кожен представлятиме
свою країну. Тут вишиванка,
намисто і вінок зі стрічками
підійдуть якнайкраще! А ще
їх можна одягти у День Незалежності чи в День Конституції і вітатися: «Слава Україні!» – «Героям слава!».

ВАША ВЕРСІЯ ХЮҐЕ

Я НАВЧАЛАСЯ У ШЕСТИ КРАЇНАХ УПРОДОВЖ 10 РОКІВ І, ВИРУШАЮЧИ НА ЧЕРГОВУ
ТРИВАЛУ ПРОГРАМУ, СПАКУВАЛА НЕ ОДНУ ВАЛІЗУ. САМЕ ТОМУ ХОЧУ ПОДІЛИТИСЯ
ВЛАСНИМ ДОСВІДОМ, ЩО БРАТИ З СОБОЮ, КРІМ, ЗВІСНО, ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ.
ОТЖЕ, НА УЯВНІЙ ЛІНІЇ ОСВІТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ ВИ УЖЕ МИНУЛИ ПОЗНАЧКУ
ОБРАННЯ КРАЇНИ, ШКОЛИ І ЗДАВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПРОЙШЛИ ПУНКТ
НЕСАМОВИТОЇ РАДОСТІ, КОЛИ ВИ ДІЗНАЛИСЯ, ЩО ЗАРАХОВАНІ, ТЕПЕР НАСТАВ
ЕТАП ПАКУВАННЯ ВАЛІЗ. ТУТ ВАРТО НЕ ЗАБУТИ ПРО 10 РЕЧЕЙ.

СІМЕЙНИЙ
МІНІ-АЛЬБОМ
Ви обов’язково сумуватимете за родиною, а тому будуть
моменти, коли ви захочете
погортати альбом з фотографіями, поплакати й отримати
енергетичний заряд від фото
ваших рідних і близьких. До
речі, фото з альбому треба
показати й вашим новим
друзям.

6
Хюґе, або відчуття затишку,
впливає на якість вашого життя. Тому відтворіть частинку
рідної домівки в своїй новій
оселі. Це може бути улюблений пледик, бабусині в’язані
шкарпетки, улюблена піжама,
іграшка – все, що пахне вашим домом.

3
7
ПОСТЕР ПОБАЖАНЬ
ВІД ДРУЗІВ
Інструкція з виготовлення:
ще вдома берете ватман
розміру А2, робите благаюче обличчя кота з мультику
про Шрека і просите друзів
написати на ньому надихаючі меседжі. А уже не вдома
вішаєте постер над ліжком,
і коли вам важко – читаєте
ці меседжі.

4

MADE IN UKRAINE:
МІЖ НАМИ ТАНЕ ЛІД
Вручити сувенір при знайомстві – це знизити градус
незручності й налагодити
перший контакт. Саме тут
і допоможуть кишенькові
сувеніри – магніти, браслети, значки, цукерки, закладки, наклейки тощо. Так і вас,
і ваше ім’я точно запам’ятають.

9
НАСТІЛЬНА
АБО КАРТКОВА ГРА

СТАРТОВИЙ НАБІР
НА ПЕРШІ ДНІ
Пластиковий ID, що засвідчує
вашу особу (щоб не носити
паспорт і уникнути ризику
втрати чи крадіжки; а згодом
ви пред’являтимете ID у вечірніх і нічних клубах – щоб
довести своє повноліття).

У п’ятницю ввечері й на вихідних закордонні студенти
збираються у когось перед виходом у місто. Ініціюйте такий
збір у себе й запропонуйте
друзям зіграти в «Мафію»,
«Dixit» або іншу веселу гру,
яка допоможе більше дізнатися один про одного.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

АДРЕСИ ДРУЗІВ

8

ED_VENTURE

ПРАПОР КРАЇНИ ВЕЛИКОГО РОЗМІРУ

РЕЧЕЙ, ЯКІ ТРЕБА
ПОКЛАСТИ У ВАЛІЗУ

2

5
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Еквівалент $200 у місцевій
валюті (щоб в аеропорту не
переплачувати при обміні валюти чи не шукати банкомат,
тягаючи дві повні валізи).

Мережевий адаптер (є країни, де в розетках «течуть»
інші вольти) та заряджений
powerbank (пояснювати не
потрібно).

6 паспортних фотографій
(щоб оформити у перші дні
низку пропускних, проїзних
та інших квитків).

Туалетні засоби (шампунь,
гель для душу, міні-тюбик
зубної пасти, парфуми та інші
«освіжувачі» на ваш смак –
адже, доки освоїтесь і з’ясуєте,
де найближчий супермаркет,
може пройти кілька днів).

10
РЕЦЕПТ ФІРМОВОЇ
СІМЕЙНОЇ СТРАВИ
Оскільки таке блюдо точно
існує в кожній родині, варто
у мами чи бабусі отримати
його рецепт. Адже якщо ви
приготуєте вашим друзям
сирнички, голубці, куліш чи
фаршировану рибу – це буде
щось! Про вас дізнаються усі,
й гудітиме увесь університет.

15

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

ED_VENTURE

Розслабитися
після того, як
дитину зараховано
до університету,
не вдасться

Вступ до закордонного вишу або школи – це складний процес, що складається з багатьох етапів, успішне
проходження яких дає змогу реалізувати мрію дитини та її батьків – отримати освіту за кордоном. При цьому
дуже важливо об’єктивно оцінювати
ці етапи, що, на жаль, буває не завжди. Зокрема, серед батьків та дітей
існує чимало міфів, які спотворюють
уявлення про вступ і навчання в іншій
країні. Щоб убезпечитися від них,
пропонуємо розвіяти п’ятірку найбільш поширених міфів із практики
освітньої компанії DEC education.
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Ольга Гапченко, відділ
маркетингу DEC education
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МІФИ ПРО ОСВІТУ ЗА КОРДОНОМ
Міф 1
ГРОШІ ВИРІШУЮТЬ УСЕ
Деякі батьки помилково вважають, що
варто лише заплатити гроші, і їхня дитина точно потрапить в той навчальний
заклад, який захоче. Проте оплата – це
необхідна, але не єдина, до того ж не
основна вимога для навчання за кордоном. Адже приймальна комісія оцінює насамперед знання та досягнення
абітурієнтів. Часто у найпрестижніших
навчальних закладах конкурс на одне
місце становить близько 100 осіб. Тому,
навіть беручи до уваги те, що освіта
платна, головну роль відіграють саме
знання та здібності студентів.

Перед вступом батькам і майбутньому
студенту варто поїхати в ознайомчу
поїздку до навчального закладу

DEC education радить готуватися
до мовних тестів та вивчати профільні
предмети англійською

Міф 2
НАВЧАТИСЯ
У ЗАКОРДОННОМУ
ВИШІ НАБАГАТО
ВАЖЧЕ, НІЖ
ВСТУПИТИ ТУДИ

ГОЛОВНЕ – ВСТУПИТИ
Якщо дехто вважає, що найважче – це
вступити, наприклад, до закордонного університету, то він глибоко помиляється. Розслабитися після того, як
дитину зараховано до університету,
не вдасться, адже саме з цього моменту в її житті (а можливо, й у житті
її батьків) починається складний етап,
бо навчатися у закордонному виші
набагато важче, ніж вступити туди.
Це зумовлено багатьма чинниками:
навчання та спілкування англійською
мовою; новий підхід до навчального процесу, відмінний від підходу
в українських освітніх закладах;
велике навантаження, що потребує
самостійності та самоорганізованості;
інша культура та ментальність; туга
за домівкою.
Саме для того щоб уникнути такого стресу, існують підготовчі програми
на базі обраних навчальних закладів.
Вони допоможуть познайомитися
з культурою країни, де буде навчатися
дитина, дізнатися більше про виш чи
школу та підтягнути знання до потрібного рівня. Крім того, батькам та
майбутньому студенту перед вступом
варто поїхати в ознайомчу поїздку до
навчального закладу.
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Навчання в іншій країні – це суттєві переваги,
але й водночас і стрес, уникнути якого цілком можливо

ДИТИНА ДОБРЕ ЗНАЄ МОВУ,
І ДОДАТКОВА ПІДГОТОВКА
НЕ ПОТРІБНА

Міф 3
ЯКЩО ВИШ РЕЙТИНГОВИЙ,
ВІН НАМ ТОЧНО ПІДІЙДЕ
Не варто орієнтуватися на популярні
світові рейтинги університетів. Вони
відображають узагальнений показник за десятками критеріїв. Щоб зрозуміти, який виш дійсно підходить
дитині, варто дивитися на рейтинги
за напрямами підготовки, які цікавлять майбутнього студента. Наприклад, University of Sheffield посідає
40 місце у світовому рейтингу The
Guardians, але за напрямом підготовки «журналістика» у нього перша
сходинка. Варто також додати й те, що
престижний університет не гарантує
стовідсоткового успіху у майбутньому.
Багато успішних людей не закінчили
Оксфорд чи Гарвард і все одно побудували блискучу кар’єру або заснували всесвітньо відомі корпорації.

Міф 4

Кожна дитина
унікальна, тому
потрібно зрозуміти,
якими вона володіє
навичками, які має
уподобання

Навіть якщо дитина добре володіє
англійською, це не означає, що рівень її знань достатній для вступу
та навчання в закордонному виші.
По-перше, для того щоб потрапити
до іноземного вишу потрібно пройти

тестування IELTS або TOEFL. Для цього хорошого володіння розмовною
англійською мовою та знання граматики й письма недостатньо. Щоб
успішно здати тест, необхідно знати
його особливості, вкластися в час та
чітко формулювати свою думку англійською мовою.
По-друге, майбутній студент повинен володіти профільною мовою,
адже специфічні терміни і фрази, яких
він може не знати, дуже ускладнюють
навчання – дитина не розуміє, про що
йдеться на лекціях, і замість того, щоб
поглинати нові знання, приділяє час
словнику. Це одна з основних причин
втрати успішності та мотивації в перші
семестри навчання.
DEC education радить готуватися
до мовних тестів та вивчати профільні
предмети англійською – це чинники
успішного вступу та подальшого навчання. До речі, багато університетів
та освітніх концернів на базі вишів
організовують такі підготовчі курси
для абітурієнтів.

Міф 5
ДИТИНІ ДРУЗІВ ПІДІЙШОВ ЦЕЙ ВИШ,
ЗНАЧИТЬ І НАШІЙ ПІДІЙДЕ
Коли справа стосується освіти вашої дитини, не варто слухати
порад знайомих щодо закладу чи фаху, а тим паче вступати за
компанію в один університет лише з тією метою, аби у вашої
дитини був друг у чужій країні. Ваша дитина унікальна, і ви
разом із нею повинні зрозуміти, що саме буде їй цікаво, які
у неї сильні та слабкі сторони, якими вона володіє навичками, які має уподобання. Приймати рішення про те, до якої
країни їхати та який фах обирати, треба, зважаючи лише на
ці чинники.
Якщо самостійно таке рішення прийняти важко, і дитина
не знає, ким хоче бути й де навчатися, варто звернутися до
фахівців, які проведуть діагностику особистості дитини та
підкажуть, що підійде саме їй. Причому робити це варто
якомога раніше, ще у підлітковому віці, аби потім було вдосталь часу на підготовку до вступу в омріяний університет
чи школу за кордоном.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ
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НАВІТЬ ЯКЩО ДИТИНА ДОБРЕ ВОЛОДІЄ АНГЛІЙСЬКОЮ,
ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО РІВЕНЬ ЇЇ ЗНАНЬ ДОСТАТНІЙ ДЛЯ ВСТУПУ
ТА НАВЧАННЯ В ЗАКОРДОННОМУ ВИШІ

#12 / 2018

бул. Лесі Українки, 23 б ⚫ dec-edu.com ⚫ facebook.com/education.dec ⚫ (044) 390 76 24

DEC EDUCATION

“

Університети та освітні концерни
на базі вишів часто організовують
підготовчі курси для абітурієнтів
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НАЙВАЖЛИВІШІ КОМПОНЕНТИ
ОСВІТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ
ШКОЛА

ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ У ШКОЛІ ТА ВИШІ ПЕРЕДБАЧАЄ РЕАЛІЗАЦІЮ НИЗКИ КОМПОНЕНТІВ, ЯКІ ДАЮТЬ ЗМОГУ СТУДЕНТОВІ ВТІЛИТИ ВЛАСНУ
МРІЮ — ОТРИМАТИ ОСВІТУ. ТА ЯКІ З ЦИХ КОМПОНЕНТІВ НАЙВАЖЛИВІШІ? СВІЙ ПЕРЕЛІК НАЙВАЖЛИВІШИХ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ
СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ШКОЛИ ТА ВИШУ ДАЮТЬ ДОСВІДЧЕНІ ФАХІВЦІ — ПРЕДСТАВНИКИ ЗАКОРДОННИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

ВИШ

Тім Фіш,
директор
Earlscliffe
College
Оксана Князь,
спеціаліст із
ведення бізнесу
за кордоном,
Green River
College

Програма підготовки до вступу
у провідні університети
для студентів 12 року навчання
(Earlscliffe College)
Навчальне ядро
 Огляд останніх результатів
студента
 Обговорення програми
A-level

 Підготовка за
програмою High
School Completion Plus
(Green River College)

Академічні навички
Технічні вміння
Навички
працевлаштування

Здатність до критичного мислення
Здатність до співпраці
Здатність до комунікації

 Високий середній бал
атестату

Пошук
потенційних кар’єрних

перспектив

 Використання системи
прогнозованих оцінок

 Позакласна діяльність
 Відвідування гуртків
 Участь у студентському
самоврядуванні

Визначення цілей на майбутнє

 Волонтерська
діяльність

Розробка освітнього плану

Сем Джонс,
директор
із рекрутменгу,
INTO University
Partnerships

Отримання відмінної
освіти
Пошук відповідної
програми

 Викладатися по максимуму
 Старанно навчатися

Програма відповідає
кар’єрним амбіціям

 Брати участь у позакласній
діяльності

Програма дає змогу
отримати широкий досвід

 Розуміти освітню систему
 Розвинути навички, які
дозволять бути успішним
(INTO pathway)
 Консультуватися з куратором

 Обрання
сфери
професійної
діяльності

Розвиток навичок із трьох сфер діяльності
Академічні навички
Соціальні навички

 Накопичення
власних знань
і мотивації

 Обрання видів
позакласної
діяльності
 Здобуття
грамот/
сертифікатів

 Пошук друзів
 Відвідування
максимальної
кількості заходів

 Активний
спосіб життя

 Спілкування
із людьми

 Не боятися йти
за своєю мрією
 Відмінне
знання мови

Навички керування власною
кар’єрою

Загартування
характеру

 Спілкування
з викладачами
 Спілкування
з професіоналами

 Читання
актуальних
статей
за фахом

 Ознайомлення
з досвідом
успішних людей
Навчання проявляти себе
з найкращого боку

Робота з куратором і Системою
кар’єрної інформації

 Надання посилань
 Проведення консультацій
щодо обрання професійної
діяльності

Зовнішнє оцінювання від USP
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 Початок
підготовки – якомога
раніше

Горан Йорданов,
старший
регіональний
менеджер компанії
Swiss Education
Group

Підготовка
заявки
на вступ (треба
вирізнятися
серед інших)

Пошук
можливостей
показати
свої таланти,
позитивні
якості та риси
характеру

Заняття спортом

 Виконання практичних
робіт

Хобі

 Стажування

Прагнення бути поінформованим

Вільям Во,
помічник
керівника
приймальної
комісії
Pickering
College

Обговорення
з куратором
варіантів
післяшкільної
освіти

Володіння мовами (англійською)
Наявність зв’язків та знайомств

Сфокусуватися на їх розвитку

Виконання благодійної роботи

Старанне

навчання
з метою
отримання
найвищих
оцінок

Обрання закладу, що надає
міжнародну освіту

Вияв власних уподобань

Спробувати навчальну програму,
яка дозволить займатися різними
речами з метою вияву уподобань

Підготовка
курсового
проекту
(Pickering
College)

Невелика кількість
студентів у групі
Карл Краєн, віце-президент
та керуючий директор
EU Business School

 Старанно навчатися
 Уміти вирізнятися
з натовпу
 Мати хобі, брати участь
у позакласній діяльності
 Навчитись розглядати
навчання з точки зору
підприємця

Детальне
ознайомлення
з програмою
 Програма
передбачає
технічні новації

Відвідування
занять під
керівництвом
провідних
професіоналів
 Передбачено
принцип
навчання
через досвід
(EU Business
School)

Вступ до спілки випускників вишу
Розвиток м’яких навичок
Уміння успішно взаємодіяти
з іншими
Уміння мислити нестандартно
Участь у програмах обміну
Іти за своїм серцем
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Олена Сафронова, керівник
відділу вищої та середньої освіти
за кордоном DEC education

King’s School – одна з найвідоміших
шкіл Великобританії. За легендою,
«Школу Короля» заснував Августин Кентерберійський – засновник
Церкви Англії, якого ще називають
«апостолом англійців». І хоча з тих пір
спливло багато часу, King’s School і до
сьогодні лишається храмом освіти,
місцем, де викладають уже за новітніми методиками з використанням сучасних освітніх технологій.
А у вересні 2018 року в King’s School
відбулася непересічна подія – почав
роботу Міжнародний коледж King’s
School.

ЗАДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Міжнародний коледж King’s School
у Кентербері – це новий підрозділ
відомої британської школи. Головна
мета коледжу – створення безпечного
та стимулюючого освітнього середовища, у якому студенти здобувають
знання та набувають навичок, які
знадобляться їм у подальшому нав-

чанні. Міжнародний коледж орієнтований на іноземних студентів із
різних куточків світу віком 11–16 років.
Більшість із них закінчать навчання в коледжі у 16 років, щоб надалі
займатися за програмою Sixth Form
у King’s School чи в іншій школі. І хоча
коледж є підрозділом King’s School,
проте він – абсолютно новий заклад
спільного для хлопчиків і дівчаток

У Міжнародному коледжі King’s
School навчаються майбутні студенти
найкращих університетів

пансіонного навчання, розрахований
на 80 іноземних студентів.
Навчання тут проводиться на базі
найсучаснішої інфраструктури за інноваційними навчальними програ-

“

НАВЧАННЯ
У МІЖНАРОДНОМУ
КОЛЕДЖІ
KING’S SCHOOL
ПРОВОДИТЬСЯ
НА БАЗІ
НАЙСУЧАСНІШОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
ЗА ІННОВАЦІЙНИМИ
НАВЧАЛЬНИМИ
ПРОГРАМАМИ

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

⚫⚫ King’s School вважають
однією з найстаріших шкіл
у світі.
⚫⚫ Це одна з провідних шкілпансіонів Великобританії.
⚫⚫ Будівлі школи розташовано поряд із Кентерберійським собором – однією
з найстаріших християнських споруд Англії, яку визнано об’єктом світової спадщини ЮНЕСКО.
⚫⚫ Серед найвідоміших
студентів школи – поет і дра
матург Крістофер Марлоу,
письменник Сомерсет
Моем, фельдмаршал Бернард Монтгомері, лауреатка
«Оскара» Анна Піннок.

мами з дотриманням найвищих стандартів якості опіки та турботи щодо
студентів. Діти навчаються у невеликих групах. А їхню основну увагу передбачено зосередити на проведенні
досліджень, критичному мисленні та
розвитку комунікацій. Водночас вони
готуватимуться до здачі екзаменів за
обраними предметами рівня IGCSE.
Що стосується неакадемічної
підготовки, то всі студенти Міжнародного коледжу мають можливість
брати участь у повноцінній програмі
позакласних заходів, де вони разом
зі студентами із King’s School можуть
займатися спортом, музикою, різними видами активної діяльності, а та-

Міжнародний коледж King’s School
пропонує повноцінну програму
позакласних заходів для студентів
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НОВИЙ КОЛЕДЖ ДЛЯ НОВИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ

кож брати участь у великій кількості
заходів.
Закінчивши коледж, кожен отримає свідоцтво про завершення
навчання, яке можна подати у свою
наступну школу і в якому буде зазначено рівень успішності студента та перелік вивчених у коледжі предметів.

«ПОВАЖНИЙ ВІК» — ОЗНАКА
ДИНАМІКИ
Незважаючи на свій «поважний вік»,
King’s School – це динамічна інституція, де щиро прагнуть нових, якісних
змін. Так, відкриття Міжнародного
коледжу у складі King’s School – не
єдина новація «Школи Короля». Зокрема, тут реорганізовуються відділи
театрального мистецтва та точних
наук, які будуть тепер мати найсучасніший вигляд, заплановано продовжувати нарощувати міжнародну
присутність школи шляхом відкриття

Кентербері – місто, освітнім традиціям
якого уже майже півтора тисячоліття

великого нового навчального закладу
в Шеньчжені, що у Китаї. А в самій
школі прагнуть виховувати яскравих, різносторонніх та відданих своїй
справі людей, які готові ризикувати
та не бояться труднощів.

ВСЕ БУДЕ ВІДМІННО!
2018–2019 навчальний рік буде першим роком роботи Міжнародного
коледжу, проте всі випускники 9 та 11
років навчання матимуть усе необхідне для продовження навчання у King’s
School чи будь-якій іншій престижній
школі з вересня 2020 року. Міжнародний коледж ще не має власних
випускників, але студенти, що завершують тут навчання, отримають
широкий спектр якостей та навичок
і продовжать своє навчання в найкращих університетах Сполученого
Королівства та інших країн. Як зазначають у самому коледжі, навчання тут
буде складним, але стимулюючим.
І хоча кожен студент отримає в новому
закладі всебічну підтримку, він повинен бути готовим використовувати
всі можливості, які пропонує коледж.
А можливостей тут у студента буде
чимало. І він їх використає. Важливо
лишень побажати йому і новому коледжу – нехай усе буде відмінно.
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МІСТОК, ЯКИЙ ДОПОМОЖЕ
ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ВИШУ

Ірина Міхаль, радник
відділу освітніх програм
DEC education

Green River College – один із найбільших освітніх центрів у штаті Вашингтон (США), що пропонує понад 40
професійно-технічних програм та
програм із мовної підготовки для іноземних студентів. Найпопулярніші
освітні напрями тут – бізнес, медіа й
комунікації, інформаційні технології та інженерія, мистецтво і дизайн.
Іноземним студентам дуже подобається програма закінчення середньої
школи у США. На неї можуть вступати всі, хто має хоча б 10-річну освіту.
Успішні студенти за два роки можуть
отримати диплом про середню освіту,
а також диплом власне коледжу, який,
до речі, дає можливість вступати до
університетів США на другий або навіть на третій курс. Тому Green River
College – це не лише місток, завдяки
якому можна адаптуватися й підготуватися до університетського життя, а й

“

навчальний заклад, де можна швидше закінчити навчання, а відповідно –
зекономити кошти.
Самі студенти високо оцінюють
рівень підготовки у коледжі, про що
й розповідає один із наших студентів.
Чому ви обрали Green River
College?
Завдяки їхній програмі High School
Completion. Мені розповіли, що
я зможу заощадити час і гроші, навчаючись за цією програмою, до того ж
удосконалити свої навички володіння
англійською мовою.
Що вам найбільше запам’яталося за час навчання?
Тут багато гарних людей. Учителі викладають дуже цікаво. Уроки зовсім

У GREEN RIVER COLLEGE МОЖНА АДАПТУВАТИСЯ
Й ПІДГОТУВАТИСЯ ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ЖИТТЯ,
А ЗАРАЗОМ І ЗЕКОНОМИТИ КОШТИ

Тимур Трегуб, 16 років,
навчається у Green River College
з осені 2017 року

не нудні. Мені дуже сподобалась програма CORE (табір із ночівлею та орієнтуванням на місцевості). Крім того,
сподобалась вечірка на Хеловін – танці та костюми були неперевершені.
Я знайшов тут гарних друзів.
Що б ви розповіли своїм друзям,
рекомендуючи навчання у коледжі
Green River?
Я сказав би, що тут весело. До того ж це
хороша нагода заощадити два роки.
А що ви скажете про навчання
у США?
Я завжди знав, що буду навчатись
в Америці. Свого часу тут навчалася
моя мама. Гадаю, це гарний спосіб
підвищити рівень упевненості у власних силах. І я вже відчуваю, що стаю
впевненішим у собі.

У ЛЕНГЛІ ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ МАЮТЬ ПРЕКРАСНУ
НАГОДУ ПОКРАЩИТИ СВІЙ МОВНИЙ РІВЕНЬ
І ПОВНІСТЮ ЗАНУРИТИСЬ У КАНАДСЬКУ КУЛЬТУРУ

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ
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У середніх загальноосвітніх навчальних закладах Канади навчається понад
5 мільйонів студентів, із яких переважна більшість (майже 95%) – у державних та релігійних школах. Для громадян Канади середня освіта обов’язкова
та безкоштовна, а от освіта для іноземців у цій країні – платна. Отримати
знання студенти з-за кордону можуть
у приватній школі, міжнародному коледжі, а також у державній районній
школі (district schools). Однією з найпопулярніших провінцій Канади, де
наші студенти обирають для навчання
саме державні школи, є Британська
Колумбія, зокрема, муніципальний
район Ленглі, що біля Ванкувера. З іноземними студентами тут співпрацює
організація Langley School District.

ЧОМУ ВСІ ТАК ЛЮБЛЯТЬ ЛЕНГЛІ
При обранні навчального закладу
чинник місцевості для студента-іноземця дуже важливий. Мабуть, тому
Ленглі користується неабиякою популярністю, адже тутешня місцева
громада надзвичайно доброзичлива,
до того ж тут дуже поважають сімейні
цінності. У головному місті району,

ED_VENTURE

Валерія Мельникова,
консультант відділу освітніх
програм DEC education

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ

яке має однойменну назву Ленглі,
є бізнес-центр, великий торговельний комплекс, кінотеатр і багато
зон відпочинку. А оскільки майже
для всіх 120 тис. мешканців району
рідною мовою є англійська, іноземні
студенти, які приїжджають сюди на
навчання, мають прекрасну нагоду
покращити свій рівень мови і повністю зануритись у канадську культуру.
Langley School District приймає
міжнародних студентів із 1989 року.
Дітей із-за кордону тут запрошують
у початкову, середню школу, на літні
культурні та мовні програми. У школах
прекрасна атмосфера для навчання

У школах Langley School District
комфортне навчальне середовище
для іноземних студентів

та широкий спектр позашкільних
занять. За потреби можна отримати
додаткові заняття з англійської мови
(від початкового до вищого рівнів). Також у школах є міжнародні студентські
координатори, які допомагають дітям
правильно обрати шкільні предмети
та скласти план навчання.
Тут працюють прекрасні викладачі, які навчають за сучасними програмами для міжнародних студентів.
Що ж стосується проживання дітей,
то у Langley School District є власна
програма проживання у місцевих родинах. Усі сім’ї ретельно обираються
і перевіряються, а організація пильно
слідкує за добробутом міжнародних
студентів. До речі, дітям часто влаштовують зустрічі з іншими міжнародними студентами, щоб була можливість
поговорити й обмінятися досвідом.

Багато випускників із Langley School
District отримали світове визнання
в образотворчому мистецтві

УПОДОБАННЯ СТУДЕНТІВ ІЗ УКРАЇНИ
Серед українських студентів найбільшим попитом користуються старші
школи (secondary schools), які готують
студентів до вступу в університети та
коледжі будь-якого напряму: природничі, гуманітарні науки, технології,
математика, іноземні мови, бізнес
та образотворче мистецтво. Наші
студенти відвідують уроки разом із
канадськими дітьми від самого на
вчання і користуються усіма можливостями, які надаються юним канадцям. Студент обирає собі предмети
для навчання з великого переліку
шкільних дисциплін, діти також самі
або разом із куратором визначають
рівень складності своїх предметів.
Наприклад, вивчаючи другу іноземну мову, можна взяти початковий чи
просунутий рівень, або за різними
рівнями складності можна вчити математику й інші предмети, які студент
обирає самостійно.

⚫⚫ Aldergrove Secondary
School. Хокейна школа,
бейсбол
⚫⚫ Brookswood Secondary
School. Вивчення французької мови методом занурення
в мовне середовище, кіновиробництво та телебачення,
програма цифрового навчання, академія з верхової їзди
⚫⚫ D. W. Poppy Secondary
School. Музичний театр,
цифрові засоби масової
інформації та комунікації
⚫⚫ Langley Fine Arts
Secondary School. Інтенсивне спеціалізоване навчання
у сфері мистецтва (письмова
творчість, танець, музика,
театр, фотографія, образо
творче мистецтво)
⚫⚫ Langley Fundamental
Middle & Secondary School.
Інформаційні технології, бізнес, театральне виробництво

Спорт у Ленглі – це розвиток багатьох
навичок, серед яких робота в команді,
безпека, спілкування
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ОДНЕ З НАЙПОПУЛЯРНІШИХ
МІСЦЬ СЕРЕД СТУДЕНТІВ

⚫⚫ R. E. Mountain Secondary
School. Програма міжнародного бакалавріату (IB), підготовка до IB, китайська мова
⚫⚫ Langley Secondary School.
Інтенсивний курс витончених мистецтв, танці, школа
бейсболу, академія хокею
⚫⚫ Walnut Grove Secondary
School. Вивчення французької мови методом занурення
в мовне середовище, навколишнє середовище, розробка відеоігор
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King ’ s College, d’Overbroeck’s Oxford,
Tonbridge School та ін. Всі програми
Bucksmore Education орієнтовані на
професію. Це дозволяє дитині максимально тісно познайомитися з майбутнім фахом. А для тих, хто ще не
визначився з професією,– спробувати
щось нове.

Багато хто з батьків щоліта переймаються тим, як дитині максимально
ефективно провести канікули, водночас не позбавивши її відпочинку.
Це й зрозуміло, адже сучасні діти надзвичайно перевантажені впродовж
року. Саме тому унікальні літні програми міжнародної освітньої компанії
Bucksmore Education спрямовані як
на навчання, так і на відпочинок.

УНІКАЛЬНІ ЛІТНІ ПРОГРАМИ
Bucksmore Education – підрозділ
Oxford International Education Group,
одного з найбільших міжнародних
освітніх провайдерів, лідера в сфері організації короткострокових навчальних і довгострокових академічних програм, а також програм із
підготовки і вступу до університетів
і коледжів Великобританії, Канади
і США. Bucksmore Education має
акредитацію Британської Ради, а тому
вже понад 35 років пропонує гарантовано якісні програми англійською мовою в Великобританії для іноземних

студентів (від 10 до 18 років). Щоліта
провайдер готує унікальні канікулярні програми для своїх юних студентів
на базі найбільш рейтингових вишів
Великобританії, таких, як Оксфордський і Кембриджський університети,
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НУ А ЯК ЖЕ ВІДПОЧИНОК?
Незважаючи на інтенсивність на
вчання, вся інформація засвоюється
тут надзвичайно легко. Цьому сприяє
професіоналізм викладачів, маленькі
групи (6–10 осіб) та індивідуальний
підхід до кожного студента. А щоб
розбавити навчальний процес, діти
беруть участь у масі позакласних заходів. Це захоплюючі ігри, конкурси та
інші активності юних студентів з усього
світу. Адже у Bucksmore Education домінує атмосфера національного міксу,
чим тут дуже пишаються.

УСІ ПРОГРАМИ BUCKSMORE EDUCATION ОРІЄНТОВАНІ
НА ПРОФЕСІЮ. ЦЕ ДАЄ ЗМОГУ СТУДЕНТАМ ТІСНО
ПОЗНАЙОМИТИСЯ З МАЙБУТНЬОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ.
А ДЛЯ ТИХ, ХТО ЩЕ НЕ ВИЗНАЧИВСЯ З ФАХОМ, —
СПРОБУВАТИ ЩОСЬ НОВЕ

Програма «Young Leaders»
(Tonbridge School)
«Young Leaders» (Юні лідери») –
програма виховання лідерів, одна
з найпопулярніших програм
Bucksmore для студентів 13–16 років.
Програмою передбачено підготовку
щотижня студентами окремого тематичного проекту. Серед основних
тем – право, політика, журналістика,
інновації в бізнесі, ООН, маркетинг. Також студенти беруть участь
у майстер-класах, розроблених для
розвитку навичок ораторського мистецтва й ведення переговорів.

І який же відпочинок без спорту!
Доджбол, крикет, фехтування, стрільба з лука, верхова їзда – традиційні
й суто англійські спортивні заняття
проходять під наглядом досвідчених інструкторів-педагогів, що дає

Tonbridge School – це простір, в якому
можна думати, дихати і розвиватися

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

Програма «Young professionals»
(d’Overbroeck’s Oxford)
«Young professionals» («Юні
професіонали») – програма для
студентів 13–16 років, яка вразить
розмаїттям напрямів: медіа і комунікації, бізнес і фінанси, введення
в медицину, інженерія, виконавське мистецтво та ін. Результатом
навчання є підготовка власного
проекту: для тих, хто займається
творчістю, – написання сценарію,
постановка мюзиклу, виступ на сцені; для юних інженерів – конструювання і проектування двигунів; для
медиків – дослідження епідемій;
для фінансистів і маркетологів –
бізнес-проект.
D’Overbroeck’s Oxford розташовано
в Оксфорді. Де, як не тут, можна
найбільше перейнятися атмосферою студентського життя.
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Анастасія Вознесенська,
старший менеджер відділу
мовних курсів за кордоном
DEC education

ЯКІСНО ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ

Виступ на сцені чи постановка мюзиклу
завершують підготовку за програмою
«Юні професіонали»

Школа Tornbridge входить у елітну
«Групу Ітон», є членом Асоціації
незалежних коледжів. Тут прекрасна матеріальна база і створено всі
умови для виховання майбутніх
лідерів.
Програма «Bucksmore London»
(King’s College London)
King’s College London – це унікальна нагода студентам з усього світу

навчатися в одному з найбільш
рейтингових вишів Британії. Адже
Королівський коледж Лондона вважається третім найстарішим університетом в Англії (після Оксфорда та
Кембриджа).
Програма «Bucksmore London» – це
курс академічної англійської мови,
проекти й уроки, присвячені Лондону, зокрема, культурному життю,
історичним пам’яткам тощо. І що
важливо – це занурення не тільки
в мовне, але і в культурне середовище столиці, адже студенти відвідують відомі й не дуже відомі, але
не менш захоплюючі культурні та
історичні визначні місця Лондона.
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ЛІТНІ КАНІКУЛИ З ПРИЦІЛОМ
НА МАЙБУТНІЙ ФАХ

Що може бути кращим за курс,
присвячений визначним місцям
і культурному життю Лондона

можливість розкрити спортивний
потенціал дитини.
Щотижня організовуються виїзні екскурсії визначними пам’ятками
країни, а також короткі виїзди на півдня у міста, розташовані поряд. Літо
з Bucksmore Education – це нагода
провести свій відпочинок з користю
в оточенні цікавих однолітків з усього світу. Якщо літо, то з Bucksmore
Education!
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Барселона – перлина старої Європи,
сучасне місто на березі Середземного
моря. Один із кампусів EU Business
School розташовано саме тут, на найдовшій вулиці Барселони – проспекті
Діагональ, – у центрі одного з головних бізнес-районів.
EU Business School – інтернаціональний виш. Навчання тут проходить англійською мовою у форматі динамічних занять у невеликих групах,
де розглядають реальні бізнес-кейси
та вирішують практичні завдання.
Адже EU Business School застосовує практичний підхід до навчання
у поєднанні з візитами у компанії,
лекціями видатних спікерів та бізнес-лідерів. Усе це допомагає студентам краще зрозуміти бізнес-процеси
і здобути знання та навички, необхідні в сучасному діловому світі.

НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСВІД
Чому і як навчають у EU Business
School – розповідає в інтерв’ю віце-президент та керуючий директор
бізнес-школи Карл Краєн.

Що вирізняє EU Business School
з-поміж інших бізнес-шкіл?
EU Business School – всесвітньо визнана міжнародна бізнес-школа
з прекрасною репутацією. Цього року
престижна незалежна рейтингова система QS Stars присудила нам чотири
зірки за високу якість освіти в сфері
бізнесу. Для нас таке визнання означає, що наші зусилля приносять свої
плоди і ми дійсно надаємо освітні
послуги найвищого ґатунку.
Основне завдання EU Business
School – надання всеохоплюючої та
ґрунтовної освіти у сфері міжнародного бізнесу. Більшість випускників
EU Business School працевлаштовуються уже через півроку після
закінчення курсу, і приблизно 20%
відкривають власну справу.
Ми прагнемо лишатись лідерами
у сфері європейської бізнес-освіти,
якими ми є вже понад 45 років, та
сприяти становленню підприємців
і тиx, хто задає тренди і змінює стиль
ведення бізнесу у майбутньому.
Які переваги навчання у EU
Business School?
Наші програми базуються на прагматичному підході, методах, які
зосереджено на тематичних дослі-

У EU Business School студенти поринають у реальне бізнес-середовище
завдяки принципу «навчання через
досвід». Сучасні навчальні програми
та індивідуальний підхід дозволяють
студентам розвивати лідерські якості,
вчитися мислити нестандартно, бути
інноваційними, щоб задавати нові

Карл Краєн,
віце-президент
та керуючий директор
EU Business School

КОРОТКО ПРО
EU BUSINESS SCHOOL
⚫⚫ Акредитація найвідоміших асоціацій ACBSP,
IACBE, IQA, CEEMAN
⚫⚫ Програми подвійних
дипломів: University
of Roehampton, University
of Derby (Великобританія) і Universidad Católica
de Murcia (Іспанія)
⚫⚫ 5 місце в Європі за
окупністю інвестицій
в освіту згідно з рейтингом QS
⚫⚫ Входить до списку
топ‑20 найкращих
бізнес-шкіл у світі (China
Economic Review)
⚫⚫ Чотири кампуси (Женева, Монтре, Мюнхен,
Барселона)
⚫⚫ Служба планування
кар’єри, що здійснює
професійну підтримку
випускників
⚫⚫ Випускники працевла
штовуються у світові
корпорації (Google, BMW,
Deloitte, Nike)

Барселона приваблює
міжнародних студентів як
технологічний, культурний
та діловий центр Іспанії

дженнях та практичному досвіді. Це
також вирізняє нас серед інших. Наші
викладачі – це висококваліфіковані
вчені, бізнес-лідери, топ-коучі й підприємці. У наших студентів є чудова
можливість отримувати знання від
експертів галузі та спеціалістів провідних міжнародних компаній.
Світ бізнесу швидко змінюється,
і наше завдання полягає в тому, щоб
студенти були готові до цих змін. Для
цього ми постійно вдосконалюємо
програми та курси, додаємо нові
предмети. Крім того, часто запрошуємо лідерів світової економіки
відвідати наші кампуси, поділитися
власними знаннями й досвідом. Своїм прикладом вони надихають наших
студентів і згодом допомагають їм
знайти стажування та працевлаштуватись.
Кампуси EU Business School розташовано у різних містах Європи.
Чим це зумовлено?
Здобуття освіти – це не тільки на
вчання, а й отримання нового досвіду і водночас задоволення від студентського життя. Саме тому наші
навчальні центри розташовано
у динамічних та багатонаціональних містах, економічних хабах Європи. Таке середовище приваблює
міжнародних студентів і дозволяє їм
розширювати культурні та соціальні
кордони. Вибір цих локацій насправ-

“

ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ ДУЖЕ ВАЖЛИВІ, ПРОТЕ
НАСПРАВДІ ОЦІНЮЮТЬСЯ РОБОТОДАВЦЯМИ
ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ, ІННОВАЦІЙНІСТЬ
ТА ВМІННЯ МИСЛИТИ НЕСТАНДАРТНО

Навчальні центри EU Business
School розташовано у динамічних та
багатонаціональних містах Європи

ді відображає нашу мету – занурити
студентів у ділове середовище та залучити їх до реального світу бізнесу.
Адже Барселона – це технологічний,
культурний та діловий центр Іспанії. Мюнхен – економічна столиця
Німеччини, де надзвичайно багато
бізнес-стартапів, Женева – центр дипломатичних відносин та фінансової
діяльності, а Монтре – центр спорту,
музики та бізнесу.

тенденції та стандарти ведення бізнесу у майбутньому. У результаті після
закінчення нашої бізнес-школи випускники мають ґрунтовне розуміння
бізнес-процесів, що вирізняє їх серед
інших кандидатів. Крім того, навчаючись у міжнародному середовищі,
студенти отримують мультикультурний досвід, розширюють своє бачення та перспективу і, що не менш важливо, розвивають навички ділового
спілкування не лише англійською,
а й іншими іноземними мовами. Це
готує їх до сучасного глобалізованого
бізнес-середовища і високо цінується
роботодавцями.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

Які найголовніші навички здобувають студенти, закінчивши на
вчання?

ED_VENTURE

Вадим Кучерук, експерт
відділу освітніх програм
DEC education

Випускники EU Business School мають
ґрунтовне розуміння бізнес-процесів,
що вигідно вирізняє їх серед інших
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СТАРША, НІЖ САМА КАНАДА
Bishop’s College School – це невелика
за кількістю студентів міжнародна
школа, що приймає на навчання
дітей 7–12 класів. Засновано школу
в 1836 р. – тобто вона старша, ніж
сама Канада! І хоча раніше це була
школа виключно для хлопчиків, тепер тут навчаються як хлопчики, так
і дівчатка. А навчатися тут – одне задоволення. По-перше, кампус школи
розташовано на 100 гектарах чудесної природи поряд із горами й озерами, де з одного боку – сільськогосподарські угіддя, а з другого – містечко
Шербрук, на відстані усього якихось п’яти хвилин пішки. По-друге,
BCS – це привітна шкільна спільнота
та другий дім для студентів. І це не
пафосні слова – так кажуть самі діти.
По-третє, середня кількість студентів
у класах – 15 осіб, а співвідношення
викладачів до студентів становить 1:7.
І ще варто додати, що тут прекрасна
академічна програма та широка програма позашкільних занять, де можна
займатися мистецтвом, культурою,
творчістю, дизайном. А спортивних
занять тут і не перелічити: регбі, футбол, софтбол, сноубординг, сквош,
плавання, теніс, фрисбі, лакрос, хокей… Навіть передбачено можливість
брати участь у зимових пригодах.
ЖИТТЯ В АУДИТОРІЇ ТА ПОЗА НЕЮ
У Bishop’s College School досвідчений персонал. Зокрема, у кожного
студента є радник, який допомагає
у соціально-побутовій сфері та академічній підготовці. Навчальні стратеги
школи прагнуть допомогти студентам

розвинути впевненість у собі, яка необхідна для досягнення успіху. Адже
тут виховують лідерів! Кожен зі студентів отримує належну кількість індивідуальної уваги з боку викладачів.
Варто зазначити, що викладачі не
обмежуються шкільною аудиторією,
і до них можна звернутися увечері чи
на вихідних.
Три чверті студентів BCS – мешканці резиденції. Більшість із них
мешкають по двоє у кімнаті. Крім того,
у резиденції є ще загальна кімната, тут

у 12 класі школи BCS, відвідують один
або два університетські курси, а не
повну університетську програму.
Школа реалізує Bridge Program разом із Bishop’s University, який, до
речі, розташовано поряд – варто
лише перейти через міст. Студенти,
які займаються за цією програмою,
не тільки працюють за навчальними
планами університету й відвідують
заняття в університеті, але й можуть
почати накопичувати післяосвітні
кредити. Успішне закінчення цього
курсу надає студентам істотну перевагу при поданні заявки на навчання
в коледжі та університеті. Як свідчить статистика, учасники програми «Міст» навчаються у престижних
вищих навчальних закладах, зокрема у Stanford University, New York
University, McGill University.

Мультикультурність та міжнародне
розуміння – визначальні риси
спільноти коледжу

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

НАВЧАННЯ В BISHOP'S COLLEGE SCHOOL ДАЄ УСВІДОМИТИ,
ЩО ЖОДЕН ВИКЛИК НЕ БУВАЄ НАДТО ВЕЛИКИМ, ЯК І ЖОДНА МРІЯ

ED_VENTURE

Співтовариство Bishop's College
School (BCS) – школи, яка розташована у 160 кілометрах від одного
з найбільших міст Канади Монреаля,
може зацікавити українських студентів. І цьому є низка причин.
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BCS — ЦЕ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ,
ПРО ЯКІ Й НЕ ЗДОГАДУЄШСЯ

ПРО BCS СЛОВАМИ
СТУДЕНТІВ
КЕЙТЛІН КОРБЕЙЛ,
BCS’17
«У BCS ми дізналися, що жоден
виклик не буває надто великим,
як і жодна мрія».
У Bishop's
College School
пишаються
своїми давніми
хокейними
традиціями

студенти мають доступ до Інтернету,
є також телевізори, обладнані кухні
тощо. Щовихідних тут бувають різноманітні розважальні заходи, наприклад, шопінг, походи в кіно або в кафе
чи ресторан. Прогулянки на природі,
рафтинг та різні інші активності школа
часто організовує упродовж свят чи
канікул – тут є де і як розважитися.

ПЕРЕЙТИ ЧЕРЕЗ МІСТ
Серед програм доуніверситетської
підготовки особливої уваги заслуговує програма Bishop’s College School,
яка має назву «Міст» (Bridge Program)
і відповідає вимогам 12 класу. На цю
програму беруть тих студентів, які
задовольняють відповідні вимоги
вступу в 12 клас, і вони, навчаючись

МІРІАМ ВАЛКОРТ,
BCS’18
«BCS дав мені досвід та можливості, про які я й не здогадувалася, перш ніж прийшла сюди».
ХВІ КВАНГ НГУЄН,
BCS’19
«BCS це місце, де різні культури
збираються як єдина родина».
АЛЬФОНСО АГІЛАР
ВАСКЕС, BCS’20
«Завдяки BCS я крок за кроком
будую своє майбутнє, користуючись кожною можливістю».
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БУТИ СТУДЕНТОМ
«СФОРМОВАНОЇ» ШКОЛИ

American International SchoolSalzburg – це невелика
кількість студентів і комфортна
атмосфера в школі

ків поспіль. У навчальному закладі
цілковито переконані, що будь-якій
новій школі необхідно щонайменше
30 років досвіду та практики, щоб до
кінця сформуватись та закріпити свої
програми на фундаментальному рівні. American International School-Salz
burg подолала цю критичну позначку
давно, і тому це цілком «сформована»
школа, де точно знають, що можуть
найкраще робити, для чого це робити, як це робити і яким способом
досягати мети.

СЕКРЕТИ УСПІХУ ТА ПРЕДМЕТИ
ГОРДОСТІ
Секретом успіху школи є її те, що ось
уже впродовж останніх 40 років постійна кількість студентів тут складає
близько 100 осіб. А це означає, що
всі у школі знайомі один з одним,
студенти швидко адаптуються до
навчання, а персонал і викладачі
можуть турботливо піклуватися про
інтелектуальний та соціальний розвиток кожного студента.

American International School-Salzburg
розташована в одному
з найпрекрасніших культурних
міст Західної Європи

Одним із найбільших предметів
гордості в American International
School-Salzburg є невелика, знайома й ґрунтовна програма навчання
та позакласних заходів, яку використовують у школі ось уже 40 ро-

ЩО ТАКЕ ШКОЛА-ПАНСІОН
Люди по-різному розуміють, що таке
школи-пансіони і яким насправді є
навчання в міжнародній школі-пансіоні. Дехто гадає, ніби навчання
в таких школах – це щось на кшталт,
як у книгах про Гаррі Поттера, чи,
наприклад, як у військовій академії.
Проте це не так. Студенти, які хочуть
навчатись у American International
School-Salzburg, повинні бути готовими брати на себе персональну
відповідальність за дотримання встановлених стандартів якості навчан
ня, які є досить всеохоплюючими
і ґрунтовними. У студентів тут дуже

насичений графік, адже академічні вимоги і стандарти якості робіт –
дуже високі порівняно з програмами інших шкіл. А найвиразнішими
ознаками American International
School-Salzb urg є невелика кількість студентів у школі, де більшість
складають іноземці, сильна і складна академічна програма, комфортна
атмосфера в школі, яка досягається
завдяки прекрасному співвідношенню кількості співробітників школи до
студентів – 1:3.

Для того щоб скласти уяву
про школу, багато майбутніх
студентів їдуть туди у літній
табір. Одним із учасників
літньої програми у American
International School-Salzburg
був і Дмитро Гандзій (14 років) із Тернополя. Ось його
історія.
«Я почав вивчати німецьку
мову відносно недавно, але
для мене знання німецької
дуже важливі й потрібні для
майбутнього освіти. Ось,
власне, чому цього літа на
сімейній нараді вирішено
було поїхати на літню програму або в Німеччину, або
в Австрію. Обираючи школи
з консультантом із мовних
програм DEC education, нам
дуже сподобалася American
International School-Salz

До кожного зі студентів викладачі
підходять індивідуально, тому діти
почуваються оточеними турботою

burg. По-перше, це приватна
школа з якісною освітою,
по-друге, в школі вивчають
дві мови – німецьку та англійську, а по-третє, тут цікава
і різноманітна програма позакласних заходів. Наперед
скажу, що поїздка мені дуже
сподобалася! Було реально
здорово!
Я тут не тільки вивчав
німецьку мову, а й істотно
підтягнув і активно практикував англійську. Простий
приклад: якщо ми не розуміли значення слів або якихось
правил граматики німецької мови, учитель давала
пояснення англійською. Було
важкувато. Але за два тижні
я перейшов у німецькій мові
з рівня А1 на рівень А2. Тут
усі вчителі – носії німецької
мови з відмінними знаннями
англійської. Заняття були цікаві, вчителі часто жартували
і створювали настрій у класі.
Уроки були в першій половині дня, а після обіду –
багато екскурсій або цікавих
активностей. Найбільше
запам’яталися і сподобалися
екстремальні активності – веслування на каное, рафтинг
і стрибки у воду з каньйону.
І хочу сказати, що стрибки –
це щось неймовірне! Нас
переодягли в гідрокостюми,
привезли в каньйон, на дні
якого протікає річка. Ми
стрибали спочатку з висоти
трьох метрів, потім – п’яти.
А найсміливіші стрибали
з восьмиметрової висоти!
Оце я розумію активності!
Приїжджайте й отримаєте
незабутні враження – нових
друзів, досвід, масу емоцій,
а найголовніше – відмінну
німецьку й англійську! Всім
рекомендую».

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

ОТРИМАЙТЕ НЕЗАБУТНІ ВРАЖЕННЯ
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American International School-Salz
burg – це школа пансіонної та денної
форм навчання, мета якої – підготовка
студентів до вступу у вищі навчальні
заклади та виховання компетентних
та свідомих юнаків та дівчат. Навчальні програми школи стимулюють інтелектуальний та творчий потенціал
студентів, а також їхній соціальний,
фізичний та особистісний розвиток.

АКАДЕМІЧНІ
ВИМОГИ
І СТАНДАРТИ ЯКОСТІ
РОБІТ AMERICAN
INTERNATIONAL
SCHOOL-SALZBURG
ДУЖЕ ВИСОКІ
ПОРІВНЯНО
З ПРОГРАМАМИ
ІНШИХ ШКІЛ
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Олена Сафронова, керівник
відділу вищої та середньої освіти
за кордоном DEC education
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SWISS HOTEL MANAGEMENT SCHOOL
Swiss Hotel Management School (SHMS) – одна з найбільших і найвідоміших шкіл готельного менеджменту,
що входить у асоціацію SEG. Кампус SHMS розташовано
усього у 20 хвилинах їзди від міста Монтре і Женевського озера, що дозволяє студентам не тільки милуватися
гірськими схилами, а й насолоджуватися прогулянками
набережною. А описати красу, яка відкривається тут перед
тобою, просто неможливо!
Одна з основних переваг SHMS – подвійні дипломи.
Після закінчення навчання на певних програмах студенти
зможуть отримати кілька дипломів – SHMS, Американської
асоціації готелів і мотелів та The University of Derby.

Описати красу, яка відкривається з боку кампусу SHMS, просто
неможливо! Здається, ніби все тут казкове і нереальне

Школа IHTTI облаштувалася у містечку Невшатель –
«найбільш французькому місті Швейцарії»

HOTEL INSTITUTE MONTREUX
Hotel Institute Montreux (HIM) розташовано в самому
центрі Монтре, на узбережжі Женевського озера біля
підніжжя Альп. Кампус університету нагадує бутик-готель – так само затишно, компактно і все під рукою. Тут
навчається багато наших студентів. Із деякими з них мені
вдалося поспілкуватися. Нашу молодь виш приваблює
тим, що навчальні програми поєднують у собі швейцарські
традиції гостинності та сучасні американські методики
викладання менеджменту.
HIM пропонує спеціалізації у сфері фінансів, маркетингу та роботи з персоналом, завдяки чому можна
вибрати відповідний напрям діяльності в індустрії гостин-

IHTTI SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT
Школа готельного менеджменту IHTTI School of Hotel
Management розташована у Невшателі. Затишок і вишукана обстановка тут – це ідеальна атмосфера, яка сприяє
опануванню майстерністю п’ятизіркового обслуговування, готельного та дизайн-менеджменту. Програми IHTTI
розроблено на основі всесвітньо відомої швейцарської
методики викладання готельного менеджменту й доповнено останніми нововведеннями в галузі дизайну,
технологій і бренд-менеджменту в індустрії розкоші.
А завдяки співпраці з LesConcierges (світовим лідером
у сфері консьєрж-послуг преміум-класу), а також Hirsch
Bedner Associates (світовим лідером у дизайні інтер’єрів у сфері гостинності) у студентів є унікальна нагода
навчатися у найкращих представників галузі. До слова,
для мене виразною рисою цього вишу стало відчуття
домашньої обстановки і затишку.
CESAR RITZ COLLEGES
Cesar Ritz Colleges пропонує навчання за програмами
бакалавріату, магістратури, за дипломними і післядипломними програмами, а ще на базі вишу працює Академія
кулінарного мистецтва. І цей факт особливо привабливий,
адже якість приготованих страв тут відмінна! Кампус
Cesar Ritz Colleges, який я відвідала, розташовано в Люцерні (крім того, є ще кампуси в Ле-Бувре і Бріґу). У всіх
кампусах Cesar Ritz Colleges студентам надають затишні
кімнати зі зручностями, розраховані на 1–2 особи. Номери

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ
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ності. До речі, на базі саме цього вишу проходить річна
програма для студентів Swiss Hospitality Club. Двотижнева
програма ідеально підходить для студентів віком 16–20
років для ознайомлення зі світом готельного бізнесу.
В рамках цієї програми студенти не тільки отримують
нові знання про цю індустрію, а й розвивають необхідні
якості, створюють власні проекти.

Юлія Мірошниченко, експерт відділу вищої
та середньої освіти за кордоном DEC education

Швейцарія – країна щасливих людей. Саме таке враження
у мене було з перших хвилин перебування у цій казковій
країні. А ще особисто я переконалася, що освіту у сфері
готельного та ресторанного бізнесу найкраще отримувати
саме в Швейцарії. Тут працюють кілька вишів профільної спрямованості, частина з яких входять до освітньої
мережі Swiss Education Group (SEG). Саме ці виші мені
й вдалося відвідати.

ОСВІТУ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
НАЙКРАЩЕ ОТРИМУВАТИ САМЕ В ШВЕЙЦАРІЇ
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ОПАНУВАТИ
МАЙСТЕРНІСТЬ
П’ЯТИЗІРКОВОГО
СЕРВІСУ

У Cesar Ritz Colleges студентів навчають вишуканості.
Власне, таким є і сам навчальний заклад

підвищеної комфортності, а також пріоритетне одномісне
розміщення доступне за окрему плату.
У Cesar Ritz Colleges організовують ділові поїздки для
студентів у «гарячі точки» готельної та ресторанної індустрії. Кожна поїздка передбачає низку заходів, серед яких
відвідування готелів, бесіди з персоналом, огляд відомих
туристичних пам’яток. Завдяки таким акціям студенти
отримують набагато більше інформації і, звичайно ж,
надихаються своєю майбутньою професією.
Якщо ви ще не впевнені в тому, що навчатися готельно-ресторанному бізнесу варто в Швейцарії, вам просто
необхідно приїхати і переконатися в усьому особисто.
Але повірте мені на слово: таких програм, як тут, ви не
знайдете ніде. Та й, власне, місця такого на планеті теж
більше не знайдеш.

HIM розташовано у затишному містечку Монтре,
у приголомшливих краєвидах Женевського озера й Альп
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ДИПЛОМ ВІД «ДИПЛОМА У СФЕРІ
БІЗНЕСУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ»
Диплом за цією програмою – це можливість поступити до багатьох провідних британських університетів,
серед яких, наприклад, University
of Nottingham та University of Surrey.
Стиль навчання за програмою «Диплом у сфері бізнесу та менеджменту» підходить тим студентам, які не
дуже комфортно почуваються, складаючи «серйозні» іспити після завершення навчання за дворічними програмами і яким більше до вподоби
регулярне оцінювання власної успіш-

Студенти, які навчаються
за програмою «Диплом у сфері
бізнесу та менеджменту»,
отримують найкращу академічну
підготовку, яка дає змогу надалі
вступити у найпрестижніші вищі
навчальні заклади

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

Зверніть увагу
⚫⚫ Тривалість програми – 1 рік
⚫⚫ Еквівалент двом кваліфікаціям
A-level
⚫⚫ Розрахована зазвичай на студентів старших 17 років
⚫⚫ Розрахована як на студентів-британців, так і на іноземців
⚫⚫ Оцінюється внутрішньо: підсумкові оцінки – «зараховано»,
«добре» або «з відзнакою»
⚫⚫ Відсутні вимоги у вигляді сертифіката IELTS чи IELTS для UKVI
для зарахування на програму
(для студентів молодших 18 років)
⚫⚫ Дає право на вступ в університети Сполученого Королівства
⚫⚫ Студенти можуть одночасно
навчатись за іншими кваліфікаційними програмами

Вступні вимоги
⚫⚫ Рівень володіння англійською
мовою – мінімум B1
⚫⚫ Завершене навчання відповідно
до програми 2 рівня, тобто еквівалентній GCSE
⚫⚫ Написання вступних іспитів
з математики та англійської мови
в школі Earlscliffe
⚫⚫ Співбесіда по Skype

ED_VENTURE

НАВЧАЮЧИСЬ
ЗА ПРОГРАМОЮ
«ДИПЛОМ У СФЕРІ
БІЗНЕСУ ТА
МЕНЕДЖМЕНТУ»,
СТУДЕНТИ
ЗДОБУВАЮТЬ
ПРАКТИЧНІ
БАЗОВІ ЗНАННЯ
У ВИБРАНІЙ ПРОФЕСІЇ
ТА НАБУВАЮТЬ
ҐРУНТОВНОГО
РОЗУМІННЯ ТЕОРІЇ
МЕНЕДЖМЕНТУ

Навчальні модулі
програми
⚫⚫ Управління бізнес-операціями
⚫⚫ Максимізація ресурсів для досягнення успіху в бізнесі
⚫⚫ Бізнес-середовище
⚫⚫ Управління людьми в організаціях
⚫⚫ Робота в командах
⚫⚫ Ефективні ділові комунікації
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НАЙВАЖЛИВІШЕ
ПРО «ДИПЛОМ У СФЕРІ
БІЗНЕСУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ»

Ірина Міхаль, радник
відділу освітніх програм
DEC education

ЯКЩО МРІЯ ВАША — БІЗНЕС
Міжнародний коледж Earlscliffe розташовано в портовому місті Фолкстоун, що на південному узбережжі
Англії, всього в годині їзди поїздом
від Лондона. Навчальний заклад приймає на навчання молодь з усього
світу віком від 15 до 19 років.
Головна мета коледжу – надати
кожному студенту найкращу академічну підготовку, щоб усі вони могли
вступити у найпрестижніші університети світу. Саме тому в Earlscliffe
College пропонують не тільки програму A-level із більш традиційним
вибором предметів, а й програму

«Диплом у сфері бізнесу та менеджменту» (Diploma in Business and
Management), яка стає все популярнішою як альтернатива традиційним
програмам серед студентів, що вирішили займатись бізнесом у майбутньому.
«Диплом у сфері бізнесу та менеджменту» – це гнучкий, але водночас насичений навчальний курс.
Програма складається із 6 навчальних модулів, які охоплюють різні
аспекти бізнесу та менеджменту.
Успіхи студентів за цією програмою
оцінюють за допомогою письмових
тестів, презентацій та через роботу
над власним портфоліо.

Коледж Earlscliffe запрошує
на навчання молодь з усього світу
віком від 15 до 19 років

ності та проектна робота. Беручи до
уваги статистику вступу випускників
Earlscliffe до університетів, обираючи
програму «Диплом у сфері бізнесу
та менеджменту», студент нічим не
ризикує та потенційно отримує відмінний результат.
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Якими були ваші враження від
особистого знайомства з університетом?
Я побачила університет уперше під
час саме тієї новорічної подорожі.
Була зачарована красою Каленбергу
(гора, на якій розташовано університет. – Прим. ред.) і панорамним видом, що відкриває перед очима увесь
Відень. А у вересні, під час перших
днів orientation week, я зустріла усіх
своїх тепер уже найкращих друзів,
із ким ми і зараз спілкуємося щодня,
незважаючи на відстані поміж нами.

ПРАКТИЧНА ОСВІТА В ОДНІЙ
ІЗ НАЙКОМФОРТНІШИХ
КРАЇН ЄВРОПИ
У 2007 році було засновано приватний виш MODUL University у Відні.
Цей університет – один із небагатьох
австрійських вищих навчальних закладів, що мають вузьку спеціалізацію.
Тут навчають готельно-ресторанному
менеджменту, державному управлінню та медіатехнологіям за програмами бакалавріату та магістратури.
MODUL University має переваги, які
вирізняють його з-поміж інших вишів.
Зокрема, професії, до яких готують
студентів, затребувані по всьому світу,
а акцент на одному фахові дає можливість отримати максимально глибокі
знання. Навчання тут орієнтоване на
отримання практичних знань, тому й
зрозуміло, що стажування у MODUL
University є обов’язковим. А при бажанні ще під час навчання можна

розпочати кар’єру у великій міжнародній компанії, і до моменту закінчення
вишу у випускника може бути солідне
резюме. По суті, навчання у MODUL
University – це практична освіта в одній з найкомфортніших країн Європи.

НАВЧАТИСЯ, А НЕ ЗАВЧАТИ
Діана Пальниченко сьогодні навчається у MODUL University на магістерській програмі з менеджменту, до
того – був бакалавріат цього ж університету. Про вступ до вишу і навчання
в ньому – у розмові з Діаною.
Чому і як ви обрали MODUL
University?
Я завжди мріяла навчатися за кордоном, але коли прийшов час обирати

MODUL University – місце, де знаходиш
найкращих друзів

Діана Пальниченко,
студентка
MODUL University

країну для навчання – довго вагалася.
Обирала серед Швейцарії, Австрії та
Великобританії і запланувала відвідати кожну з країн, щоб зробити правильний вибір. Першим у черзі був
Відень під час новорічних свят… Далі
їхати уже не було потреби. А оскільки
моя шкільна знайома схвально відгукувалася про MODUL University,
в якому навчалася, то, дізнавшись
про програми у цьому виші, я зробила вибір.

Я не зустріла жодних труднощів
у спілкуванні з іншими студентами, складнощі траплялися лише
з типовою для Австрії бюрократією
й оформленням необхідних для студента документів, медичного страхування, проїзного квитка і т. ін. Але це
насамперед питання самоорганізації.

Де ви мешкаєте? Які у вас умови
помешкання?

Як відбувається навчання в університеті?
Навчання в MODUL University – це,
по-перше, персональний контакт
вчителя і студента, а по-друге, здобування студентами практичного
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ПРОФЕСІЇ, ДО ЯКИХ
ГОТУЮТЬ У MODUL
UNIVERSITY,
ЗАТРЕБУВАНІ
ПО ВСЬОМУ СВІТУ,
А АКЦЕНТ НА
ОДНОМУ ФАХОВІ —
ЦЕ МАКСИМАЛЬНО
ГЛИБОКІ ЗНАННЯ

Я орендую квартиру, адже приїхала
до Відня разом із сестрою. Але тут
можна дуже просто знайти студентську акомодацію із прекрасними умовами. А якщо розміщуватися у дорміторіях, то можна швидше знайти
своє коло знайомств і, наприклад,
пом’якшити адаптаційний процес.
Як і де ви готуєтесь до занять? Чи
вистачає інформації для підготовки?
Особисто я надаю перевагу навчанню
вдома, коли є можливість зробити паузу, послухати улюблену музику. Але
бакалаврську дипломну роботу писала у бібліотеці університету, де мала
доступ до необхідної літератури і панорамних вікон із видом на місто.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

досвіду на побудованій професійній
теоретичній базі.

ED_VENTURE

До іспиту TOEFL я готувалася 3 місяці,
писала мотиваційний лист, уперше
складала професійне CV та проходила
інтерв’ю з admissions team. Особливих
труднощів це не викликало, але період
був напружений, адже складно було
поєднувати вступ із закінченням ліцею у Києві. Щоб сфокусуватися на
іспитах та есе, я звернулася до агенції
DEC education, що дуже полегшило
процес підготовки усіх необхідних для
вступу офіційних документів.

Як ви пройшли адаптаційний
період?
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Як ви готувалися до вступу?

Як функціонують служби підтримки студентів?
Я й досі користуюся студентським
сервісом університету, який допомагає у будь-яких питаннях і абсолютно безплатний. Тут є різноманітні
студентські сервіси, які полегшують
процес отримання страховки, пошук
місця проживання тощо.
Чи справив на вас враження
Відень?
Я обожнюю Відень. За п’ять років тут
я знаю це місто краще за своє рідне,
бо дуже люблю гуляти тут пішки і досліджувати його нові куточки. Завжди знаходжу щось нове і ніколи не
стомлююсь.
Яку пораду ви могли б дати тим,
хто захотів би навчатися у MODUL
University?
Раджу навчатися, а не завчати. З першого семестру вчитися не заради
іспитів, а для того щоб застосувати
знання у майбутньому, і бути справжнім професіоналом!
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UNIVERSITY OF NICOSIA:
ВИТЯГ ІЗ CV

2017 року Кіпр було визнано найбезпечнішою для молоді країною світу
(WHO, 2017). Не дивно, що багато молодих людей хочуть пов’язати своє
майбутнє з Кіпром. Вони приїжджають навчатися в University of Nicosia.

ПРОГРАМИ, ЩО ОТРИМАЛИ
ВИЗНАННЯ
Розташований у Нікосії, University
of Nicosia – найбільший виш країни.
Більшість навчальних програм тут
читають англійською, тому в університет приїжджає багато студентів
з-за кордону. І, звісно, його оцінили
чимало випускників із України, для
яких виш став альма-матер.
Значна частина програм університету, які були першими на Кіпрі,
сьогодні отримали величезне визнання, наприклад, програми з медицини, міжнародних відносин,
бухгалтерського обліку, права, архітектури. А нові програми тісно пов’язані з передовими дослідженнями.
Саме завдяки цим програмам у низці
галузей університет став світовим лі-
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СЬОГОДНІШНІ
НОВІ ПРОГРАМИ
UNIVERSITY
OF NICOSIA
ТІСНО ПОВ’ЯЗАНІ
З ПЕРЕДОВИМИ
ДОСЛІДЖЕННЯМИ

⚫⚫ Найбільший і найпрестижніший виш Кіпру
⚫⚫ Кількість пропонованих
програм – понад 100
⚫⚫ Кількість дистанційних
програм – 28
⚫⚫ Напрями програм – медицина, бізнес, право, освіта,
гуманітарні та соціальні
науки, наука й інженерія
⚫⚫ Єдиний університет ЄС,
удостоєний «5 зірок» в QS
Rating for online/distance
learning
⚫⚫ Понад 400 університетів-партнерів

ПРО ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ
Студентам при прийомі документів надають стипендії від вартості
за перший рік навчання, беручи до
уваги рівень успішності на підставі
оцінок у шкільному атестаті. А якщо
вступники не пройшли міжнародні
іспити на кваліфікаційний рівень володіння англійською мовою, то тут
пропонують пройти внутрішній тест
для визначення такого рівня після
зарахування й приїзду студента до
університету. До речі, University of
Nicosia взагалі заохочує студентів із
високою академічною успішністю
і встановлює стипендії до 50% від
вартості навчання залежно від GPA.

«У нашому університеті
дуже комфортне середовище.
Одна бібліотека чого варта!
Там створено всі умови для
цікавої і продуктивної роботи
над домашніми завданнями
і проектами. Крім того, в університеті побудовано зручні
шляхи комунікації між студентами і викладачами, а іноді
навіть проходять неформальні
зустрічі з викладачами».

ВПЕРЕД У МАЙБУТНЄ
На базі університету створено Інститут майбутнього (Institute for the
Future) для роботи в нових напрямах – штучного інтелекту, біо-, нано-,
блокчейн-технологій, доповненої й
віртуальної реальності, децентралізованих автономних організацій,
обчислювальної медицини.
Але не тільки академічними досягненнями вражає університет. Чого
варті резиденції вишу, які, можливо,
є найприголомшливішими студентськими резиденціями, які будь-коли
побудовані в Європі. Адже в них облаштовано всілякі зони відпочинку
і розваг, ресторани і кафе, ексклюзивний бар і зона відпочинку на даху,
спортивні зали, телезали, ігрові майданчики та багато іншого. Ймовірно,
такий формат резиденцій і підходить
саме для університетів майбутнього.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

ПРО АЛЬМА-МАТЕР –
ІЗ ЛЮБОВ’Ю

Вадим,
MBA: Finance

Юлія,
Computer Science

Сергій,
Business Administration:
Accounting

«Я тішуся, що мені випала
нагода вчитися в University
of Nicosia. Наш університет
щороку зростає і розвивається:
додаються нові програми, будуються нові корпуси і в цілому
поліпшується життя студентів. Якщо ж узяти вільний
графік навчання разом зі способом життя на Кіпрі, кліматом
і оточенням, то у студента
буде достатньо часу на себе
і свої заняття».

«Із першого дня навчання
в University of Nicosia відчувалася дружня атмосфера, що
оселилася серед просторих
аудиторій і затишних місць
для відпочинку. Тут я знайшов нових друзів, отримав
великий досвід від спілкування
з представниками різних
національностей, але насамперед – отримав важливі знання.
Не сумніваюся в успішному
майбутньому вишу і знаю, що
його двері завжди будуть відкритими для людей, які спраглі
до знань».
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дером, зокрема, в галузі криптовалют
і блокчейн-технологій. University of
Nicosia – перший університет у світі
з викладання в сфері цифрових валют, блокчейн-технологій (магістерська програма «цифрові валюти»).
Виш першим у світі почав приймати
біткоїни як оплату за навчання і публікувати дипломи випускників на
блокчейн. 90% викладачів тут – доктори наук і гуру в галузі блокчейн-технологій і цифрових валют, зокрема
й А. Антонопулос – автор бестселера «Mastering Bitcoin» – на сьогодні
найкращого у світі біткоїн-путівника.
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ТАМ, ДЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ
МАЙБУТНЄ

Костянтин,
Business Administration:
Finance and Economics

«Особисто на мене справив
враження гнучкий графік.
Це дозволяє не тільки повністю
зануритися в навчання, а й
знайти роботу у вільний час,
а також приділити час своїм
інтересам. До речі, студентське життя тут вирує – усілякі
вечірки, поїздки та екскурсії
допомагають повністю подолати мовний бар’єр, розвинути
комунікативні навички чи
просто відпочити».
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МАКСИМ ЛОБОВ, СТУДЕНТ UNIVERSITY OF EXETER
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сучасні будівлі, наприклад, «Форум»,
де поєднано зовнішні й внутрішні
простори. Але найбільше імпонує те,
що в кожній будівлі завжди є люди, до
яких можна звернутися по допомогу.
І я не кажу про інфраструктуру, яка
просто на найвищому рівні.
А як, власне, ви обирали університет?

ПРО INTO – ГОЛОВНЕ

Вадим Кучерук, експерт відділу
освітніх програм DEC education

Одним із найвідоміших провайдерів
підготовчого навчання для студентів-іноземців є концерн INTO. Саме
завдяки йому багато дітей з України
стали студентами вишів Великобританії і США. Один із таких студентів –
Максим Лобов. Після закінчення підготовчої програми Максим успішно
поступив в University of Exeter. Про
своє навчання та й власне про вибір Максим і розповідає в інтерв’ю
нашому виданню.
Отже, Максиме, чому Великобританія?
По правді кажучи, Великобританія
була далеко не першим варіантом

країни для вступу. Розглядалися пропозиції в Австрії, Німеччині, США,
але коли переглянули рейтинги, то
зрозуміли: або Британія, або США.
А вибір припав на Британію тому, що
відносно недалеко від України.
Як ви готувалися до вступу, чому
найбільше приділяли увагу?
До вступу готувався, напевно, як і всі:
насамперед посилений курс англійської, ну і, звичайно ж, предмети, які,
на мою думку, могли мені там знадобитися.
Ваша співпраця починалася
з INTO. Що найбільше запам’яталося тоді?
В INTO мені дуже подобалися вчителі
й предмети, яким нас навчали. А програми тут взагалі унікальні. Головна

Специфіка діяльності:
міжнародний освітній концерн, що пропонує студентам
програми вступу в провідні
університети і коледжі.
Географія вишів:
Великобританія, США, Китай.
Цільовий напрям:
підготовчі програми
(Foundation) перед вступом
на бакалавріат.
Особливості програм:
кожен курс орієнтований
відповідно до вимог конкретного вишу.
Особливості проживання:
слухачі підготовчих курсів
мешкають на території вишу,
мають студентський квиток,
у них є доступ до всіх послуг
навчального закладу.

Із вибором університету мені дуже
допомогли в компанії DEC education,
оскільки очі розбігалися – від Cam
bridge і до University East Anglia. У результаті ми спільними зусиллями підібрали університет, який за фактом
є одним із найкращих в Англії, якщо
не брати до уваги ті, в які можна потрапити тільки через A-level.
Які важливі особливості на
вчання у Великобританії?
На мій погляд, найважливіший момент у навчанні – це відсутність непотрібних предметів. На факультеті
економіки не вчать фізику і хімію, а на
факультеті інженерії – історію чи право. Хоча, якщо вам цікавий якийсь
предмет, ви маєте право додати його

University of Exeter – це чудесна
природа прямо на твоєму порозі

особливість нашої програми полягала
в тому, що ми вчили усього три модулі впродовж семестру. Наприклад,
англійська, математика та економіка
в першому семестрі навчання.
Ви навчалися на підготовчій програмі в University of Exeter? Яке враження справив на вас університет?
Мені дуже подобається University of
Exeter. Це дуже масивні й водночас

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

У INTO МЕНІ ДУЖЕ ПОДОБАЛИСЯ ВЧИТЕЛІ Й ПРЕДМЕТИ,
ЯКИМ НАС НАВЧАЛИ. А ПРОГРАМИ ТУТ ВЗАГАЛІ УНІКАЛЬНІ
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ГОТУВАТИСЯ ДО ВСТУПУ —
У НАЙКРАЩИХ

до своєї програми, оскільки завжди
є певна кількість так званих «кредитів», які вказують, скільки предметів
ви можете взяти на власний розсуд.
Як проходив період адаптації,
чи був культурний шок?
Період адаптації пройшов дуже
легко. Мабуть, тому, що це не перша
моя поїздка за кордон, відповідно
і культурного шоку не було. Я знав
до чого готуватися, тому все було, як
і передбачав. Студентська аудиторія,
звичайно ж, дуже багатонаціональна.
Зі мною навчається багато іноземних
студентів із різних країн – починаючи
від українців і росіян і закінчуючи
студентами з Малайзії та країн Далекого Сходу. Я займаюся за програмою

Як INTO, так і University of Exeter
пропонують підтримку іноземним
студентам на найвищому рівні

International Business Management.
І хоча більшість у нас – британці, але
приблизно 20–30% – це іноземні
студенти.
Чи цікаве життя студента в Великобританії?
Так, звичайно. Причому найцікавіше
починається з першого дня навчання,
коли всі новенькі розслаблено йдуть
зі своїх блоків у будівлю «Форуму»,
не здогадуючись, що на них чекає
так званий «cardiac hill», пройти
який – справжнє покарання через
його нахил і довжину. Тому моя головна порада: не живіть у гуртожитках
університету, вони, звичайно, хороші,
але пагорби ці – нестерпні!
Які ваші плани на майбутнє?
Від навчання очікую тільки ще більших досягнень. Перший курс закінчив на відмінно, тому тепер – лише
вперед. А плани на майбутнє доволі
неоднозначні, але ще потрібно здобути повну вищу освіту.
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НАВЧАННЯ
У DEC SCHOOL
ОРІЄНТОВАНЕ НА
ТЕ, ЩОБ УКРАЇНСЬКІ
СТУДЕНТИ
МАЛИ ТАКІ САМІ
НАВИЧКИ, ЯК
І ЇХНІ АНГЛОМОВНІ
РОВЕСНИКИ

А усвідомлення необхідної кількості
витрачених зусиль, часу та ресурсів –
це перший, але чи не найважливіший
крок до втілення наших прагнень.
Цей крок – один із компонентів освітньої стратегії дитини, завдяки якій
мрія стає реальністю.
Освітня стратегія передбачає виконання найрізноманітніших процесів, серед яких підготовка документів,
отримання візи та всього необхідного
для вступу. Ці процеси пройдуть легко і непомітно, якщо ви звернетеся
Викладач-методист і продумана
стратегія – це завжди перевага
при складанні міжнародних іспитів
з англійської

в освітнє агентство DEC education.
А щоб отримати рівень знань англійської мови, необхідний для вступу
до омріяного вишу (ще один компонент освітньої стратегії), варто просто звернутися до DEC school. І якщо
в DEC education вам зможуть надати всі послуги «під ключ», то в DEC
school вам чи вашій дитині доведеться попрацювати разом із нами для
досягнення відмінного результату.
Інакше бути не може. Наші викладачі підготували величезну кількість
необхідної для навчання інформації,
але обсяг освоєного матеріалу залежатиме тільки від вас. А регулярність
занять, ентузіазм, чітко поставлена
мета і впевнені кроки до її досягнення забезпечать вам чи вашій дитині
гідний рівень знань мови. Тому ваш
успіх визначаєте саме ви.
На цьому етапі реалізації освітньої стратегії існують певні секрети
успішного навчання, які ми вирішили
розкрити для вас. Отже, далі мова йтиме про те, що часто не озвучують при
підготовці до вступу в закордонні виші.

СЕКРЕТИ УСПІШНОГО
НАВЧАННЯ

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ
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Більшість батьків мріють про те, аби
їхня дитина навчалася за кордоном.
І це зрозуміло, адже якісна освіта
асоціюється з успіхом, широкими
можливостями і стрімкою кар’єрою.
Ми мріємо про чудові закордонні університети, уявляємо нашу дитину
серед прекрасних британських чи
швейцарських краєвидів, обговорюємо навчання з родиною та друзями, проте нерідко все лишається на
рівні ідей. Щоб досягти результату,
необхідно мрію перетворити на мету.

посміхатися. У Британії дуже
поважають особистий простір,
тому питань, які стосуються
особистості (статус відносин
між людьми, вік, стосунки
у родині тощо), тут не торкаються. Тут також не прийнято обійматися при зустрічі,
а максимальний контакт між
особами – це рукостискання.
А от, наприклад, у Швейцарії
рукостискання дуже люблять,
а сказати «Добридень», не
назвавши знайому людину на
ім’я, вважають ознакою поганого тону.
Якщо ви прагнете розуміти
всі особливості країни, куди
приїжджаєте на навчання,
дуже важливо вивчати мову
через культуру, історію і традиції. Наприклад, у DEC school
викладачі ведуть курс англійської історії і літератури, який
допомагає нашим студентам
отримати обсяг знань, необхідний для адаптації в англомовному суспільстві.

#12 / 2018

DEC SCHOOL
вул. Професора Підвисоцького, 16 ⚫ dec-school.com ⚫ facebook.com/school.dec ⚫ (044) 390 77 19

46

DEC SCHOOL – ЦЕ БІЛЬШЕ,
НІЖ ШКОЛА АНГЛІЙСЬКОЇ

ПОВНЕ ЗАНУРЕННЯ У МОВУ

Доки англійська мова лишається для вас іноземною, вам не
буде комфортно в англомовному середовищі. Відчувати
себе частиною нового суспільства набагато легше, якщо ви
розумієте сленг, ідіоми, британський гумор і, звичайно ж,
типові вирази, які уживають
тільки в тому виші, куди ви
вступаєте. Осягнути усе це й
допомагають у DEC school.
ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРИ, ІСТОРІЇ
І ТРАДИЦІЙ КРАЇНИ

Усі ми різні – у нас різні звички,
різняться наші норми поведінки та й навіть сприйняття
навколишнього світу у всіх
неоднакове. Історія і культура
країни колосально впливають
на суспільство і соціальну атмосферу, в якій ви перебуватимете. Наприклад, у США
прийнято завжди говорити,
що у тебе все добре, і багато

Креативні простори
DEC school чекають на своїх
маленьких і дорослих
студентів
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НАЯВНІСТЬ НАВИЧОК
ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Поєднанню найсучасніших
наукових знань та технологій
із практичними навичками,
або ж проектному менеджменту, в українських загальноосвітніх закладах не приділяють уваги, і це ускладнює
процес адаптації українських
дітей в іноземному суспільстві.
Якщо в Україні проектний
менеджмент тільки набирає
обертів, то в Європі цим навичкам навчають ще зі школи. Упровадження проектної
діяльності в навчання – одна
з особливостей навчання від
DEC school. Ми прагнемо, щоб
наші студенти мали такі самі
навички, як і їхні англомовні
ровесники.

Останні шкільні роки – час обирати подальший шлях.
А знання англійської суттєво розширить перспективи

“

АНГЛІЙСЬКА У DEC SCHOOL — ЦЕ ВОДНОЧАС
І ЗНАЙОМСТВО З СУЧАСНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ,
РОЗВИТОК НАВИЧОК ПРОЕКТНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ, КРЕАТИВНОСТІ ТОЩО

Часто батькам і студентам здається, що робота над отриманням
знань і навичок закінчується після
зарахування до вишу, адже далі
все піде саме по собі. Насправді ж
вступити – це лише частина справи, оскільки сам процес навчання
не менш складний. Саме тому ми
прагнемо зробити навчання і проживання за кордоном легшим та комфортнішим, і тому навчаємо студентів
англійської крізь призму того, що їм
знадобиться і полегшить їхнє перебування у іншій країні. Це вивчення
найрізноманітніших тем, знайомство
з історією, культурою, ознайомлення
з сучасними технологіями, розвиток
комунікативних навичок, навичок
проектного менеджменту, креативності, навчання мистецтву презентації. DEC school – це більше, ніж школа англійської. DEC school – це місце
реалізації потенціалу вашої дитини.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ
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DEC SCHOOL —
ЦЕ МІСЦЕ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПОТЕНЦІАЛУ
БУДЬ-ЯКОЇ ДИТИНИ
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“

Гарний настрій, який дарує DEC school
під час навчання, завжди лишається
у спогадах маленьких студентів

Вивчення
англійської
мови дітьми
4-6 років
проходить
повністю
в ігровій формі

Викладачі англійської мови – це ще й хороші
знавці англійського гумору
РОЗВИНЕНІ ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ

АКТИВНА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ

Навички комунікації та презентаційної діяльності, впевненість у собі, послідовність
у своїх діях стануть вагомою
перевагою при вступі у закордонний виш. Це зробить
легшим процес навчання
в університеті, а ще допоможе швидше адаптуватися до
нового середовища. Найкращим рішенням, звичайно ж,
буде об’єднати вивчення англійської та заняття з розвитку
лідерських якостей. Усе це також є складником навчальних
програм у школах англійської
мови DEC school.

Давайте зізнаємося: ніхто не
любить нудних і нецікавих
людей. Участь у шкільному самоврядуванні, заняття
спортом чи різними хобі – це
завжди перевага при вступі
до навчального закладу (навіть
більше, ніж хороші оцінки!),
а також необхідні інструменти цікавого співрозмовника,
здатного заводити корисні знайомства. Студенти DEC school
можуть здивувати своїх однолітків знаннями про створення фільмів, їх монтаж, сучасні
технології, креативне письмо,
екологію тощо.
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ДИТЯЧИЙ МОВНИЙ ТАБІР —
ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ
ОСВІТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ
Лише уявіть: 65% сьогоднішніх першокласників матимуть професії, які
ще зараз не існують. А уже через
якихось 20–30 років стануть буденністю менеджери з космотуризму,
криптокоучі, дизайнери віртуальних світів і програмісти аватарів. Як
підготувати дітей до майбутнього,
про яке ми так мало знаємо? Де і як
розвивати навички XXI століття,
які допоможуть дітям без проблем

опанувати перспективну професію
майбутнього? Про що не можна забути, плануючи освітню стратегію
вашого школяра? Запитань багато,
а однією з відповідей на них може
бути дитячий табір. Тож чому саме
дитячий табір і, власне, DEC camp
у Миговому, що в Карпатах, – це необхідний елемент дитячого розвитку,
самоосвіти та, врешті, стратегії? Ділимось п’ятіркою аргументів.

СВОЯ МАЛЕНЬКА
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Дати пульт управління
своїм життям в руки
дитини – не така вже й
погана ідея. Хоча б на
кілька днів. Саме в таборі, де немає батьків,
дитина може спробувати визначити рівень
довіри до світу та рівень
особистої незалежності. Це ті стратегічні рівні, без яких ми не обійдемося у житті взагалі й
у подальшій освіті зокрема. Часто ми беремо відповідальність за
дітей на себе, вирішуємо за них проблеми, не
дозволяючи отримати
той необхідний життєвий досвід. Однак, коли
ви забираєте у дитини
право на помилку – ви
забираєте у неї й право
на успіх. Тому табір –
це нагода дати дитині
можливість помилятися
і щиро тішитися власним досягненням.
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DEC CAMP — САМЕ
ТЕ МІСЦЕ, ДЕ ДІТИ
НАБУВАЮТЬ
ВАЖЛИВИХ SOFTSKILLS-НАВИЧОК,
ТАКИХ НЕОБХІДНИХ
ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ
КАР’ЄРИ

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ
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Незвичайні «їстівні» ігри – це надзвичайно весело!

3

АКТИВНОСТІ + ІГРИ =
СПОГАДИ НА ВСЕ ЖИТТЯ
Теплі спогади про дитинство, які супроводжують і зігрівають нас і досі,
формуються у вашої дитини саме
зараз, у цей момент. У DEC camp
у Миговому таких моментів буде
вдосталь. Ми пропонуємо дітям 30
різновидів активностей на вибір. Співи біля вогнища з новими друзями й
улюбленими вожатими-іноземцями.
Запечене маршмелоу на паличці.
Ігри в басейні. Перший у житті соціальний проект, командна робота.
Малювання долонями і ступнями на
білому полотні. Катання на гіробордах. У кожному з цих занять кемпери
зможуть спробувати власні сили, розкрити свої здібності та таланти. Сотні
яскравих моментів ви подаруєте своїй дитині, хоч фізично будете далеко.
Усе це – маленька модель того, що
дитина отримає згодом, під час на
вчання у закордонному навчальному
закладі, де на дітей також чекатимуть
нові відкриття, враження, друзі.

Підставити другу плече – це знадобиться
не лише у спорті, а й у житті
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АНГЛОМОВНИЙ ПРОСТІР
ЯК СВІТОВИЙ СТАНДАРТ
У мовному таборі у дітей є
можливість не лише підвищити свій рівень англійської, але
й розширити коло загальних
знань. Завдяки авторським
програмам заняття в DEC camp
проводяться в ігровій інтерактивній формі, під час яких діти
поглиблюють знання з англійської, долають психологічні
бар’єри. Спілкування з викладачами та вожатими з різних
куточків світу дозволяє більше
дізнатись про культуру їхніх
країн, тип мислення, особливості спілкування. Надалі такий досвід допомагає дітям під
час підготовки й навчання за
кордоном.
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Готуємось стати зірками
шоу-бізнесу
(проект «Дизайн»)

Мчати канатною дорогою зовсім
не страшно. А як інакше навчитися літати?

Де віднайти найкращі краєвиди?
Звісно, у Карпатах! (проект «Туризм»)

4

DIGITAL DETOX — ДОЗВІЛЛЯ
БЕЗ ГАДЖЕТІВ
«There’s no wifi but you will
find a better connection» – одна
з улюблених фраз американських скаутів. У DEC camp wifi
є, але лише одну годину на
день – щоб поговорити з батьками і відповісти на усі важливі повідомлення. Увесь же
інший час потрібно забути про
гаджети, відключитись від соц
мереж і зануритись у реальний світ знайомств, природи
і вражень. Навчитися цінувати
реальне, уміти організовувати
себе – ті навички, які знадобляться і в школі, і в університеті, і в реальному житті.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ
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РОЗВИТОК ВАЖЛИВИХ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК
Досвід, який дитина отримує в таборі, відрізняється від звичайних шкільних
знань. Кемп запам’ятовується на усе життя. Це плацдарм для щоденного
розвитку, де діти формують зв’язки на багатьох рівнях і знаходять своїх
найкращих друзів. Табір DEC camp – саме те місце, де діти набувають
тих важливих soft-skills-навичок, про які забуває традиційна школа.
Розробляючи власні проекти – роботи-трансформери, машини на пульті
керування, дизайнерські витвори, – діти розвивають креативне мислення.
Щодня кемпери діляться власними враженнями, важливими думками
чи подіями, формуючи емоційний інтелект. Конструюючи та запускаючи
саморобні ракети разом з інструктором-інженером – вчаться працювати
у команді. Й на усіх заходах діти вдосконалюють навички комунікації.
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Ілон Маск – наш кумир!
Запускаємо власну ракету

Наших розробок уже чекають на «Битві
роботів» (проект «Технології»)

Дитячий мовний табір – це невеликий, але дуже важливий компонент освітньої стратегії. А кемпер – не посудина, яку ми маємо
наповнити, а факел, який можна запалити. Тому варто допомогти
нашим дітям стати успішними і головне – щасливими.

Якщо в карпатському небі академічні капелюхи,
значить у Миговому випускний

53
Happy birthday,
dear DEC camp! Happy
birthday to You!

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

Дар’я Урбанович,
бренд-менеджер DEC camp
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Іноді відпустити свою дитину далеко від дому дуже важко. Тому ми запропонували
батькам альтернативу. Табір повного дня у Києві, на Оболоні, створено в найкращих традиціях DEC camp – англійська мова, захоплюючі розваги, екскурсії та
незабутня атмосфера. А батьки можуть прибувати до табору разом із дитиною,
зустрічати її ввечері й за необхідності навідуватись у будь-який час.
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ПЕРШИЙ ТАБІР ВАШОЇ ДИТИНИ
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ДЕННИЙ ТАБІР DEC CAMP — ЦЕ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ДЛЯ ДІТЕЙ 6-12 РОКІВ,
У ЯКОМУ ЗРОСТАЮТЬ МАЛЕНЬКІ ЛІДЕРИ ТА ВЕЛИКІ ОСОБИСТОСТІ

ОДНА ЛІТНЯ ЗМІНА
У ДЕННОМУ ТАБОРІ ЦЕ:

ЧОМУ ДІТЯМ ПОТРІБЕН ДЕННИЙ ТАБІР?
Денний табір – це можливість для дитини
відчути свою самостійність. Разом з однолітками вона робитиме перші кроки дорослішання, виконуватиме командні завдання,
водночас досягаючи особистих успіхів,
разом із викладачами вчитиме розмовну
англійську мову, а наші вожаті завжди підтримають її. У DEC camp діти вчаться визначати пріоритети, творчо мислити, виявляти
наполегливість у будь-якій справі, аналізувати свої дії та цінувати досягнення. І що
раніше ви відправите свою дитину в такий
табір, то швидше вона здобуде навички,
яких дуже потребує у житті, й гармонійнішою буде її подальша освітня стратегія.

10
4

годин занять англійською з іноземними
та українськими
викладачами
години прикладних
майстер-класів
зі STEM, кулінарії,
мистецтва

5
5
1

годин
активних ігор
на вулиці
годин
розважальних
заходів
день
на екскурсії

ДЕННИЙ ТАБІР DEC CAMP 2018
Цього року в основі програми – вивчення особливостей культури світових континентів. Щодня діти занурювались в атмосферу іншої частини
світу за допомогою тематичних занять
з англійської, майстер-класів та вечірніх розваг. Вони спробували свої
сили у творчих заняттях – кулінарія,
магічні трюки, хімічні експерименти,
фотомистецтво, LEGO-воркшопи, живопис, виготовлення сувенірів і прикрас. Упродовж зміни діти проводили
багато часу на свіжому повітрі, грали
у спортивні та тимбілдингові ігри, займалися йогою та короткими медитаціями. На них очікували екскурсії
містом – відвідування планетарію,
пікнік зі справжнім скаутом, похід до
зоопарку чи прогулянка на теплоході.
І якщо першим табором, у який ви
відправите свою дитину, буде DEC
camp, то в інші табори вона вже точно
не захоче.
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Світлана Залужна,
керівник DEC life school

Індивідуальна освітня траєкторія
для дитини – надзвичайно актуальне сьогодні питання і для експертів
освітнього ринку, і для батьків. Це
й зрозуміло, адже система освіти як
у нашій країні, так і у світі швидко і доволі драматично змінюється, а пропозиція освітніх продуктів, зокрема
й їх різних форм, невпинно зростає.
Відповідно заплутатися в інформації доволі легко, а приймати важливі
рішення для успішного майбутнього дитини – надто складно. І тут на

В індивідуальній освітній траєкторії
предмети, а також темп і глибину їх
вивчення дитина обирає сама

допомогу має прийти саме освітня
траєкторія. Очікується, що вже за
рік-два офіційно з’явиться «професія
майбутнього» – менеджер з освітніх
траєкторій. То що ж це за інструмент –
індивідуальна освітня траєкторія, які
його характеристики та переваги, хто
використовує?

“

РОБОТА НАД ІНДИВІДУАЛЬНОЮ
ОСВІТНЬОЮ ТРАЄКТОРІЄЮ
ДИТИНИ — ЦЕ ВЕЛИКА СИСТЕМНА
РОБОТА ЦІЛОЇ ШКОЛИ
ВІД ТОЧКИ «А» ДО
ТОЧКИ «Б»
Фактично індивідуальна освітня траєкторія є вивіреним шляхом, маршрутом дитини від
точки «А» до точки «Б». Вона
будується на двох головних
ввідних. Перша – це певна діагностика дитини: визначення,
де вона є зараз із точки зору її
знань, умінь, уподобань, інтересів та побажань. І друга – візія
батьків майбутнього образу своєї дитини: якою людиною вони
її бачать, якими компетенціями,
навичками та рисами характеру
хочуть, щоб дитина оволоділа.
Освітньою траєкторією
передбачено цілий перелік
освітніх заходів, роботу з інсти-

туціями, крім того, мають бути
враховані й часові показники
у рухові між точками на траєкторії. Зокрема, експерт, який
будує траєкторію, радить родині й дитині, що і коли потрібно
додати до цього плану. Варто
зауважити, що школа – лише
один із елементів траєкторії,
де реалізується лише частина
завдань. Інші – поза школою,
ще інші – наприклад, здійснюються через участь у лідерській
програмі, освітніх подорожах,
у заняттях у спортивних секціях, при реалізації проектів із
соціальної відповідальності
(сьогодні для вступу в хороший
закордонний виш це обов’язковий пункт).

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ
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ЯК БУДУЮТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Однозначно, для успіху важливі усі
сторони цього процесу: тютор або
експерт, який уміє будувати траєкторію, дитина – як головний суб’єкт
процесу (не об’єкт, наголошуємо),
і батьки – як візіонери й замовники.
У DEC life school ми маємо глибокий досвід роботи з індивідуальним
навчальним планом дитини. Це один
із елементів освітньої траєкторії дитини – саме для школи. Для побудови
індивідуального навчального плану
ми спочатку діагностуємо дитину через активне спостереження за нею, за
її поведінкою у командній діяльності
та в індивідуальній роботі, у процесі
занурення дитини у різні ситуації.
Це найдієвіший спосіб. Ми визначаємо, які дитина має сильні сторони
характеру, які зони для розвитку, які
у неї механізми прийняття рішень,
інтереси й уподобання, які предмети
та студії її надихають, який у дитини
освітній потенціал тощо. Шляхом
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ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ДЛЯ УСПІШНОГО
МАЙБУТНЬОГО ДИТИНИ

Шкільні ноутбуки й освітні онлайнресурси – це можливість досягти
високих академічних показників
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спостереження та за допомогою використання певних тестів, що дають
інформацію про рівень академічних знань, ми визначаємо точку «А»
(де дитина перебуває зараз).
Далі ми, представники школи,
зустрічаємося з батьками і дитиною
для робочої сесії, де проговорюємо,
які академічні й особистісні цілі ми

бачимо для дитини на найближчий
навчальний рік. Важливо, щоб дитина бачила ці цілі, розуміла і приймала
так само.

Тютори допомагають кожній дитині
якнайкраще впоратися зі своїми
індивідуальними завданнями

ДВА НАЙВАЖЛИВІШІ
СКЛАДНИКИ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ
Фактично академічні та особистісні цілі плюс чіткі плани
щодо їх досягнення і є двома
найважливішими складниками нашого індивідуального
плану навчання. Академічні
цілі передбачають визначення
предметів, для яких встановлено пріоритет, а також предметів, до яких у дитини існує
відчутний інтерес і мотивація,
та предметів, для яких мотивацію потрібно підняти та за
якими є «пробіли». Ми фіксуємо, які у дитини будуть спеціальні індивідуальні завдання,
додатково до програмних. Те
саме фіксуємо і щодо особистісних цілей. Наприклад, у однієї нашої студентки – дівчинки
9 років – ми діагностували наявність проблем, пов’язаних зі
«стресом часу». Вона прекрас-

У ПОСТІЙНОМУ ЗВ’ЯЗКУ
З ДИТИНОЮ, ВЧИТЕЛЯМИ,
БАТЬКАМИ
Робота над індивідуальною освітньою траєкторією дитини – це велика
системна робота цілої школи. Індивідуальні цілі кожної дитини підіймаються на рівень вище – на рівень
групи учнів, і далі – на рівень школи.
Ми аналізуємо процес – і потім команда вчителів, тюторів і психологів формує інструменти і різновиди
діяльності у школі, які допомагають
кожній дитині якнайкраще впоратися
зі своїми індивідуальними завданнями. Якщо ми, наприклад, бачимо,
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У DEC LIFE SCHOOL
ВИКОРИСТОВУЮТЬ
ІНСТРУМЕНТИ
ТА ПРОЕКТИ,
ЯКІ МОЖНА
ВПРОВАДИТИ
НЕ ЛИШЕ У СТІНАХ
ШКОЛИ, АЛЕ
І ПОЗА НЕЮ

що для багатьох учнів нашої старшої
школи зоною для розвитку є вміння
працювати у команді, то добираємо
навчальні проекти і завдання, які передбачать велику кількість різних ролей у проектних командах. Адже всі
наші підлітки бачать себе лідерами
й інших ролей не хочуть визнавати,
а тому робота у команді, навіть невеликій, часто розвалюється. У DEC life
school використовують інструменти
та проекти, які можна впровадити не
лише у стінах школи, але і поза нею.
Ми будуємо індивідуальні цілі для
кожної дитини на рік і на півріччя –
для кращого моніторингу прогресу.
Персональний тютор, який відповідає за досягнення дитиною цілей
з індивідуального плану, перебуває
у постійному зв’язку з дитиною, іншими вчителями школи, іншими дітьми
у школі, з батьками та психологом
школи. Він швидко реагує на будьякі зміни або ж відхилення у освітній
траєкторії.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

но володіє предметом, однак
тест із елементами обмеження
часу вона здає зі складнощами,
а будь-які дедлайни викликають у дитини паніку. Це означає, що їй потрібно допомогти
побудувати стосунки з часом.
У школі існує повноцінна механіка того, як це робити. Зокрема, вирішення цього питання
може бути таким: дівчинка
може бути тайм-кіпером у своїй групі впродовж півроку, а її
завдання – слідкувати за часом
і повідомляти однокласників
про те, що лишилося 5 хвилин
до закінчення уроку. Так дитина поступово налагоджує свої
стосунки з часом, зникає стрес,
і її академічні результати автоматично стають кращими. Іншими прикладами рис, які можуть заважати дитині рухатися
уперед, можуть бути невміння
приймати поразку або схильність завжди порівнювати свої
успіхи з успіхами інших і втрачати мотивацію, якщо хтось
інший краще виконує певну
роботу. Ми відштовхуємося
від сильних рис характеру та
особистості дитини і коригуємо
ті особливості, які заважають їй
у розвитку.

ED_VENTURE

В ОСВІТНІЙ ТРАЄКТОРІЇ
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЦІЛІ КОЖНОЇ
ДИТИНИ ПІДІЙМАЮТЬСЯ
НА РІВЕНЬ ВИЩЕ —
НА РІВЕНЬ ГРУПИ УЧНІВ,
І ДАЛІ — НА РІВЕНЬ ШКОЛИ
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Деякі елементи освітньої траєкторії
реалізуються через заняття
у спортивних секціях
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DEC EVENTS

АНОНС
ПОДІЙ
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НАЙМАСШТАБНІША
ВИСТАВКА, ПРИСВЯЧЕНА
ОСВІТІ ЗА КОРДОНОМ
DEC education запрошує на освітню виставку за участю понад 70
всесвітньо відомих університетів,
коледжів, шкіл та мовних курсів, яка
відбудеться 26 січня у Києві (готель
Hilton Kyiv), 27 січня 2019 р. в Одесі
(готель «Бристоль»). Це захід для
батьків, які хочуть дати своїм дітям
освіту за кордоном; студентів, які бажають дізнатися все про магістерські
програми, курси підготовки до IELTS/
TOEFL та мовні курси в Європі, США
та Канаді; тих, хто хоче дізнатися
про закордонні мовні табори для
дітей, професійні курси для підлітків,
сімейні програми та групові поїздки
з вивченням мови.

ПІДГОТОВКА ДО IELTS
DEC school пропонує підготовку до
IELTS. Саме студенти DEC school складають цей тест на 7.0 бала і вище! Підготовка від DEC school – це інтенсивне
підготування до всіх чотирьох блоків
екзамену: аудіювання, читання, письмо та усні теми; здавання двох пробних тестів IELTS; тренування навичок
використання часу на виконання
кожного з блоків тесту; збільшення
словникового запасу та практичне
використання матеріалу, який буде
на екзамені; заняття з носіями мови.
ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
DEC school готує випускників загальноосвітніх шкіл та спеціалізованих
ліцеїв до екзамену ЗНО. Відповідно до нових завдань ЗНО програма курсу охоплює читання, письмо,
вживання мови та аудіювання. Діти
повинні навчитися читати та розуміти різні тексти у визначений проміжок часу, швидко аналізувати їх
і робити висновки. Заняття проводять
українські викладачі, добре знайомі

з особливостями екзамену, виключно
англійською мовою.

КАНІКУЛИ ДЛЯ ДІТЕЙ У КИЄВІ
Канікули в місті (осінь-весна-літо) також можуть стати цікавим, активним та
корисним відпочинком, у чому можна
переконатися, відвідавши DEC school.
Програма для дітей (4–12 років) проходить в ігровій формі. Тут вивчають
англійську через перевтілення у книжкових героїв, створюють мультфільми
та комікси, займаються арт-терапією.
Програму для підлітків (13–16 років)
розроблено так, щоб через тематичні
уроки зацікавити та спонукати їх не
тільки до вивчення англійської мови,
але й до розвитку своїх талантів.

DEC EVENTS

Будуть також ігри, спорт та розваги:
командні, настільні ігри, активності на
свіжому повітрі, спорт та прогулянки;
декоративне мистецтво, малювання,
кулінарія, фільммейкінг, лайфхаки,
психологія, танці, Lego; квести, вікторини, шоу талантів, вечірки, творчі проекти, новорічні та різдвяні святкування.

CMYK
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ОСІННІ ТА ЗИМОВІ КАНІКУЛИ
У ДЕННОМУ ТАБОРІ DEC CAMP
Англомовний інноваційний табір
запрошує усіх дітей віком 6–12 років
провести неймовірну осінню зміну.
На кемперів чекають:
⚫⚫ 2 години занять розмовною
англійською з сертифікованими
викладачами-іноземцями, а також
українськими вчителями;
⚫⚫ елементи альтернативної освіти (щоденний тайм-менеджмент, короткі медитації, рефлексії);
CMYK
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⚫⚫ кожен день творчі й креативні
майстер-класи, спорт і активності на
вулиці, вечірні заходи, екскурсійний
день.
ЗИМОВІ КАНІКУЛИ У ТАБОРІ
DEC CAMP ІЗ ПРОЖИВАННЯМ
Новорічні свята можна відчути
у кращих традиціях DEC camp, де
поєднуються справжній відпочинок
з вивченням англійської – 15 годин
в інтерактивному форматі з сертифікованими педагогами-носіями мови
з Англії, Канади, США. Кемпери візьмуть участь у дебатах, презентаціях,
спільних проектах і цікавих завданнях.

«УСПІШНИЙ СТАРТ»
ВІД DEC LIFE SCHOOL
У жовтні стартує програма підготовки
дітей до школи, одним із основних
принципів якої є навчання через гру.
Освітнім іграм тут присвячено 80%
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часу. Програма «Успішний старт» від
DEC life school – це 100 годин занять
із професійними спеціалістами; діагностична консультація психолога
перед початком занять; обладнана
і безпечна локація, робота у міні-групах; індивідуальний супровід тютора
та психолога; зворотний зв’язок із
батьками.
Після закінчення програми кожна
дитина навчиться слухати, висловлювати свою думку, взаємодіяти з іншими; стане емоційно стійкою, більш
відповідальною та комунікабельною;
підвищить рівень концентрації уваги
і наполегливості; здобуде навички самонавчання, планування свого часу.

У DEC LIFE SCHOOL
ВІДКРИТО ДОНАБІР У ГРУПУ
ДЛЯ НАЙМЕНШИХ
Якщо дитина не радіє навчанню
у своїй школі, стривожена, розгублена, варто відвідати регулярні
зустрічі з керівником DEC life school
та дитячим психологом під час Днів
відкритих дверей. Школа пропонує
першокласникам програму швидкої
адаптації до нових умов у школі; індивідуальний план навчання; навчання
у міні-групах; поступовий розвиток
емоційного інтелекту, критичного
мислення, креативності, уміння
працювати у команді, лідерства та
комунікації.
СТАРША ШКОЛА
ВІД DEC LIFE SCHOOL
Навчання в старшій школі – це не
лише отримання академічних знань
та вдала підготовка до ЗНО, а й розвиток м’яких навичок, серед яких
критичне мислення, емоційний інтелект, вміння вирішувати комплексні
задачі, ініціативність та лідерство,
креативність тощо.
Студенти-підлітки у DEC life school
беруть участь у престижних змаганнях
і конкурсах (British English Olympics,
First Lego League, Engineering and
Technology Competition); реалізовують понад 60 проектів за рік; отримують знання з англійської мови вдвічі
більше, ніж за програмою Міністерства освіти; мають персонального
тютора-наставника.

КОНТАКТИ

DEC SCHOOL
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

вул. Професора Підвисоцького, 16

DEC EDUCATION
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

бул. Лесі Українки, 23 б
dec-edu.com
facebook.com/education.dec
(044) 390 76 24

ШКОЛИ

DEC school на Печерську
вул. Професора Підвисоцького, 16
DEC school на Печерську
вул. Академіка Філатова, 2/1
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 LIFE SCHOOL
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

	пр-т Героїв Сталінграда, 10 д,
Гольф Центр
declifeschool.com.ua
facebook.com/lifeschool.dec
(044) 495 51 86

64

DEC school на Лук’янівці
вул. Січових стрільців, 42
dec-school.com
facebook.com/school.dec
(044) 390 77 19

DEC LAB
DEC CAMP
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

вул. Професора Підвисоцького, 16
dec.camp
facebook.com/camp.dec
(044) 334 34 01

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

	пр-т Героїв Сталінграда, 10 д,
Гольф Центр
dec-lab.com.ua
	facebook.com/educational.
laboratory
(044) 495 51 86

Дуже багато шкіл пропонують хорошу освіту. Ми в Американській
Єврейській Академії пропонуємо нашим студентам відмінну освіту, і
навіть більше... зокрема й безперервне навчання упродовж усього життя
через серце та душу.
Пропонуємо програми тривалістю півроку, один рік, декілька років та
післяшкільні програми підготовки до вступу в університет для студентів
віком 14-19 років.
Пропонуємо стипендії

American Hebrew Academy

Міжнародна Єврейська Підготовча Школа-пансіон
www.americanhebrewacademy.org

