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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
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Н О В И Н И

«НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ 2019/2020»
Грудневий форум 2018 року вирізняли реальні кейси 
клієнтів, які вже мають досвід навчання за кордоном, 
та власні історії гостей заходу

А К Т У А Л Ь Н А  Р О З М О В А

ВІД ОСВІТИ ЗНАНЬ ДО ОСВІТИ УМІНЬ
Про перспективи освіти у майбутньому розповідає 
Олександр Тарченко, засновник і директор зі 
стратегічного розвитку DEC education

D E C  E D U C AT I O N

АНГЛІЙСЬКА, РОЗВИТОК І НЕЗАБУТНІЙ 
ВІДПОЧИНОК ЗА КОРДОНОМ
Канікули з вивченням англійської мови – новий тренд 
серед батьків, які дбають про розвиток своїх дітей

D E C  S C H O O L

ШКОЛА, ДЕ ВИКЛАДАЧ — ТВІЙ ДРУГ
У цій школі поважають дітей, товаришують із ними 
та навчають не лише мовним конструкціям, а й життю

D E C  C A M P

THE FUTURE IS HERE
Майбутнє варто зустрічати у всеозброєнні.  
Саме до цього й готуються юні кемпери у DEC camp

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

5 МІФІВ ПРО АЛЬТЕРНАТИВНУ ОСВІТУ
Ті, хто хочуть мати більше знань та умінь, можуть 
отримати їх, не перебуваючи затиснутими рамками 
загальноосвітньої програми

Спеціальний огляд можливостей середньої та вищої освіти за кордоном для клієнтів 
міжнародної освітньої компанії DEC education ⚫ Січень 2019 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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ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО —  
НЕ ЩОСЬ НЕЗВІДАНЕ,  
футуристичне, ефемерне, що, ймовірно, тра-
питься в якомусь 2200 році. Це те, що відбува-
ється вже зараз у багатьох школах усього сві-
ту, де прагнуть трансформувати звичну і вже 
неефективну систему освіти. Тут будують свою 
роботу по-новому, ініціюють глобальні зміни 
в системі освіти й допомагають дітям здобувати 
знання і навички, які допоможуть їм знайти 
своє покликання у майбутньому, бути щасли-
вими, знаходити себе в цьому вирі постійних 
змін. Акцент у таких школах ставиться на пер-
соналізоване, міждисциплінарне проектне 
на вчання. У школах заняття проводять не тільки 
викладачі, а й художники, підприємці, науковці. 
Студенти відвідують офіси компаній, дослідні 
інститути, музеї тощо, а класами для студентів 
можуть бути як суперсучасні класні кімнати десь 
у Берліні, так і чайні плантації в Індії…

Майбутнє потребує від нас звички навча-
тися упродовж усього життя, а популярність 
онлайн-освіти стане причиною зміни традицій-
них освітніх установ. Навчання вже не буде ба-
зуватися на запам’ятовуванні, а перспективою 
завтрашнього дня стане жорстка конкуренція 
з роботами. Як впоратися з такими викликами? 
Що треба буде вчити? І якою взагалі має бути 

освіта майбутнього? Про це ми вирішили по-
міркувати на сторінках нашого журналу.

Щоб не загубитися у лабіринтах штучного 
інтелекту, вже сьогодні потрібно готуватися до 
майбутнього – розвивати компетенції, недоступ-
ні машинам: уміння працювати в команді, лі-
дерство, критичне мислення, креативність, а го-
ловне – емпатію і вміння комунікувати з тими, 
хто нас оточує. І всьому цьому дітей повинен 
навчити вчитель, роль якого теж змінюється. 
Із авторитарного керівника він перетворюєть-
ся на наставника і партнера, який допомагає 
студентам знайти свій талант, побудувати ін-
дивідуальний освітній маршрут і рухатися цим 
шляхом, допомагаючи здобувати навички, без 
яких не обійтися в світі майбутнього.

У ці хвилини в шкільних класах і аудиторіях 
вищих навчальних закладів навчається поко-
ління, покликане змінити світ на краще. Сьо-
годні, отримуючи сучасні знання та здобуваючи 
навички, вони готуються в майбутньому стати 
просунутими, конкурентними, лідерами думок. 
І саме тому майбутнє починається сьогодні.

НАТАЛЯ ТАРЧЕНКО, 
 співзасновниця групи освітніх компаній DEC

natalia.tarchenko@dec.ua



04 05

#
13

 /
 2

01
9 

    
    

    
    

ED
_V

EN
TU

RE
    

    
    

    
 Ж

УР
НА

Л 
ПР

О 
ОС

ВІ
ТУ

  Н
ОВ

ИН
И

У грудні 2018 року освітня агенція DEC 
education провела форум «Навчан-
ня за кордоном 2019/2020», де діти та 
їхні батьки змогли отримати корисну 
і практичну інформацію про навчання 
у школах та вишах Західної Європи, 
США та Канади. На форумі учасники 
дізналися про важливі аспекти на-
вчання за кордоном, про які не можна 
знайти інформацію у відкритих джере-
лах, зокрема, що потрібно робити вже 
зараз, аби у вересні 2019 року розпо-
чати навчання у престижному захід-
ному виші, як скористатися низкою 
преференцій, що треба для того, аби 
якісно підготуватися до вступу, тощо.

НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ 
2019/2020

Надзвичайно цінними для учас-
ників форуму стали реальні кейси клі-
єнтів, які вже мають досвід на вчання 
за кордоном. Вони відповіли на за-
питання гостей форуму та розповіли 
власні історії.

СЛУШНІ ПОРАДИ ВІД ЕКСПЕРТІВ
Неоціненну інформацію на форумі 
надали експерти агенції. Вони по-
ділилися своїм досвідом і баченням 
того, що потрібно робити майбутнім 

студентам сьогодні, щоб не лише 
успішно вступити у найкращі виші, 
але й здобути перспективний фах 
і самореалізуватися. Так, Юлія Мі-
рошниченко, експерт відділу вищої 
та середньої освіти за кордоном DEC 
education, розповіла про спільні кро-
ки, які потрібно зробити студентам, 
їхнім батькам разом із агенцією для 
отримання середньої чи вищої освіти. 
Серед цих кроків одним із найваж-
ливіших є вибір перспективної про-

ЩЕДРИЙ УРОЖАЙ УСПІШНИХ ВСТУПІВ
Освітня агенція DEC education уже понад 10 років допомагає укра-
їнським студентам вступати у найрейтинговіші школи й виші світу. 
У 2018–2019 навчальному році DEC education зібрала щедрий урожай 
успішних вступів наших студентів. Ці результати свідчать про високу 
якість спільної роботи, про відмінні показники підготовки студентів. 
А перелік шкіл і вишів, куди вступили українські студенти, вражає!

University College London (Великобританія) – виш, який входить 
до складу Лондонського університету і посідає 7 місце в рейтингу 
найкращих вищих навчальних закладів світу. Тут працювали або ж 
навчалися 33 нобелівських лауреати. До речі, в цьому виші також 
вчився Махатма Ганді.

King’s College London – один із найстаріших і найпрестижніших 
університетів Англії. Приємно, що серед його студентів є й українці, 
адже цей виш зіграв величезну роль у дослідженнях, які сформували 
сучасне життя, як, наприклад, відкриття структури ДНК, розвиток 
радіо і телебачення, мобільного зв’язку.

НА ЗАХОДАХ ОСВІТНЬОЇ АГЕНЦІЇ DEC EDUCATION 
МАЙБУТНІ СТУДЕНТИ ТА ЇХНІ БАТЬКИ ЗАВЖДИ 
МОЖУТЬ ОТРИМАТИ НАЙВАЖЛИВІШУ  
ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОСВІТУ ЗА КОРДОНОМ

“

фесії та профорієнтаційний аналіз 
студента – те, без чого важко обрати 
правильний виш, а у перспективі – 
знайти справу до душі.

У компанії DEC education переко-
нані: обирати фах потрібно, замислю-
ючись на 10 років уперед, аналізую-
чи сучасні зміни і нові професії, які 
стають популярними вже сьогодні, 
а в майбутньому користуватимуться 
найбільшим попитом. Про професії 
майбутнього розповіла Олена Саф-
ронова, керівник відділу вищої та 
середньої освіти DEC education, – які 
професії конкурентні, який рівень 
зарплати у спеціалістів із такими 
спеціальностями, у яких сферах ці 
професії можуть знадобитися.

Відповідно форум став тим міс-
цем, де впродовж одного дня можна 
було дізнатися про середню і вищу 
освіту за кордоном усе, що потрібно, 
при цьому зекономивши час на по-
шуки інформації та її опрацювання.

За океаном для українських студентів відкрив 
двері виш № 1 Канади – University of Toronto, де 
навчалося безліч прем’єр-міністрів цієї країни. 
А студенти, що вступили в University of British 
Columbia, напевно, після закінчення вишу бу-
дуть пишатися тим, що у них одна альма-матер із 
нинішнім прем’єром-міністром Країни кленового 
листка Джастіном Трюдо.

У США наші студенти вчитимуться в Green River 
College – одному з найбільших освітніх центрів шта-
ту Вашингтон, в коледжі Foothill/De Anza – одному 

з лідерів у сфері освіти США в самому центрі Кремнієвої 
долини.

Що стосується шкіл, то варто також згадати Sherborne 
International College (Великобританія) – унікальну при-
ватну школу з відмінною репутацією, що забезпечує най-
кращий старт для іноземних студентів; Taunton School 
International (Великобританія) – школу, в якій за увесь 
час існування 96% усіх випускників успішно продовжили 
навчання у вишах по всьому світу; Pickering College – один 
із найстаріших навчальних закладів Канади, де готують 
успішних лідерів.

І це лише невелика дещиця тих престижних навчаль-
них закладів, де тепер навчатимуться студенти з України. 
Все це стало можливим завдяки злагодженій роботі самих 
студентів та фахівців компанії DEC education.



06

АК
ТУ

АЛ
ЬН

А 
РО

ЗМ
ОВ

А

07

#
13

 /
 2

01
9 

    
    

    
    

ED
_V

EN
TU

RE
    

    
    

    
 Ж

УР
НА

Л 
ПР

О 
ОС

ВІ
ТУ

 Що вказує на те, що сучасна освіта зазнає 
суттєвих трансформацій?

Я – підприємець у сфері освіти, а тому дивлюся 
на освіту як на бізнес із перспектив розвитку 
цієї моделі підприємницької діяльності. Зва-
жаючи на її стабільність плюс нові напрями 
діяльності, можна засвідчити, що сучасна освіта 
концептуально змінюється, набуваючи нових 
виявів і форм.

Однією з наших переваг є те, що ми – фахівці 
в міжнародній освіті, а наші партнери – про-
відні навчальні заклади світу. Відповідно ми 
бачимо моделі, які дуже динамічні й суттєво 
відрізняються, скажімо, від тих моделей, які 
працюють в Україні. Ми звертаємо увагу, як 
розвиваються різні освітні проекти, з’являють-
ся нові продукти, нові напрями, методики по 
всьому світу, інструменти, навіть більше – самі 
беремо у них участь.

Зустрічаючись із людьми – визнаними фа-
хівцями у своїх галузях, які уміють поєднувати 
традиційне (наприклад релігію, історію) і нове 
(скажімо, технологічні засоби й інструменти), 
сьогодні важко робити прогнози щодо того, 
як зміниться освіта навіть у найближчій пер-
спективі. Звісно, є активний розвиток сучасних 
технологій, який радикально впливає на освіту, 
але водночас є й речі, які не змінюються віка-

САМОРЕФЛЕКСІЯ, 
ЗНАННЯ СЕБЕ 
І СПОДІВАННЯ 
НА СЕБЕ — ВАЖЛИВІ 
ЧИННИКИ ОСВІТИ 
МАЙБУТНЬОГО

“

ВІД ОСВІТИ ЗНАНЬ  
ДО ОСВІТИ УМІНЬ

ми, – мудрість, закладена у свідомості людини, 
у нормах моралі та співіснування, у законах, які 
склалися дуже давно.

 Тобто сучасні технології – один із найваж-
ливіших чинників, який трансформує сучасну 
освіту в освіту майбутнього?

Ми бачимо технології, які на наших очах тран-
сформують світ. За 10 років з’явилися смартфо-
ни, які змінили нашу уяву про багато речей – 
комунікацію взагалі, оплату товарів і послуг, 
доступність до інформації, розваги. Якщо сьо-
годні ви не є кнопкою application в телефоні, то 
вашого бізнесу не існує. Про таке 10 років тому 
ніхто не міг і говорити. Та є незмінні речі, які 
лишаються такими самими, – наприклад, щоб 
стати розумним, треба вчитися, необхідний 
духовний розвиток тощо.

Зараз ми живемо у час, коли змінюються 
стандарти освіти взагалі, й наразі очевидних 
відповідей на те, якою буде подальша освіта, 
немає. Проте уже сьогодні можна визначити 
певні напрямки, куди все рухається. Рух від-
бувається у напрямку до розвитку особистості, 
індивідуальності, а відповідно й усі навчальні 
процеси переналаштовуються на позиції більш 
індивідуального, унікального підходу до кожної 
людини.

Я вірю в інтегральний розвиток людини, 
коли існують якісь певні етапи, які проживає 
кожна людина, і вона повинна їх по-справж-
ньому проживати, а не тільки, наприклад, про-
читати книжку і сказати: я прочитав і уже все 
знаю. Гадаю, сьогодні йде велика зміна у пара-
дигмі освіти взагалі – від освіти знань до освіти 
умінь, зокрема до освіти уміння використову-
вати знання, до більшого долучення творчості 
як елемента уяви. Щоб у своїй роботі людина 
могла використовувати те, що не може вико-
ристати машина. Наприклад, сучасні роботи 
можуть писати музику, але вони на відміну від 
нас не можуть передавати свої почуття та емоції.

 Чи зміниться роль шкіл, університетів?

Роль навчальних закладів у житті людини також 
зміниться. Наприклад, я бачу, що університети 
надалі будуть такими собі R&D-центрами, де 

проводитимуться дослідження. Студенти бра-
тимуть певну практичну участь у пілотних про-
ектах бізнесів. А компанії на базі університетів 
проводитимуть власні дослідження, шукатимуть 
собі робочу силу. Це буде на стику навчання 
і бізнесу. Університет у тому вигляді, в якому він 
є зараз (5 років теорії), відійде. У наших парт-
нерів на Заході він уже не такий. Там звичним є 
півроку навчання, а півроку практики. І саме це 
корисно для студента, адже він повинен бачити 
не лише теорію, а й практику. Таке навчання 
швидше рухає розвиток і професійне зростання, 
тому роль університетів буде іншою. Звісно, ні-
хто не каже, що 5 років – це погано чи добре, але, 
як на мене, сьогодні це забагато. А навчання, яке 
поєднане з практикою, дасть змогу студентам 
опинитися на місці бізнесмена. Вони зможуть 
реалізовувати якісь свої проекти, а якщо їм не 
вистачатиме знань чи умінь – тоді шукатимуть 
навчальні програми, які їм допоможуть.

ТЕХНОЛОГІЇ КРОКУЮТЬ СЕМИМИЛЬНИМИ 

КРОКАМИ, ЗМІНЮЮЧИ НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ І ТРАНСФОРМУЮЧИ СОЦІУМ. 

ЗМІНИ ТОРКАЮТЬСЯ ПРАКТИЧНО УСІХ СФЕР 

ЖИТТЯ ЛЮДИНИ, ЗОКРЕМА Й ОСВІТИ. ЯКОЮ 

СТАНЕ ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО, ЯК ЗМІНИТЬСЯ 

ЛЮДИНА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, ЩО 

ЧЕКАЄ НА ТИХ, ХТО ХОЧЕ ОСЯГТИ ЗНАННЯ, 

У БЛИЗЬКІЙ І ДАЛЕКІЙ ПЕРСПЕКТИВІ — ПРО 

УСЕ ЦЕ РОЗПОВІДАЄ ОЛЕКСАНДР ТАРЧЕНКО, 

ЗАСНОВНИК І ДИРЕКТОР ЗІ СТРАТЕГІЧНОГО 

РОЗВИТКУ DEC EDUCATION
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 Якою буде в такому випадку роль учителя?

Роль учителя сьогодні змінюється в напрямку 
від учителя до тютора (tutor) – до людини, яка 
не нав’язує свою думку, а допомагає знайти 
інструменти для вирішення завдання. Таке 
навчання зовсім по-іншому долучає дітей до 
процесу навчання, а тому й з’являється стимул 
навчатися. Є бажання вивчити те, чого не знаєш, 
а не нав’язані моделі, коли ти повинен знати 
у межах від цього до цього. До того ж учителеві 
важко щоразу аргументовано розказувати, 
для чого треба вчити від цього до цього. Та й 
не кожен учитель може навіть дати відповідь 
на ці запитання. Тому запит, який повинен іти 
від самої дитини, зростатиме. Яскравим при-
кладом у такій ситуації є онлайн-курси, коли 
з’являється внутрішнє бажання вивчити щось 
глибше. І є можливість зробити це.

 Якою буде освітня динаміка, коли до на
вчання повністю підключиться онлайн?

Коли йдеться про онлайн, то насамперед варто 
говорити про вміння використовувати джере-
ла і довіру до цих джерел. Адже треба уміти 
правильно працювати з інформацією, знати, 
звідки її можна взяти, наскільки вона надійна. 
Та онлайн – це не тільки можливість отримати 
інформацію, а й нагода мати доступ до кра-
щих викладачів. Зараз ці можливості зросли, 
а тим паче можливості різних типів комуніка-
ції, наприклад, якийсь клас з України може 
спілкуватися із класом у Бразилії, діти можуть 
обмінюватися своїм досвідом, реалізовувати 
спільні проекти. Такі зв’язки не варто недооці-
нювати. Онлайн – це можливість презентувати 
себе і свої проекти, це доступність до інформа-
ційного поля, частиною якого можеш стати і ти.

Ще один важливий аспект – зменшуються 
відстані між людьми. По-перше, через соці-
альні мережі суттєво зросла доступність до 
відомої людини (і взагалі людей – одне до од-
ного). По-друге, зросла швидкість комуніка-
ції. З одного боку, це плюс, а з другого – мінус, 
оскільки інформація швидко застаріває і стає 
непотрібною. Саме в такий час медіаграмотність 
чи вміння працювати з інформацією, а також 
довіра до джерел будуть одним із основних 
навичок, особливо у час, коли надто активізу-
ються фейкові новини.

 Як повинна змінюватися людина у такій 
системі?

Я думаю, треба буде краще вивчати себе як 
людину, уміти звірятися з самим собою. Сво-
бода не йде окремо від відповідальності, це 
буде та сама відповідальність перед собою за 
себе, за самовиховання, за усвідомлення себе 
як особистості. І тут ідеться про комплексний 
розвиток, а не про зовнішнє бачення системи 
освіти взагалі. Адже система освіти – це певна 
інфраструктура, в якій є можливості для роз-
витку людини. Водночас необхідно буде більше 
знати про себе. Коли я упевнений, що знаю 
себе, свої бажання та потреби, то тільки в цьому 
випадку можна стати успішним. У цьому плані 
я гадаю, що в Україні є великий відсоток людей, 
що живуть у такому патерналістському вимірі – 
хочуть, щоб держава чи хто інший вирішував за 
них, відповідно перекладаючи свої проблеми 
інших. Проте тільки саморефлексія, знання 
себе і сподівання на себе можуть допомогти. 
Це важливі чинники освіти майбутнього.

 Яким має бути оцінювання знань, якими 
володіє людина?

Я не вірю в систему зовнішнього оцінювання 
і вважаю її шкідливою. Адже до нібито неза-
лежної оцінки підключається суб’єктивний чин-
ник учителя, коли йому може подобатися чи не 
подобатися студент, та й знання оцінюються 
відповідно до певних шаблонів. У світі уже не 
оцінюють шаблонне мислення, коли дізнався 
щось, можеш це повторити – і тобі поставлять 
оцінку. Це погано для знань, хоча й зручно для 
системи освіти, батьків. Це дуже незручно для 
дитини. Школа повинна існувати як платформа, 
на якій є взаємний обмін енергією і розвитком 
між студентом і учителем.

 Яким повинен бути вік навчання у системі 
освіти майбутнього?

Вчитися варто завжди. Навчатися треба буде 
все життя, адже світ настільки динамічний, що 
не буде такої професії, яка знадобиться тобі на 
все життя. Принагідно хочу звернути увагу на 
те, наскільки свідомо ти обираєш професію, на-
скільки тобі вистачає знань і умінь, щоб обрати 
саме її. З власного життєвого досвіду скажу, що, 
закінчивши юридичний факультет Київського 
національного університету ім. Тараса Шев-
ченка, я 8 років вганяв себе у спеціальність, 
проте так і не бачу себе тим, хто працює за цим 
профілем. Тому кажу всім: шукайте те, у чому 
ваше покликання, там, де ваш інтерес.

 Які ви бачите перспективи розвитку освіти 
в Україні?

Раніше українська освіта була сильною, знаною 
відомими педагогами Сухомлинським та Ма-
каренком. У нас була непогана освітня база. 
Проте сьогодні ми програємо насамперед тим, 
що, наприклад, на Заході освіта зосередже-
на на тому, що дитина – унікальна. Простий 
приклад: при вступі до західного вишу треба 
обов’язково написати есе або мотиваційний 
лист – як ти бачиш проблематику, яким ти бачиш 
власний розвиток. Це не про те, як ти розумієш 

чи знаєш якийсь предмет. Це про те, яким ти є 
як особистість. Надзвичайно важливо побачити 
критичне мислення дитини, уміння дебатува-
ти. Адже ти повинен знати й уміти відстояти 
свої позиції. Саме в цьому значна відмінність 
української освіти від західної.

Ще один момент – поєднання предметів 
у загальний комплекс, коли варто навчати ді-
тей дисциплінам не нарізно, а в одній систе-
мі міжпредметних зв’язків. Я згадую, як мені 
у школі було важко скласти цей пазл усіх пред-
метів. Тому у майбутньому все йтиме до того, 
щоб вивчати міжпредметні зв’язки, додаючи 
роботів, штучний інтелект тощо.

 Чи зміняться освітні цінності – диплом 
престижного вишу, обсяг знань тощо?

Уже сьогодні деякі західні виші приймають 
студентів, не зважаючи на їхній атестат, або 
провідні корпорації беруть на роботу людей 
без дипломів. Просто не хочуть пропустити 
якогось Стіва Джобса, у якого немає дипло-
ма, але який здатен щось суттєве зробити чи 
уже зробив. Тут дивляться на особистість, на 
попередні проекти, волонтерську діяльність, 
фундаментальні проекти, власні розробки. 
У майбутньому все залежатиме від того, якою 
особистістю ви є, з яким кругозором, з якими 
сильними і слабкими сторонами. Сьогодні існує 
тренд до довіри, до навичок (soft skills).

 Чи зміниться роль освітньої агенції?

Вона уже змінюється. Основна функція освітньої 
агенції – взаємозв’язок із тим, хто хоче навчати-
ся, з тим, хто може цю освіту надати. Сьогодні 
у нас відбувається переосмислення діяльності. 
Ми розуміємо, що у нас є певний базовий рі-
вень, коли ми можемо надати підтримку, у нас є 
досвід, ми знаємо, яка відмінність між нашими 
партнерами, ми можемо показати, яка відмін-
ність між країнами та системами освіти, нам 
відомо, який досвід отримали студенти після 
закінчення навчальних закладів. Водночас ми 
усвідомлюємо, що треба працювати зі студен-
тами на більш ранніх стадіях – формувати їхню 
освітню траєкторію, коли у 6–8 років ми починає-
мо говорити про те, як чином підготувати дитину 
до навчання за кордоном, як визначити її май-
бутні уподобання. Ми готуємо дітей і залучаємо 
наших партнерів до того, щоб виявити справжні 
інтереси вже на першому етапі зацікавленості. 
І ми свідомі того, що треба рухатися саме туди, 
де дитина опиниться в самому центрі великої 
інфраструктури, назва якій – освіта майбутнього.

ШКОЛА ПОВИННА ІСНУВАТИ ЯК 
ПЛАТФОРМА, НА ЯКІЙ Є ВЗАЄМНИЙ 
ОБМІН ЕНЕРГІЄЮ І РОЗВИТКОМ МІЖ 
СТУДЕНТОМ І УЧИТЕЛЕМ

“



10 11

#
13

 /
 2

01
9 

    
    

    
    

ED
_V

EN
TU

RE
    

    
    

    
 Ж

УР
НА

Л 
ПР

О 
ОС

ВІ
ТУ

    
    

    
    

 D
EC

 E
DU

CA
TI

ON НАВЧАННЯ,  
ЩО СТВОРЮЄ 
МАЙБУТНЄ

Микола Скиба, експерт 
напряму «Освіта», 
«Український інститут 
майбутнього»

нати їх сьогодні – величезний виклик. 
І хоча Ілон Маск і взявся його вирі-
шити через свій стартап Neuralink, 
та на сьогодні у цій справі прогресу 
значно менше, ніж у побудові кос-
мічних кораблів до Марсу. З’ясува-
лося, що поєднати комп’ютер і мозок 
надзвичайно складно. Навіть більше: 
говорити про можливості симбіозу 
штучного інтелекту і навчання сьо-
годні зарано.

ПРОФЕСІЯ ВЧИТЕЛЯ 
УТРИМУВАТИМЕ МІЦНІ ПОЗИЦІЇ
Аналіз таких компаній, як Deloitte та 
ін., що регулярно розглядають ситуа-
цію та звітують про те, які професії ли-
шаться у майбутньому, а які зникнуть, 
свідчить про те, що професія вчителя 
має досить міцні позиції. Навіть фу-
туристи у найближчому майбутньому 
не бачать повного заміщення живих 
викладачів голограмами, нейроме-
режами тощо. Адже людина мислить 
розподілено, навіть спілкування між 
учителем та учнем/учнями – це теж 
невеличка мережа. І для розвитку 
мислення критично важливо, щоб 
вона існувала.

ЖИВЕ СПІЛКУВАННЯ 
ЛИШАТИМЕТЬСЯ СУТТЄВИМ 
СКЛАДНИКОМ НАВЧАННЯ
Соціальність людини не дасть можли-
вості повністю перемістити навчан-
ня в онлайн. Згадаймо, як свого часу 
багато людей покладалися на пошту, 
сподіваючись, що університети пе-
рейдуть на дистанційне на вчання, 
коли завдання надсилатимуть сту-
дентам поштою й отримуватимуть 
відповіді. Та цього не сталося.

Такі самі були сподівання, коли 
з’явилися онлайн-курси. Коли швид -
кісний Інтернет дозволив переда-
вати відео, почали говорити, що 
університетам прийшов кінець. 
А згодом університети поглинули 
бізнес онлайн-курсів і очолили цей 
процес. Гарвардський університет, 
Массачусетський технологічний ін-
ститут розробили і виклали у Мережу 
свої онлайн-курси, і це не зменшило 
кількість студентів, які перебувають 
в аудиторії.

Згодом з’явилося змішане на-
вчання, що поєднує онлайн-формат 
і на вчання в аудиторії. Уособленням 

СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ЛАНДШАФТ 

ДУЖЕ РІЗНОМАНІТНИЙ — ВІД 

КЛАСИЧНИХ ОСВІТНІХ УСТАНОВ 

(ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ, ШКІЛ, 

УНІВЕРСИТЕТІВ) ДО ІННОВАЦІЙНИХ 

ЗАКЛАДІВ ІЗ РІЗНОЮ ФОРМОЮ 

ВЛАСНОСТІ (ВІД ПРИВАТНИХ, ДО 

ЗАСНОВАНИХ ГРОМАДСЬКИМИ 

І РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ). 

ВІДПОВІДНО СФОРМУЛЮВАТИ 

ДЛЯ ВСІХ ЗАГАЛЬНІ ТРЕНДИ 

МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ, 

НАДТО СКЛАДНО. ПРОТЕ ПЕВНІ 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗРОБИТИ МОЖНА.

ТЕХНОЛОГІЇ НЕ ЗМІНЯТЬ СУТНІСТЬ 
ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Насамперед варто зазначити, що 
великі сподівання, які могли б спри-
чинити зміну освітнього середовища, 
покладалися на технології. Прогнозу-
валося, що майбутнє освітнього про-
цесу зміниться завдяки технологіям. 
Згадуються такі радянські фільми, як 
«Пригоди Електроніка», «Гостя з май-
бутнього», в яких показували, якими 
геніальними будуть діти у майбутньо-
му – швидко запам’ятовуватимуть, 

будуть фізично спритними тощо. Але 
це – до певної міри результат фанта-
зування та екстраполяції у майбутнє 
того, що ми знали у 1970–80 роках і як 
уявляли собі людину та можливості 
її мозку. Сьогодні ці погляди варто 
коригувати, адже результати розвитку 
нейронауки допомогли зробити де-
які висновки щодо того, як людина 
мислить і як навчається, а отже на під-
ставі цього варто робити й висновки 
щодо майбутнього розвитку форматів 
навчання. Зокрема, науковці, які за-
ймаються нейронаукою, когнітивіс-
тикою, сьогодні схильні говорити про 
те, що для підтримки мислення нам 
потрібна приналежність до спільно-
ти і постійний обмін інформацією, 
імпульсами. Людина не мислить ви-
ключно в ізоляції, у відриві від інших 
людей і спільнот.

В процесі обміну інформацією 
з іншими ми долаємо обмеження, за-
кладені природою. Одне з обмежень 
полягає у кількості сутностей, якими 
ми можемо оперувати одночасно, 
а також у швидкості, з якою мозок 
обробляє інформацію. Ця швид-
кість менша, ніж у комп’ютера, та й 
мозок влаштований геть інакше, ніж 
комп’ютер. Що більше розвивалася 
комп’ютерна техніка, яка вплинула 
на вивчення мозку, то ясніше стало, 
що у суті своїй це різні речі, й поєд-

такого «блендінгу» є проект Minerva – 
по суті мікс університету і онлайн-кур-
сів, коли фізична група людей разом 
проходить курс, спілкується між со-
бою, періодично збирається в різних 
містах світу, вони мандрують, підтри-
мують один одного у процесі навчан-
ня. І знову-таки: людина – соціальна 
істота, і для неї велике значення має 
наявність відповідного середовища, 
яке заохочує певну діяльність. Так, 
у процесі навчання для людини важ-
ливо, щоб поруч також були люди, які 
навчаються.

З другого боку, є приклади універ-
ситетів майже без викладачів, скажі-
мо, «Школа 42» – приклад технічної 
школи, яка готує програмістів висо-
кого рівня (в Україні відома як UNIT 
Factory). У такому навчальному закладі 
немає викладача, який би стояв перед 
аудиторією і щось розповідав. Є ма-
теріали, завантажені на платформу, є 
перевірка, але студенти навчаються 
самостійно. Незважаючи на такий 
формат, у цих школах існує практика 
«басейн», коли групі студентів дають 
завдання, і вони мають працювати 

В UNIT Factory система навчання 
базується на гейміфікації –  
підходах, властивих комп’ютерним 
рольовим іграм

AD NOTAM

Аналітичний центр «Україн-
ський інститут майбутнього» 
(UIF) створено влітку 2016 року 
під нові виклики, які постають 
перед активною суб’єктною 
частиною українського су-
спільства, до якої належать 
підприємці, громадські діячі, 
інтелектуали. «Український 
інститут майбутнього» – спіль-
ний проект представників 
українського бізнесу, політики 
та громадського сектору, що 
прогнозує зміни та моделює 
можливі сценарії розвитку 
подій в Україні.

НАВІТЬ ФУТУРИСТИ У НАЙБЛИЖЧОМУ МАЙБУТНЬОМУ  
НЕ БАЧАТЬ ПОВНОГО ЗАМІЩЕННЯ ЖИВИХ  
ВИКЛАДАЧІВ ГОЛОГРАМАМИ, НЕЙРОМЕРЕЖАМИ

“
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разом. Відбувається так зване на вчан-
ня між ровесниками – peer to peer 
lerning. Це істотний елемент навчан-
ня нового покоління. Інакше кажучи, 
на сьогодні немає перспектив, щоб 
подібний тип міг замінити якийсь ней-
роінтерфейс чи складний механізм.

СЕРЕДОВИЩЕ СПОНУКАЄ 
НАВЧАТИСЯ
Не менш важливим лишиться роль 
соціального середовища. При на-
вчанні дуже важливий зворотний 
зв’язок. А найефективнішим є на-
вчання на практиці. Наприклад, 
коли ми бачимо, де наших знань не 
вистачає, у нас з’являється запит на 
те, щоб знати більше, тому що нам хо-
четься розв’язати цю проблему, осо-
бливо коли ми бачимо винагороду за 
розв’язання цієї проблеми. Саме тоді 
ми починаємо практикувати щось 
нове. Але ми не застраховані від по-
милок, тому дуже важливо, щоб хтось 
був поряд, спостерігав і коригував 

нашу дію. Це менторинг. Ідеально, 
коли навчання відбувається методом 
learning by doing, і важливо вміти ще 
отримувати зворотний зв’язок. Це 
новий освітній ландшафт, який пе-
редбачає такі практики, як peer to 
peer mentoring. До речі, є така кате-
горія структур, які будуть конкурен-
тоспроможними у майбутньому, – це 
організації, які навчаються (learning 
organizations), де менторинг зашито 
у корпоративну культуру.

ПРОСТІР ВІДОБРАЖАЄ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОГРЕСУ НАВЧАННЯ
Крім того, що ми соціальні істоти, ми 
ще й мислимо просторовими катего-
ріями. Якщо звернути увагу на мне-
монічні техніки, то можна помітити, 
що вони прив’язані до просторових 

міток. Простір, вибудований навколо 
нас, теж дуже важливий. Потрібно, 
щоб у ньому була можливість робити 
так, щоб простір відображав резуль-
тати нашого прогресу. Тому все біль-
ше навчальних закладів переходять 
на такий дизайн, який дозволяє збе-
рігати цей груповий досвід у вигляді 
дощок, постерів тощо. Можна сказа-
ти, що це такий еволюційний поворот 
до практики наскельних малюнків, 
оскільки вони були першим спосо-
бом людей формувати середовище, 
в якому фіксували досвід. Сьогод-
ні, навіть маючи багато цифрових 
носіїв, нам недостатньо, щоб воно 
було десь у абстрактній цифрі, нам 
важливо бачити, відчувати тілом ці 
результати. Цю особливість людини 
виявили відносно недавно, після 
того, як норвезькі дослідники Мей-
Бритт та Едвард Мозери відкрили 
координатні нейрони й отримали за 
це відкриття Нобелівську премію. Це 
відкриття змусило істотно перегляну-

ти погляд на навчання. Так само як 
колись відкриття дзеркальних ней-
ронів змусило переглянути погляд 
на те, як людина взаємодіє з іншими.

Отже, у навчанні важливими є, 
по-перше, соціальне оточення, яке 
заохочує, запитує, дає зворотний 
зв’язок, і по-друге – фізичний про-
стір навчання, в якому ми можемо 
зберігати результати свого пізна-
вального досвіду. Ці два складники 
у майбутньому вплинуть на дизайн 
навчальних аудиторій, тому ми пов-
ністю не можемо перейти вчитися 
у віртуальну реальність.

ПОШИРЕННЯ МІКСУ ПІДХОДІВ 
У НАВЧАННІ
Сьогодні існує тенденція поєднувати 
різні форми онлайн- та офлайн-на-
вчання. Так, існують онлайнові мі-
крокурси, які можна прослухати на 
смартфоні, доки стоїш у черзі чи їдеш 
у транспорті, – це нарізаний невели-
кими порціями матеріал, який можна 
швидко засвоїти. Це також дискусії, 
взаємне навчання, читання. До речі, 
сьогодні читання великих текстів та-
кож трансформується і розглядається 
більшою мірою як практика мислен-
ня, а не як доступ до інформації, зо-
середженої суто в книзі як носієві. 
Книга сьогодні стає інструментом 
для відточування мислення, тоді як 
головним носієм інформації стають 
сервери та хмарні сховища. Читання 
довгих текстів потрібне для покра-
щення якості мислення, щоб мис-
лити об’ємно, не боятись складності, 
будувати власні судження. Це теж 
мікс. Книга у цифрову добу знаходить 
нову іпостась.

ФОРМУВАННЯ ЗВИЧКИ НАВЧАТИСЯ 
УПРОДОВЖ ЖИТТЯ
Зважаючи на сучасні зміни, кожному 
потрібно насамперед налаштувати 
своє мислення і увімкнути режим 
гнучкого мислення, що дозволяє 
відкритися новому досвіду. Це ми 
вирішуємо внутрішньо, як ставитися 
до нових речей. Хтось працює з пси-
хологом, хтось із коучем, хтось через 
саморефлексію. Важливо перезапу-
стити власний сценарій, відійти від 
фіксованого мислення, яке вважає, 

що від нас нічого не залежить, а все, 
що ми дізнаємося до 16 років, – це 
все, що нам треба.

Гнучкий, або відкритий, формат 
мислення дозволяє нам постійно роз-
виватися, навчатися новому і прийняти 
це як звичку. Тут дуже важливе не про-
сто оточення, до якого ми потрапляємо, 
а свідоме формування спільноти, яка 
підтримуватиме нас у нашому бажанні 
розвиватися. Ця спільнота може бути 
частково фізичною і частково онлай-
новою, з якою спілкування відбувати-
меться за допомогою різних шляхів ко-
мунікації. Але дуже важливо відчувати 
цю підтримку і збільшувати кількість 
людей у своїх аналогових і цифрових 
мережах, які також навчаються і дають 
нам зворотний зв’язок.

Зміна наших поглядів – це те, на 
що ми можемо вплинути реально. 
Ми не можемо вплинути на інших 
людей, на економіку, проте можемо 

винагороду, тому важливо враховува-
ти, що примусове навчання, або че-
рез те, що треба навчатися, щоб щось 
не втратити, – поганий стимул. Більш 
ефективною мотивацією до навчання 
буде бачення переваги, можливість 
уявити себе з цією перевагою і вчитися 
заради того, аби її отримати, а не для 
того, щоб чогось уникнути. Тоді ми ма-
тимемо природний внутрішній стимул.

ВИКЛАДАЧ ЯК МАЙСТЕР 
ЗАОХОЧЕННЯ
Природна внутрішня мотивація до 
навчання вже є у кожного із нас усе-
редині. Важливо її відкрити. І в цьому 
полягає майстерність педагога, адже 
педагог майбутнього йде від заохо-

впливати на свої погляди. Саме в цій 
царині важливо змінюватися самому 
і давати імпульс зміни іншим.

ВНУТРІШНЯ МОТИВАЦІЯ  
ДО НАВЧАННЯ
Також добре бачити позитивні при-
клади, які вмикають у нас режим ви-
нагороди, що дає енергію навчатися, 
дає задоволення від навчання. Це від-
чуття пов’язане з нейромедіаторами 
в процесі побудови нейросинаптичних 
зв’язків. Мозок сприймає це як бонус, 

чення через підтримку, а не через ме-
тоди контролю і перевірки знань, як 
це було в старій школі. Педагог май-
бутнього має розуміти потребу і вміти 
дати відповідний набір інструментів 
на індивідуальний запит.

А найефективніші методики на-
вчання – це ті, що будують навчан-
ня на викликах. Той, хто навчається, 
бере проблему, яка не має однознач-
ного вирішення, і шукає її вирішен-
ня. Так навчання стає інструментом 
створення майбутнього.

Педагог майбутнього має розуміти 
потреби і вміти дати набір інструментів 
на індивідуальний запит

Менторинг, зашитий у корпоративну 
культуру, – це конкурентоспроможність 
компанії у майбутньому

Люди мислять просторовими 
категоріями, тому їм дуже важливий 
простір, вибудований навколо них 

У НАВЧАННІ ВАЖЛИВИМИ Є СОЦІАЛЬНЕ 
ОТОЧЕННЯ ТА ФІЗИЧНИЙ ПРОСТІР,  
ТОМУ МИ ПОВНІСТЮ НЕ МОЖЕМО ПЕРЕЙТИ 
ВЧИТИСЯ У ВІРТУАЛЬНУ РЕАЛЬНІСТЬ

“
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НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО 
МАТИ В СВОЇЙ КИШЕНІ 
ГРОШІ, АБИ ЗАСНУВАТИ 
ЯКИЙСЬ БІЗНЕС

“

в коледж, університет. Та в результаті цей шлях 
мене нікуди не привів, адже той фах, який я мав 
отримати, мені ніколи не подобався. Спочатку 
я навчався у коледжі інформаційних технологій 
при Київському національному економічно-
му університеті, потім вступив до Київського 
педагогічного університету ім. М. Драгома-
нова. Але сталося так, що я захотів працювати 
вожатим у DEC camp. Саме там я побачив, що 
діти, які там оточували мене, відрізняються на 
краще від інших дітей. Ще тоді я подумав, як 
було б круто, якби мої діти тут теж навчалися, 
відпочивали, проводили час. Спілкуючись із 
дітьми, я дізнався, що багато їхніх батьків за-
ймаються бізнесом. І тоді я подумав: чому б 
і собі не спробувати. Тим паче мене надихнула 
одна фраза з книги: «Якщо ти нічого не вмієш 
робити, підприємництво – це твоє».

 Який ваш перший підприємницький 
досвід?

Оскільки я ніколи не мав справи з бізнесом 
раніше, то вирішив, що буду робити все так, як 
написано в книгах. Ще 4 роки тому, до появи 
«MadeinUA» і «Всі.Свої», у мене з’явилася ідея 
створити магазин подарунків, де будуть зібрані 
тільки українські бренди. Заряджений цією 
ідеєю, я зібрав команду з 9 людей. Протягом 
місяця ми провели 6 планерок і в результаті 
створили чашку з власним принтом. Чашка 
виглядала так погано, що мої мрії про магазин 
подарунків одразу ж щезли.

Але впадати у відчай я не став і одразу взяв-
ся за новий проект – із виготовлення брендо-
ваних блокнотів. Я познайомився з дівчинкою 
з Одеси, яка вже розвивала свій бренд. Ми до-
мовилися, що я буду допомагати їй продавати 
блокноти в Instagram, а також у Києві, а прибу-
ток ділитимемо порівну. Позичивши у друзів 
1500 грн., я вклався у друк і місце на виставці. 
Уже через два тижні повернув борг і заробив 

свої перші 500 грн. Із тих пір я завжди кажу: щоб 
запустити бізнес, гроші мати не обов’язково.

 Яке ваше ставлення до навчання?

Я кинув педагогічний університет, тому що ті 
знання, які мені давали, йшли врозріз із моїми 
внутрішніми переконаннями про якісну осві-
ту. Я переконаний, що у ХХІ столітті викладач 
повинен відігравати роль наставника і пробу-
джувати інтерес до предмета, а студент уже 
самостійно дізнається все що йому потрібно. 
В університеті мене вчили, що треба давати 
знання, я ж за те, щоб у світі, де інформація 
передається і застаріває зі швидкістю світла, – 
формувати навички. У будь-якому випадку 
ніякий університет чи освіта не дають якоїсь 
кінцевої точки знань. Людина повинна постійно 
вчитися і розвиватися. Мені імпонує ідея life 
long learning, яку підтримують у DEC group.

 Оскільки ви пов’язуєте початок своєї біз-
несдіяльності з компанією DEC, яке місце 
у вашому житті вона посідає?

Проекти DEC повністю перевернули моє життя. 
Мене вражають ідеї, які реалізуються в цій ор-
ганізації, мені подобається те, що її засновники 
на особистому прикладі надихають студентів. І, 
роблячи власні бізнес-проекти, я порівнюю їх 
із цінностями цієї компанії, як це було б круто 
з точки зору DEC. А ще мені імпонує те, що тут 
роблять дуже багато соціально відповідальних 
проектів. Наприклад, особисто я став навіть 
сміття підбирати на вулиці, коли цього ніхто не 
робить. Адже кожен повинен змінювати світ, 
починаючи з себе.

НА ПОЧАТКУ ЛИСТОПАДА 2018 Р. 

DEC EDUCATION У ПАРТНЕРСТВІ 

ЗІ SWISS EDUCATION GROUP 

(SEG) — ГРУПОЮ ЕЛІТНИХ 

ВИШІВ, ДЕ ГОТУЮТЬ ФАХІВЦІВ 

У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО 

ГОСТИННОСТІ, — ПРОВЕЛА КУРС 

ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ «ВІД 

ІДЕЇ ДО ПРОЕКТУ: ТРЕНІНГ 

З ПІДПРИЄМНИЦТВА». ПРОГРАМА 

КУРСУ БУЛА ПОБУДОВАНА НА 

ДОСВІДІ Й РЕАЛЬНИХ КЕЙСАХ 

SEG, А ТАКОЖ БІЗНЕСМЕНІВ ЗІ 

СФЕРИ ГОСТИННОСТІ. ОДНИМ 

ЗІ СПІКЕРІВ ЦЬОГО КУРСУ БУВ 

МОЛОДИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ІВАН 

ЛУК’ЯНЕЦЬ. ПРО ЦЕЙ ПРОЕКТ, 

ПРО СВОЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ І ПРО СВОЄ 

СТАВЛЕННЯ ДО ОСВІТИ ІВАН 

РОЗПОВІДАЄ В ІНТЕРВ’Ю 

НАШОМУ ВИДАННЮ.

 Які особливості вашої участі в ініціативі 
«Від ідеї до проекту»?

Оскільки мета цього проекту – розширити кру-
гозір дітей і дати їм практичні знання в галузі 
бізнесу, то особисто мені хотілося мотивува-
ти їх і показати їм, що бізнес – це нескладно, 
цим можна займатися у будь-якому віці. Моїм 
завданням було на власному прикладі спону-
кати дітей до якихось звершень. Я розповів іс-
торію про те, як прийшов до того, щоб відкрити 

власний бізнес. Зараз їм потрібно це, оскільки 
у них сьогодні така сама ситуація – вони ще не 
знають, чим займатися, і перебувають у пошуку 
самих себе.

 Який ви пройшли шлях до усвідомлення 
того, що необхідно займатися бізнесом?

До 19 років я не знав, чим зайнятися. У той час 
перебував під величезним впливом батьків 
і відповідно робив усе, що мені радили, – піти 

БІЗНЕС – ЦЕ НЕСКЛАДНО

ДОСЬЄ ПІДПРИЄМЦЯ
Іван Лук’янець, 22 роки.
Займається бізнесом з 19 років.
Нинішня сфера діяльності – освіта.

Проекти:
⚫  створення брендованої 

продукції (блокноти «L.biti»);
⚫  створення книжкового онлайн-

магазину («BusiBooks»);
⚫  вибудуваний відділ продажів 

і одна школа у мережі шкіл 
англійської мови («MOVA»);

⚫  створення освітнього простору 
#ED_SPACE (Біла Церква) 
і GrowPoint (Київ).
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ВІКТОРІАНСЬКІ 
КАНІКУЛИ

Royal Holloway University

РОЗТАШУВАННЯ
Лондон, 
Великобританія
ДАТИ/ТРИВАЛІСТЬ
17 червня – 1 липня  
/ 2 тижні
1–15 липня / 2 тижні
15–29 липня / 2 тижні
ВІК
10–17 років
ПОМЕШКАННЯ
Резиденція, 1-місні 
номери

МЕНЮ
Будні – повний 
пансіон, вихідні – 
бранч
ЕКСКУРСІЇ
Лондон, Брайтон, 
Оксфорд
ВАРТІСТЬ
$3449

АНГЛІЙСЬКА 
З ІСПАНСЬКИМ 
КОЛОРИТОМ

Barcelona Beach

РОЗТАШУВАННЯ
Барселона, Іспанія
ДАТИ/ТРИВАЛІСТЬ
14–27 липня / 2 тижні
28 липня – 10 серпня  
/ 2 тижні
ВІК
5–17 років
ПОМЕШКАННЯ
Резиденція, 2-місні 
номери

МЕНЮ
Будні – повний 
пансіон, вихідні – 
бранч
ЕКСКУРСІЇ
Барселона, міста 
Сітжес і Таррагона, 
парк Гуель, Тібідабо, 
село-музей Пуебло 
Еспаньйол
ВАРТІСТЬ
$2749

Табір Barcelona Beach розташовано у передмісті Барсе-
лони, містечку Кастельдефельс, на території приватної 
школи, лише за 10 хвилин ходьби від пляжу. Сучасну 
студентську резиденцію розміщено у Середземномор-
ському парку навчального закладу University of Barcelona 
Technology. Це ідеальне місце для відпочинку, прогулянок, 
спорту та навчання.

Студенти мають змогу за бажанням обрати курс анг-
лійської або іспанської мови. Заняття проходять на базі 
однієї з кращих мовних шкіл Барселони.

Екскурсійну програму побудовано так, щоб діти змогли 
відкрити для себе найцікавіші місця Барселони та пізнати 
іспанську культуру. Серед найпопулярніших екскурсій 
стародавнє каталонське місто, столиця Римської імперії, 
Таррагона, відомий морський курорт Сітжес, дивовижний 
парк Гуель, створений Антоніо Гауді, 100-річний парк 
розваг на горі Тібідабо, село-музей Пуебло Еспаньйол.

Програма проходить на базі Royal Holloway University, 
що є частиною University of London та входить до 20 най-
кращих британських вишів. Royal Holloway – один із най-
красивіших університетів Британії, адже це – справжній 
вікторіанський палац. Університет розташовано за 30 км 
від Лондона, у містечку Еґам.

Діти вчитимуть мову за інтерактивною методикою – 
з іграми, акторськими постановками, захистом проектів, 
дебатами та змаганнями. А поза уроками на учасників 
програми чекають екскурсії до Лондона, де вони від-
відають найпопулярніші місця британської столиці; до 
відомого курортного міста Брайтон; до Оксфорда, міста 
з найстарішим університетом у Європі та місцями зйомок 
фільмів про Гаррі Поттера. Екскурсійна програма допо-
може вдосконалити розмовну англійську та познайомить 
дітей із британською культурою й історією.

DEC HOLIDAYS — АНГЛІЙСЬКА, 
РОЗВИТОК І НЕЗАБУТНІЙ 
ВІДПОЧИНОК ЗА КОРДОНОМ

КАНАДСЬКИЙ 
МІКС

Lakefield Camp  
& University of Toronto

Це ексклюзивна програма від DEC education. Перші 2 тиж-
ні діти проведуть у Lakefield Camp – елітній приватній 
школі на березі річки. Тут ідеальні умови для навчання 
та активного відпочинку: найкраща сучасна інфраструк-
тура, інноваційні класи, комфортабельні будиночки для 
проживання, а за їх стінами – дивовижна природа, се-
ред якої діти проведуть незабутні дні літа. Особливість 
програми Lakefield Camp полягає у виборі навчального 
курсу та активностей, які діти можуть комбінувати за 
власним бажанням.

Після табору на природі на учасників програми че-
кає зовсім інша Канада – мегаполіс Торонто! Ще 2 тижні 
програми проходять у кампусі провідного вишу Канади 
University of Toronto. Тут діти відвідають Ніагарський во-
доспад, країну розваг Canada’s Wonderland, пляж Wasaga 
Beach, один із найпопулярніших гірськолижних курортів 
Канади – селище Блу-Маунтін, CN Tower, казковий замок 
Каса Лома та інші цікаві місця.

РОЗТАШУВАННЯ
Торонто, Канада
ДАТИ/ТРИВАЛІСТЬ
21 липня – 17 серпня  
/ 4 тижні
ВІК
12–18 років
ПОМЕШКАННЯ
Lakefield Camp: 
резиденція, 2–3-місні 
номери
University of Toronto: 
резиденція, 2-місні 
номери

МЕНЮ
Повний пансіон
ЕКСКУРСІЇ
Ніагарський водоспад, 
парк розваг Canada’s 
Wonderland, 
гірськолижне селище 
Блу-Маунтін, телевежа 
CN Tower
ВАРТІСТЬ
$6999

Ваша дитина захоплюється програмуванням? Мріє 
стати режисером чи актором? Збирається здобути 
професію економіста? Програми на базі найкращих 
закордонних шкіл та університетів допомагають 
розвинути потрібні навички, які наблизять дитину 
до її мрії, показують, як це – вивчати омріяний фах 
у стінах престижного навчального закладу, стають 
додатковою мотивацією для навчання.

І, звісно ж, не забуваємо про яскраві враження! 
Діснейленд, Ніагарський водоспад, статуя Свобо-
ди – що саме мріє побачити ваша дитина? У якому 
місті провести свої найкращі канікули? Консуль-
танти DEC holidays із задоволенням підберуть для 
вас «саме ту» поїздку.

КАНІКУЛИ З ВИВЧЕННЯМ 

АНГЛІЙСЬКОЇ — НОВИЙ ТРЕНД 

СЕРЕД БАТЬКІВ, ЯКІ ДБАЮТЬ ПРО 

РОЗВИТОК СВОЇХ ДІТЕЙ. АДЖЕ ТАКИЙ 

ФОРМАТ ЛІТНІХ ПОДОРОЖЕЙ ДІЙСНО 

ДОПОМАГАЄ ПІДТЯГНУТИ АНГЛІЙСЬКУ, 

ПОДОЛАТИ МОВНИЙ БАР’ЄР, 

ЗАЦІКАВИТИ ДИТИНУ НАВЧАННЯМ. 

КРІМ ТОГО, МОЖНА ОБРАТИ ФОРМАТ 

ГРУПОВОЇ ПОЇЗДКИ, ПРОГРАМУ 

ЯКОЇ БУДЕ СПРЯМОВАНО НЕ ЛИШЕ 

НА ВИВЧЕННЯ МОВИ.
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DREAMS

California State University

Голівуд, Діснейленд, Беверлі-Хіллз – це перше, що спадає 
на думку, коли ми чуємо про Каліфорнію. А також золоті 
тихоокеанські пляжі та, звісно ж, найвідоміші кіностудії 
світу! Все це у комплекті з вивченням мови та захоплю-
ючими розвагами й корисними активностями чекає на 
учасників програми.

Програма проходить на базі California State University, 
який входить до десятки найбільших університетів США. 
Виш розташовано в передмісті Лос-Анджелеса – у містечку 
Фуллертон. Щоб дістатися звідси до Діснейленду, знадо-
биться всього 10 хвилин.

Під час навчання діти розроблятимуть різноманітні 
командні проекти, гратимуть у тематичні ігри, братимуть 
участь у квестах. Тобто програма розвиває не лише гра-
матику, а й розмовну англійську. Крім того, за бажанням 
можна безплатно обрати одну з додаткових навчальних 
програм: Surf Camp – уроки серфінгу; Cinema Camp – за-
няття з кінематографу; Acting Camp – основи акторської 
майстерності; Computer Science Camp – курси програ-
мування.

РОЗТАШУВАННЯ
Лос-Анджелес, США
ДАТИ/ТРИВАЛІСТЬ
23 червня – 13 липня  
/ 3 тижні
14 липня – 3 серпня  
/ 3 тижні
ВІК
12–18 років
ПОМЕШКАННЯ
Резиденція,  
2–3-місні номери

МЕНЮ
Будні – повний 
пансіон, вихідні – 
бранч
ЕКСКУРСІЇ
Голівуд, Діснейленд, 
Беверлі-Хіллз, 
кіно  студія Universal 
Studios, University 
of California, 
Тихоокеанський 
акваріум, пляжі 
Каліфорнії, шопінг-тур
ВАРТІСТЬ
$6249

ВІДЧУЙ СЕБЕ СТУДЕНТОМ 
ЛІГИ ПЛЮЩА  
+ ТУР ВИШАМИ США

Boston University

Програма проходить на базі Boston University. Це чет-
вертий за розмірами дослідницький університет США. 
Він розташований у Бостоні – одному з історичний і ма-
льовничих міст Сполучених Штатів, звідки рукою подати 
до закладів Ліги плюща.

Програмою «Відчути себе студентом Ліги Плюща» 
передбачено вивчення загальної англійської мови. За-
мість цієї програми діти можуть обрати один інший на-
вчальний курс: програму STEM English, що спрямована 
на вивчення науки, техніки, інженерії, математики, або 
програму Business & Finance English для вивчення ділової 
англійської для дітей віком від 14 років.

Учасники відвідають найцікавіші історичні місця та 
пам’ятки Бостона, здійснять тур вишами Ліги плюща: 
Harvard University, Yale University, Columbia University, 
Brown University, побувають у стінах Massachusetts Institute 
of Technology, в районі Чарльзтаун, на Стежці Свободи, на 
стадіоні легендарної бейсбольної команди Boston Red Sox.

РОЗТАШУВАННЯ
Бостон, СШАя
ДАТИ/ТРИВАЛІСТЬ
7–28 липня / 3 тижні
ВІК
10–16 років
ПОМЕШКАННЯ
Резиденція, 2-місні 
номери
МЕНЮ
Повний пансіон

ЕКСКУРСІЇ
Harvard University, 
Yale University, 
Columbia University, 
Brown University, 
Massachusetts Institute 
of Technology, Бостон, 
Стежка Свободи, 
стадіон Boston Red Sox, 
район Чарльзтаун
ВАРТІСТЬ
$6159

АНГЛІЙСЬКА  
НА УЗБЕРЕЖЖІ 
ТИХОГО ОКЕАНУ

University of British 
Columbia

Навчання проходить на базі University of British Columbia, 
який входить до трійки найкращих університетів Канади 
і топ-50 вишів світу. Університет розташовано у Ванкувері, 
де поєднується сучасна архітектура та неймовірна приро-
да – хмарочоси мегаполісу утворюють на диво гармонійний 
ансамбль із величними горами та затоками Тихого океану.

Під час занять, активностей та екскурсій діти спілку-
ються виключно англійською. Такий підхід допомагає 
побороти мовний бар’єр та швидше підтягнути мову. Крім 
традиційного навчання в аудиторії, заняття проходять 
у формі ігор, творчих завдань, квестів і змагань.

Ванкувер – одне із найбільш комфортних, безпечних 
та екологічно чистих міст світу, де можна гуляти сучасними 
районами та милуватися горами й океаном водночас! Діти 
відвідають парк Стенлі та Музей антропології, поїдуть 
до олімпійського селища Вістлер, здійснять прогулянку 
підвісним мостом Капілано, відпочинуть на пляжі English 
Bay Beach.

РОЗТАШУВАННЯ
Ванкувер, Канада
ДАТИ/ТРИВАЛІСТЬ
14 липня – 4 серпня  
/ 3 тижні
ВІК
10–17 років
ПОМЕШКАННЯ
Резиденція, 1-місні 
номери

МЕНЮ
Повний пансіон
ЕКСКУРСІЇ
Ванкувер, Музей 
антропології, 
гірськолижне селище 
Вістлер, підвісний 
міст Капілано, пляж 
English Bay Beach
ВАРТІСТЬ
$6129

СТЕЖКАМИ 
ЛЕПРИКОНІВ

Trinity College

РОЗТАШУВАННЯ
Дублін, Ірландія
ДАТИ/ТРИВАЛІСТЬ
28 липня – 7 серпня  
/ 2 тижні
ВІК
10–17 років
ПОМЕШКАННЯ
Резиденція, 1-місні 
номери

МЕНЮ
Повний пансіон
ЕКСКУРСІЇ
Дублін, Trinity College, 
долина Глендалох, 
садиба Пауерскорт, 
стадіон Кроук Парк
ВАРТІСТЬ
$3299

Trinity College – найпрестижніший і найстаріший виш 
Ірландії. Територія закладу – це ансамбль старовинних 
будівель, які зачаровують величчю та красою, і більш су-
часних нових кампусів. Учасники програми будуть жити 
та навчатися у Trinity Hall Residence – резиденції Trinity 
College, що розташована у мальовничому районі Дартрі, 
неподалік від головного кампусу коледжу.

Діти вивчатимуть мову, занурюючись у ірландську 
культуру й історію та відвідуючи визначні культурні місця 
Дубліна. Покращити мовні навички вони зможуть завдя-
ки спеціальній програмі Emerald Chat Zone, під час якої 
будуть більше спілкуватися одне з одним у міжнародних 
групах.

На учасників чекає насичена екскурсійна програма, 
під час якої вони побачать головні родзинки Дубліна та 
його околиць: центр столиці, Trinity College з його все-
світньо відомою бібліотекою, долину Глендалох, садибу 
Пауерскорт, четвертий за розмірами європейський ста-
діон Кроук Парк та інші визначні місця.
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СВОЇ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЩОДО ДИНАМІКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В НАЙБЛИЖЧІ 10 РОКІВ ДАЮТЬ ФАХІВЦІ ГАЛУЗІ.  

ЇХНІ ВІДПОВІДІ НА ПРОВЕДЕНЕ РЕДАКЦІЄЮ ЖУРНАЛУ АНКЕТУВАННЯ ДАЮТЬ ЗМОГУ ВИЗНАЧИТИ ДЕЯКІ 

З ПЕРСПЕКТИВ, ЯКІ ЧЕКАЮТЬ НА СТУДЕНТІВ У НЕДАЛЕКОМУ МАЙБУТНЬОМУ.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ 
У НАЙБЛИЖЧІ 10 РОКІВ

ЯК ЗМІНИТЬСЯ НАВЧАЛЬНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗМІНИТЬСЯ РОЛЬ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЦІННОСТЕЙ

ЯК КІЛЬКІСНО ЗМІНИТЬСЯ 
ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ 
«ВИКЛАДАЧ — СТУДЕНТ»

ЯКЕ З НАВЕДЕНИХ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ 
ПОТРЕБУВАТИМЕ ВИВЧЕННЯ ЙОГО 
ЯК НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

Дар’я Грязєва, 
регіональний 
менеджер, 
Kaplan 
International 
English

Петра Шедівцова, 
директор 
із міжнародних 
зв’язків, Academic 
Summer

Оана Лельчу, 
директор 
із розвитку 
бізнесу, IUBH 
University of 
Applied Sciences 

Евгенія Касьян, 
регіональний 
консультант 
по країнах СНД, 
University of 
Nicosia

Юрій Сухомуд, 
представник 
концерну 
ONCAMPUS

Валентина 
Нікітіна, 
менеджер 
із міжнародних 
продажів 
і набору студентів 
по Росії й країнах 
СНД, Kaplan 
International 
Pathways

Айджемал 
Кулханова, 
регіональний 
менеджер 
по Центральній 
та Південній 
Азії, University 
of Reading

Олена 
Хабібуліна, 
директор 
із продажів 
по країнах  
СНД, ILAC
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Суттєво переміститься в онлайн

ПЕРСПЕКТИВА  →  
 Помітне зростання ролі онлайну як навчального середовища, водночас традиційні 
форми навчання зміняться мало

ПЕРСПЕКТИВА  →  
 Інтегрування реальних об’єктів у віртуальне середовище потребуватиме нових знань 
про цей процес та умінь його застосовувати

ПЕРСПЕКТИВА  →  
 Кількісне взаємовідношення «викладач – 
студент» не зміниться і лишиться таким 
самим, як і тисячі років тому

ПЕРСПЕКТИВА  →  
 Суттєво зросте акцент у навчанні на навичках студента та його особистісних 
характеристиках

Соціальні мережі

Лишиться таким самим  
(1 викладач – кілька студентів)

Повністю переміститься в онлайн

Доповнена реальність

Вирівняється  
(1 викладач – 1 студент)

Лишиться таким самим

Хмарні технології

Нівелюється  
(0 викладачів – 1 студент)

Диплом престижної школи/вишу Академічні знання студента після закінчення 
школи/вишу

Навички студента після закінчення школи/вишу Особистісні характеристики студента

Інше

Інше

Онлайн-освіта стане популярнішою, проте 
навчання «обличчя до обличчя», лишиться 
і, можливо, стане вагомішим

Суттєво переміститься в онлайн, проте мовна 
освіта лишиться в такому самому форматі

Навчання в онлайні (та робота після 
навчання) отримає свій розвиток, але  
не замінить традиційної форми

Soft skills; оскільки зникнуть навички 
міжособистісного спілкування, 
виникне потреба їх набувати

збільшиться збільшиться

збільшиться збільшиться

зменшиться зменшиться

зменшиться зменшиться

не зміниться не зміниться

не зміниться не зміниться

ECA F
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Навчання у США для багатьох є мрі-
єю всього життя. Однак здійснити її 
наважується не кожен. Вступити до 
вишу у США після закінчення серед-
ньої школи в Україні може бути досить 
важко, оскільки, крім високої вартості 
навчання та проживання, є ще такі 
чинники, як відповідність рівня освіти 
та наявність потрібних для навчання 
навичок, яких може студентові не ви-
стачати. Проте хороша новина полягає 
в тому, що українські студенти таки ма-
ють можливості отримати вищу освіту 
у США. І одна з таких можливостей – 
навчання у Green River College (GRC).

GREEN RIVER — ПІДГОТОВКА 
У РІЗНИХ КАР’ЄРНИХ СФЕРАХ
Коледж Green River – один із най-
більших освітніх центрів у штаті 
Вашингтон, який спеціалізується 

ОСНОВНА МЕТА 
КОЛЕДЖУ GREEN 
RIVER — ДОПОМОГТИ 
СТУДЕНТАМ 
ВСТУПИТИ ДО 
БАЖАНОГО ВИШУ 
Й ОТРИМАТИ ВИЩУ 
ОСВІТУ У США

“

ЯКЩО МРІЯ — 
НАВЧАТИСЯ У США

підготовка в різних кар’єрних сферах: 
від авіадиспетчерської служби до пі-
лотування літаків цивільної авіації. 
А серед найпопулярніших програм – 
бізнес, інформаційні технології та 
інженерні спеціальності. Крім того, 
у коледжі є відділення гуманітарних, 
соціальних і природничих наук.

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

ДИПЛОМ ЗА ДВА РОКИ
Щороку експерти DEC education 
відправляють дітей на навчання 
в коледж Green River на різні спеці-
альності. Студенти коледжу за два 
роки можуть отримати диплом про 
середню освіту, а також диплом ко-
леджу, який дозволяє вступати до 
вишів США.

Студенти Green River після двох 
років навчання можуть або залиши-

тися в коледжі й отримати ступінь 
бакалавра, або ж планувати трансфер 
у інший виш США. Для того щоб от-
римати ступінь бакалавра у США, всі 
студенти повинні пройти навчання 
за певними вимогами й обрати спе-
ціалізацію, а також закінчити курси 
з загальних предметів, серед яких 
математика, науки, соціальні та гу-
манітарні студії.

Якщо ж студенти прагнуть пере-
йти у інші навчальні заклади після 
двох років Green River, тоді разом із 
науковим керівником вони розро-
бляють особистий план переходу 
і в рамках основного фаху поєднують 
загальну освіту і вступ на програму.

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ 
ПРОГРАМУ ТРАНСФЕРУ 
ВІД GREEN RIVER

⚫  Лідер серед коледжів, що 
надають програми транс-
феру до університетів.

⚫  Визнання і нагороди.
⚫  Індивідуальні поради, які 

допоможуть вам досягти 
ваших цілей.

⚫  Проживання на території 
кампусу.

⚫  Великий вибір програм, 
серед яких інтенсиви 
з вивчення англійської та 
програми завершення 
середньої школи.

⚫  Програми наставництва та 
розвитку лідерства.

⚫  Гарний кампус у зеленій 
місцевості.

⚫  Договори щодо транс-
ферів до вишів із понад 
30 чотирирічними універ-
ситетами.

⚫  Активне студентське життя 
на кампусі.

⚫  Нові сучасні будівлі та 
оснащення.

Серед переліку вишів, до яких 
були успішно зараховані студенти 
Green River, такі університети світо-
вого рівня, як Каліфорнійський уні-
верситет у Берклі, Каліфорнійський 
університет в Лос-Анджелесі, Браун-
ський університет, Корнелльський 
університет, Університет Джонса 
Хопкінса, Індіанський університет, 

Університет Пердью, Мічиганський 
університет, Техаський університет 
в Остіні, Вашингтонський універси-
тет і багато інших. Крім того, коледж 
Green River має угоди щодо трансфе-
ру у понад 30 університетів країни, 
а отже це свідчить про хороші пер-
спективі студентів цього навчального 
закладу.

ПРОГРАМА HIGH SCHOOL 
COMPLETION
В українських школярів є чудова 
можливість поїхати на навчання до 
Green River одразу після 10 класу. 
У коледжі є спеціальна інтегрована 
програма High School Completion, 
яка дозволяє за один навчальний рік 
отримати атестат середньої школи 
США і кредити коледжу за обраним 
фахом (у минулому випуску журналу 
студент коледжу Тимур Трегуб уже 
ділився досвідом навчання на цій 
програмі).

У коледжі Green River пишають-
ся тим, що надають сервіс високого 
рівня. Міжнародні студенти мають 
24-годинну підтримку, величезний 
вибір програм і можливість отри-
мати диплом бакалавра. А основна 
мета коледжу – допомогти студентам 
здійснити мрію – отримати вищу осві-
ту у вишах США.

Після дворічного навчання у коледжі 
студенти можуть переходити до вишів 
уже на третій курс 

Серед найпопулярніших програм 
коледжу – бізнес, інформаційні 
технології та інженерні спеціальності

на підготовці студентів до вступу 
до коледжів чи університетів США. 
В активі навчального закладу понад 
40 професійно-технічних програм, 
курси базової освіти і підготовчі мов-
ні програми для іноземців. Знакова 
програма коледжу – авіаційні тех-
нології, в рамках якої проводиться 
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Програма Newton A-levels, названа 
ім’ям відомого британського вченого 
Ісаака Ньютона, – це дворічна програ-
ма старшої школи Великобританії, 
результати якої є вирішальними для 
вступу до університету.

ЧУДОВА БАЗА І СТИМУЛЮЮЧА 
ОБСТАНОВКА
Програма проводиться на базі 
University of East Anglia провідним 
освітнім концерном INTO. Побудова-
ний відповідно до світових стандартів 

УНІКАЛЬНА ПІДГОТОВЧА ПРОГРАМА 
INTO NEWTON A-LEVELS

центр INTO в кампусі університету 
має чудову ресурсну базу для навчан-
ня та проживання, тут також створено 
стимулюючу навчальну обстановку. 
Все це робить програму INTO Newton 
певною мірою унікальною.

Програма призначена для стар-
шокласників, які добре навчаються 
і планують займатися природничими 
науками, математикою та економікою.

Навчання за цією програмою на 
базі провідного університету має ба-
гато переваг: по-перше, у майбутніх 
абітурієнтів є доступ до навчальних 
ресурсів університету, вони можуть 
брати участь у діяльності студентсько-
го союзу, клубів і університетських 

Ірина Міхаль, консультант 
відділу освітніх програм 
DEC education

організацій. По-друге, тут можна 
познайомитися зі студентами бака-
лавріату та відчути себе частиною 
університетської спільноти. По-третє, 
у майбутніх студентів є можливість 
заздалегідь познайомитися зі стилем 
викладання у британському виші.

Програму розроблено так, щоб 
кожен студент займався під керів-
ництвом наставника, який надає пер-
сональну й академічну консультацій-
ну підтримку. Викладачі та особисті 
наставники постійно контролюють 
прогрес студентів і завжди готові 
запропонувати допомогу для досяг-
нення найкращих результатів.

Програма пропонує вивчення 
англійської мови для академічних 
цілей і підготовку з предметів у галузі 
точних наук, математики, психології 
та економіки, а також постійний роз-
виток прийомів ефективного навчан-
ня та навчальних навичок, серед яких 
організаційні навички та навички 
планування роботи і часу.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
Студенти обирають чотири предме-
ти, які вивчатимуть упродовж усього 
періоду. При цьому на останніх трьох 

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
ПРО ПРОГРАМУ  
INTO NEWTON A-LEVELS

⚫  Початок навчання – вере-
сень/січень

⚫  Тривалість навчання – 
5–6 триместрів

⚫  Мінімальний вік для всту-
пу – 16 років

⚫  Кількість студентів у гру-
пі – до 14

⚫  Для вступу потрібен 
атестат і IELTS UKVI

⚫  Статистика: у 2017 р. 83% 
студентів отримали оцін-
ки А-А*

ЦЕНТР INTO В КАМПУСІ UNIVERSITY OF EAST 
ANGLIA МАЄ ЧУДОВУ РЕСУРСНУ БАЗУ ДЛЯ 
НАВЧАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ

“

ка, економіка, серед предметів на 
вибір – математика 2, фізика.

Заняття проходять п’ять разів на 
тиждень – із понеділка до п’ятниці. 
У другій половині дня після занять 
проходять різні факультативи, кон-
сультації, проектна та волонтерська 
робота, а також відбуваються спор-
тивні активності.

Навчання в кампусі університету 
дає можливість дітям брати участь 
у семінарах і майстер-класах під ке-
рівництвом викладачів University of 
East Anglia, що сприяє отриманню не 
лише теоретичних знань, а й практич-
них навичок із найактуальніших тем – 
дослідження атома, геном людини 
і електрохімія, онкологія, мас-спек-
трометрія тощо.

ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА 
І ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ
Волонтерська робота – важливий 
складник навчання. В університеті 
всіляко сприяють тому, щоб студенти 
працювали у британських і міжна-
родних організаціях. Популярними 
напрямами є лікарні, ветеринарні 
клініки, науково-дослідні лаборато-
рії, промислові компанії.

Щоб підвищити свій індивідуаль-
ний рейтинг при подальшому всту-
пі в університет і у відбірковому ін-
терв’ю, багато студентів беруть участь 
у дослідницьких проектах (EPQ). Діти 
самі обирають тему дослідження 
і працюють під наглядом досвідчених 
викладачів, маючи при цьому доступ 
до всіх необхідних науково-дослід-
них ресурсів університету.

триместрах навчання можна відмо-
витися від одного предмета, зали-
шивши усього три з них. Це рішення 
приймається спільно студентом і його 
академічним наставником.

Залежно від спеціальності можна 
вивчати різні предмети:

 ⚫ науки і   медицина: серед 
обов’яз кових – математика, хімія, 
біологія, серед предметів на вибір – 
фізика, психологія;

 ⚫ інжиніринг та математика: се-
ред обов’язкових – математика, ма-
тематика 2, фізика, серед предметів 
на вибір – хімія, економіка;

 ⚫ економіка, бізнес і актуарні на-
уки: серед обов’язкових – математи-

Навчаючись на програмі INTO Newton, 
студенти відчувають себе частиною 
університетської спільноти

Результати навчання на програмі  
INTO Newton є вирішальними  
для вступу до університету

Щоб підвищити свій індивідуальний 
рейтинг, багато студентів беруть участь 
у дослідницьких проектах
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Кухня Швейцарії – батьківщини сирів 
і фондю – дуже різноманітна, адже 
вона увібрала в себе кулінарні тра-
диції сусідніх країн. Тому де ж іще, 
як не тут, навчатися кулінарному 
мистецтву. До того ж це неабияк пер-
спективно, оскільки в такому випадку 
відкриваються широкі кар’єрні мож-

CAAS — ЦЕ 
НАЙВИЩА ЯКІСТЬ 
ШВЕЙЦАРСЬКОЇ 
ОСВІТИ І ВИВЧЕННЯ 
ТРАДИЦІЙ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
КУЛІНАРНОГО 
МИСТЕЦТВА

“

ЯК СТАТИ НАЙКРАЩИМ КУЛІНАРОМ

індустрії гостинності Swiss Education 
Group та акредитована міжнародни-
ми організаціями ASEH, University of 
Derby і THE-ICE.

ВНУТРІШНЯ КУХНЯ КУЛІНАРНОЇ 
АКАДЕМІЇ
Студенти проходять навчання в кам-
пусах у Люцерні або Ле-Бувре. За-
няття проводять експерти в своїй 
галузі, серед яких відомі шеф-кухарі 
Роже Мулен, Патрик Дітельм, Ніколь 
Бекман, Урс Фрей та ін. Навчання 
проходить у невеликих групах, що 
дає можливість майстру приділити 
час кожному студентові.

Варто зауважити, що в Ле-Бувре 
відкрито повністю оновлений кампус 
із ще більш удосконаленими кухня-
ми, технікою. Також тут є свій ресто-
ран, де студенти можуть приймати 

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

гостей та організовувати звані вечері. 
Ле-Бувре – невеличке курортне міс-
течко на березі Женевського озера 
з хорошим транспортним сполучен-
ням із Женевою, Лозанною і Монтре. 
Із літа 2016 року на кампусі в Ле-Бу-
вре працює музей The Mosimann 
Collection: A Culinary Heritage – ре-
зультат унікальної співпраці між Swiss 
Education Group і всесвітньо відомим 
шеф-кухарем Антоном Мозіманном, 
який уже багато років працює в Лон-
доні, у списку клієнтів якого – королі, 
президенти, прем’єр-міністри. До 
речі, саме він готував весільне меню 
для принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Окрім навчання в аудиторіях і на 
кухнях, для студентів організовують 
екскурсії в ресторани, на винороб-
ні підприємства, об’єкти харчової 
промисловості, відвідування торго-
вельних ярмарків і гастрономічних 
заходів.

МІКС ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
CAAS – це найвища якість швейцар-
ської освіти й одночасно вивчення 
традицій європейського кулінарного 
мистецтва. Отримавши досвід навчан-
ня у такій школі, випускник отримує 
прекрасну можливість, щоб почати 
працювати у міжнародній індустрії 
харчування. Між іншим, обов’язковий 
складник здобуття вищої кулінарної 
освіти в Швейцарії – це поєднання 

занять на навчальних кухнях із теоре-
тичною підготовкою. У СААS не забува-
ють про теоретичний складник – в ака-
демії є можливість отримати ступінь 
бакалавра, вивчившись на програмі 
Swiss Grand Diploma in Culinary Arts 
або Swiss Grand Diploma in Pastry and 
Chocolate Arts. Останні дві програми 
дають можливість кулінарам будь-якого 
рівня дорости до найвищого ступеня 
майстерності й отримати досвід роботи 
на професійній кухні.

РОДЗИНКИ НАВЧАННЯ В СААS
Крім дипломних програм, унікаль-
ність освіти в CAAS полягає в тому, 
що під час навчання ви можете за-
глибитися в такі сфери, як дієтологія, 
правильне харчування і food-фото-
графія, створювати власні проекти 
або ж практикуватися у цих напря-
мах. Таких можливостей не дає жодна 
кулінарна школа.

Для тих, хто ще лишень стоїть перед 
обранням майбутньої спеціальності, є 
відмінна можливість взяти участь у літ-
ній програмі Swiss Culinary Club, яка 
проходить у липні. І хоча тривалість 
програми усього один тиждень, її на-
сиченість не поступається ніякій іншій. 
Адже за цей час студентам вдасться 
познайомитися з історією кулінарії 
в різних країнах світу, попрацювати 
на професійній кухні, дізнатися, як 
створюються дизайни меню, що таке 
food-фотографія і чи дійсно так важко 
опанувати мистецтвом шоколаду.

Culinary Arts Academy Switzer-
land – це якісна практична база і мож-
ливість стати одним із найвідоміших 
шеф-кухарів у світі.

ливості – від ресторанного критика до 
менеджера ресторану, від сомельє до 
майстра фотозйомки страв.

Однак досягти рівня маестро 
кулінарних справ не так уже й про-
сто. На це буде потрібна незліченна 
кількість часу, сил, праці й бажання 
самовдосконалюватися. Та нічого 
недосяжного не існує. Можливість 
бути найкращим кулінаром про-
понує одна з провідних кулінар-
них шкіл – Culinary Arts Academy 
Switzerland (СААS). Академія входить 
до складу мережі престижних шкіл 

Заняття у Culinary Arts Academy 
Switzerland проводять відомі 
шеф-кухарі світової величини

Досягти рівня маестро кулінарних 
справ цілком можливо у Culinary Arts 
Academy Switzerland

Студентам академії будуть доступні  
усі секрети високопрофесійної 
кулінарної майстерності
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City, University of London – особливе місце. Відданий 
ідеї високоякісного навчання та спрямований на бізнес 
та працевлаштування, він пропонує вам усі можливості 
навчання, працевлаштування, культури та спілкування, 
які ви очікуєте від престижного вишу в одному з найбіль-
ших міст світу. При такому різноманітті пропозицій, яку ж 
освіту надає університет, аби виховати в своїх студентів 
упевненість у собі, незалежність, креативність та зробити 
їх здатними задовольнити будь-які потреби галузі? Про 
це розмірковує Владислава Турканова, студентка, яка 
закінчила бакалавріат за фахом «міжнародна політика» 
у City, University of London і використала отриманий досвід 
та знання для вступу до London School of Economics and 
Political Science (LSE).

CITY, UNIVERSITY OF LONDON ПІДТРИМУЄ КАР’ЄРНІ  
ПРАГНЕННЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ПЕРШОГО ДНЯ КУРСУ

“

ТУТ ХОЧУТЬ БАЧИТИ КОЖНОГО 
СТУДЕНТА УСПІШНИМ

Шаліка Хіндурангала, менеджер 
із супроводу клієнтів DEC education

небайдужі до студентів. Вони хочуть бачити кожного свого 
студента успішним. Наприклад, мої викладачі не тільки 
допомагали мені з рекомендаційними листами і порада-
ми щодо отримання ступеня магістра, але й допомогли 
мені розкрити свої сильні сторони.

Також City дав мені реальний досвід спілкування 
з людьми із різних країн, із різними характерами, думками 
і політичними переконаннями. Це допомогло навчитися 
слухати, аналізувати та розвивати критичне мислення.

 Який ще досвід ви отримали в університеті?

Розвиток лідерських та комунікативних навичок. Мож-
ливостей для отримання такого досвіду – дуже багато. 
Наприклад, на першому курсі за мої старання та досяг-
нення мене висунули представником мого факультету, 
а моїм завданням було озвучувати інтереси і потреби 
студентів. Коли я перейшла на другий курс, мої одно-
групники обрали мене представляти їхні інтереси від 
імені інституту – це велика честь і відповідальність. Такий 
досвід – безцінний.

 Ваш фах – «міжнародна політика». Яким був рівень 
цієї програми в університеті?

Рівень бакалаврської програми за цим фахом дуже ви-
сокий. Методологія значною мірою передбачає вивчен-

ня теорії, світових воєн, революцій тощо. Нас навчили 
усвідомлювати, що політика – це предмет, який пов’язує 
міжнародні історичні моменти. Навіть більше, університет 
дав мені розуміння такого поняття, як геополітика.

 Як реалізується зв’язок теорії і практики у City, 
University of London?

City орієнтує своїх студентів на їхні плани на майбутнє 
і спонукає їх будувати власні кар’єрні плани з першого 
дня курсу. Я прекрасно пам’ятаю, яку масу інформації 
нам надавали про різні програми та стажування як 
у Британії, так і по всьому світу. Ця інформація допо-
могла й мені. Я змогла отримати колосальний досвід 
у Нью-Йорку, де мені вдалося побачити передвибор-
чі перегони в США зсередини. Готуючись до виборів, 
я працювала в консалтинговій компанії, де ми готували 
політичні платформи для трьох кандидатів, які балотува-
лися в асамблею, сенат і конгрес. Ця практика надихнула 
мене, а отримані знання вирізняли мене як випускницю 
City, University of London.

 Після закінчення бакалаврської програми у City, 
University of London перед вами постав непростий вибір, 
який відкрив дорогу до низки відомих вишів.

Так, але після кількох тижнів роздумів і порад, зокрема, й 
із боку фахівців компанії DEC, було вирішено піти у LSE. До 
речі, символічно, що назва мого нинішнього фаху (Political 
Science) є й у назві вишу. Водночас я з упевненістю можу 
сказати, що без City, University of London я не була б так 
академічно підготовлена до LSE.

 Що дало вам навчання у City, University of London?

Особисто мені City, University of London дав ґрунтовні 
знання у сфері міжнародної політики. Я сильніша у бага-
тьох політичних напрямах і теоріях саме завдяки критич-
ному осмисленню й усвідомленню, що не можна поділяти 
все на чорне і біле. Адже правда є по обидва боки. Мене 
навчали висококваліфіковані викладачі в City, які, до речі, 

Зручне розташування університету дозволяє навчитися 
в центрі однієї з найпрекрасніших столиць світу

City, University of London – це прекрасна матеріальна база, 
сучасні лабораторії, величезна бібліотека
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Foothill College – найпопулярніший 
серед українських студентів коледж 
у одному з найжаркіших штатів США – 
Каліфорнії. Цей ком’юніті (або муні-
ципальний) коледж засновано 1957 
року у містечку Лос-Альтос. Сьогодні 
Foothill College пропонує широкий 
спектр освітніх програм, які дають 
змогу отримати ступені associate in 
arts (A.A.) і associate in science (A.S.), 
а також різноманітні сертифікати про 
закінчення навчальних курсів. Про-
грами Associate in Arts і Associate in 
Science розраховано на два роки на-
вчання. Вони відповідають двом пер-
шим рокам програми бакалавріату.

ЛІДЕР СЕРЕД МУНІЦИПАЛЬНИХ 
КОЛЕДЖІВ КАЛІФОРНІЇ
Упродовж останніх 50 років коледж 
Foothill є одним із лідерів серед му-
ніципальних коледжів Каліфорнії 
завдяки прекрасному професор-
сько-викладацькому складу, а та-
кож системі переведення студентів 
у престижні університети США. Адже 
Foothill College – один із небагатьох 
навчальних закладів, який працює 
з UC Transfer System, за допомогою 

ПРЯМИЙ ШЛЯХ У ПРЕСТИЖНІ 
УНІВЕРСИТЕТИ

якої можна переводитися в усі топові 
виші UC-системи: Каліфорнійський 
університет у Лос-Анджелесі, Універ-
ситет Берклі та ін.

На базі коледжу є особлива про-
гра ма Honors Program, яка дає змо-
гу талановитим студентам отрима ти 
особливе визнання, стипендії і, зви-
чайно ж, можливість перевестися 
у престижні університети.

Усі викладачі коледжу Foothill ма-
ють високий рівень підготовки у своїй 

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

і мультимедіа. І це й не дивно, адже 
розташування навчального закладу 
поблизу таких корпорацій, як Adobe, 
Google, Yahoo!, HP та eBay, сприяє 
тому, щоб коледж був динамічним, 
а у навчальних планах передбачали 
програми за новими затребуваними 
спеціальностями.

ЧОГО ЛИШЕ НЕМАЄ 
У РОЗПОРЯДЖЕННІ СТУДЕНТІВ!
Кампус коледжу створювався з метою 
забезпечити максимально сприятливі 
умови для студентів. Чого лише немає 
у їхньому розпорядженні! Ультрасу-
часні комп’ютерні та мультимедійні 
лабораторії, центр ЗМІ, поліклініка, 
футбольні стадіони, тенісні комплек-
си, комплекс для гри у гольф, басейн, 
музей, планетарій, бамбуковий сад, 
фітнес-зали, танцювальна студія, зал 
для занять йогою, спортзал, баскет-
больний зал, закритий велодром, 
концертний зал і електронний центр 
мистецтв – лабораторія для запису 
музики, цифрових відеофільмів та 
інтерактивного дизайну.

Американський інститут архітек-
торів назвав студентське містечко 
«найкрасивішим муніципальним 
коледжем серед будь-коли побудо-

ваних». І це справді так! Краєвиди, які 
відкриваються перед очима, просто 
чудові, й почуваєшся тут, ніби в оазисі.

Студенти коледжу можуть стати 
членами понад 60 міжнародних 
клубів, брати участь у студентському 
урядуванні, бути членами універси-
тетських спортивних команд, ство-

рювати місцеву газету, працювати 
на радіо.

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ 
СТУДЕНТІВ
На базі коледжу для іноземних студен-
тів створено особливі умови. Зокрема, 
нові студенти проходять обов’язкове 
4-денне орієнтування, під час якого 
надається докладна інформація про 
навчання, імміграційний контроль 
і місцеві культурні особливості. Ще 
один аспект, який буде до вподоби 
іноземцям, – активна підтримка сту-
дентів з-за кордону співробітниками 
коледжу. У кожному кампусі постійно 
працюють 6 консультантів, які допома-
гають студентам у вирішенні найріз-
номанітніших питань – від внесення 
у список тих, хто навчається на уроках, 
до пошуку роботи та заповнення по-
даткових декларацій.

СТУДЕНТИ З УСІХ КУТОЧКІВ СВІТУ, 
НАВЧАЮЧИСЬ НА РІЗНИХ ПРОГРАМАХ, 
ОТРИМУЮТЬ У FOOTHILL COLLEGE ЧУДОВУ 
ПІДГОТОВКУ І НЕОЦІНЕННИЙ ДОСВІД

“

5 НЕЗАПЕРЕЧНИХ 
ПЕРЕВАГ FOOTHILL 
COLLEGE

1.  Коледж розташовано 
в самому серці Кремнієвої 
долини, у 40 хвилинах їзди 
від Сан-Франциско.

2.  Коледж пропонує понад 
100 спеціалізацій у різних 
галузях знань – від бізнесу 
до мистецтва.

3.  Крім стандартних дисци-
плін, тут навчають спеці-
альностям, що будуть попу-
лярними у майбутньому.

4.  У коледжі можна навча-
тися упродовж двох років, 
після чого – перейти на 
3 курс університету.

5.  Ефективна програма 
стажувань дає можливість 
здобути практичні навич-
ки в компаніях Кремнієвої 
долини.

галузі, багато з них викладають в Калі-
форнійському університеті. А студен-
ти з усіх куточків світу, навчаючись на 
різних програмах, отримують чудову 
підготовку і неоціненний досвід. Ос-
новними напрямами в коледжі є біо-
технології, інформаційні технології 

Найпопулярнішими серед широкого  
кола програм коледжу є загальноосвітні, 
гуманітарні науки, медицина

Foothill College забезпечує студентам 
максимально сприятливі умови для 
навчання й відпочинку
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Oxford International Education Group 
була заснована у 1991 році як про-
вайдер освіти і подорожей. Сьогодні 
компанія пишається тим, що її по-
слугами скористалися півмільйона 
молодих людей із усього світу, і вітає 
усіх бажаючих взяти участь у про-
грамах 2019 року. Зокрема, Oxford 
International Junior Programmes має 
величезне портфоліо літніх про-
грам для підлітків, де поєднується 
вивчення англійської мови і веселе 
проведення дозвілля. Маючи бага-
торічний досвід партнерства та ор-
ганізації групових поїздок до між-
народних освітніх агентств, Oxford 
International Education Group спільно 
з DEC education організовує з червня 
до липня літні групові поїздки дітей 
для вивчення англійської мови на 
базі різних університетів Британії.

ЛІТНІ КАНІКУЛИ  
З OXFORD INTERNATIONAL 
EDUCATION GROUP

Юлія Семенова, 
менеджер із супроводу 
клієнтів DEC education

НОВЕ В 2019 РОЦІ  
ВІД OXFORD INTERNATIONAL 
EDUCATION GROUP

Улітку 2019 року у студентів упер-
ше з’явиться можливість відвідати 
мовну програму в University of 
Worcester. Університет розташовано 
у Вустері – історичному місті, оточе-
ному красивою англійської сіль-
ською місцевістю. Повна програма 
передбачає півдня у Вустері, річкові 
прогулянки, спортивні змагання, 
проектні сесії в університетському 
музеї і бібліотеці, а також 4 екскурсії 
на цілий день, зокрема у Лондон, 
Бірмінгем, Бат, Оксфорд або Страт-
форд-на-Ейвоні. Дати: 1–15 липня, 
15–29 липня, 29 липня – 12 серпня. 
Програма доступна для груп та інди-
відуальних поїздок із 8 років.

⚫ ⚫ ⚫

Із 2019 року в усіх центрах Oxford 
International замість стандартної 
навчальної програми студенти 
можуть абсолютно безплатно при-
єднатися до програми бізнес-анг-
лійської «World of Work» («Світ ро-
боти»). Навчання проходить під час 
стандартних занять з англійської 
мови, а програма заходів передба-
чає бізнес-екскурсії з відвідуван-
ням відомих корпорацій (Siemens, 
Bank of England та ін.), а також 
бізнес-районів Лондона. Ця опція 
доступна для студентів віком понад 
14 років із мінімальним рівнем 
англійської мови B1. Необхідне 
попереднє бронювання.

ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY
ПРО ВИШ
Royal Holloway як одна із частин 
University of London входить до 20 най-
кращих британських вишів. Це один із 
найкрасивіших університетів Брита-
нії, адже він розташований у справж-
ньому вікторіанському палаці.

ПРОГРАМА
20 уроків англійської на тиждень 
у групах до 16 осіб. Навчання прохо-
дить за інтерактивною методикою – 
з іграми, акторськими постанов-
ками, захистом проектів, дебатами 
і змаганнями.

ДАТИ
17 червня – 1 липня
1–15 липня; 15–29 липня

ЕКСКУРСІЇ
Лондон, прогулянка Темзою, Брай-
тон, Оксфорд, місця зйомок фільмів 
про Гаррі Поттера.

HERIOT-WATT UNIVERSITY
ПРО ВИШ
Heriot-Watt University – один із 
найстаріших університетів Велико-
британії. Входить до топових вишів 
країни. У 2018 р. The Times і Sunday 
Times назвали його міжнародним 
університетом року.

ПРОГРАМА
20 годин англійської на тиждень 
у групах до 16 осіб. Заняття проходять 
в інтерактивній формі: квести, деба-
ти, ігри, презентації, проекти і т. ін.

ДУМКА ПРО ПРОГРАМУ
Наталія, мама Діани Болквадзе: 
«Рівень знання англійської мови 
зріс у рази. Найголовніше для нас, 
батьків, що у Діани зник мовний 
бар’єр при спілкуванні. Зараз вона 
вільно спілкується англійською 
мовою. А наступного року ми знову 
плануємо поїздку».

ДАТА
15–29 липня

ЕКСКУРСІЇ
Единбург, Глазго, озеро Лох-Ломонд, 
замок Стерлінга.

UNIVERSITY OF BRIGHTON
ПРО ВИШ
University of Brighton – один із най-
кращих університетів Великобрита-
нії. На сьогодні є одним із найбільш 
творчих вишів країни. На кампусі 
в Істборні до послуг студентів 
25-метровий плавальний басейн, 
спортивний зал, спортмайданчики 
зі штучним газоном і танцювальна 
студія. До узбережжя всього лише 
750 метрів, а море в Істборні набага-
то чистіше, ніж у будь-якому іншому 
курортному місті англійської Рив’єри.

ПРОГРАМА
20 годин англійської на тиждень 
у групах до 16 осіб.

ДАТА
1–15 липня

ЕКСКУРСІЇ
Лондон, Брайтон, Портсмут, Істборн 
і міні-екскурсії англійським узбе-
режжям.

Royal Holloway University має визнану 
репутацією за найвищу якість 
викладання та досліджень 

Heriot-Watt University – 
перспективний університет,  
добре знаний своїми тісними 
зв’язками з роботодавцями 

В University of Brighton постійно 
займаються практикою, креативною 
та професійною освітою

Упродовж останніх 10 років кількість 
студентів, що хочуть навчатися 
у University of Worcester, зросла 
набагато більше, ніж у середньому 
по Британії

ПОСЛУГАМИ OXFORD 
INTERNATIONAL 
EDUCATION GROUP 
УЖЕ СКОРИСТАЛИСЯ 
ПІВМІЛЬЙОНА 
МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ 
ІЗ УСЬОГО СВІТУ

“
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Улітку 2018 року група дітей відвідала 
мовні курси в школі FLS (Каліфорнія, 
США). Оскільки я як співробітник 
компанії DEC education супроводжу-
вала студентів, то хочу від власного 
імені й від імені дітей коротко роз-
повісти про цю подорож.

ПРИЇЗД
В аеропорту нас, звісно, зустрів пред-
ставник школи і провів до резиденції. 
Одразу приємно вразило те, що після 
прибуття на місце студентам вручили 
ключі з іменними бейджами, дбайли-
во підготовлені до нашого приїзду.

ПРОЖИВАННЯ
Умови проживання у школі досить 
комфортні, корпуси для хлопчиків 
і дівчаток розташовано поруч, але 
всі живуть окремо. Вхід у корпус осіб 
протилежної статі дозволено тільки 
під час вечірніх ігор, у присутності 
когось із персоналу. Діти мешкали 
по 2–3 особи в кімнаті, санвузол – на 

ШКОЛА FLS — 
ЦЕ ПРЕКРАСНА 
НАГОДА ПОЄДНАТИ 
НАВЧАННЯ 
З ВІДВІДУВАННЯМ 
УНІКАЛЬНИХ 
ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ 
КАЛІФОРНІЇ

“

НЕЙМОВІРНА ОСВІТНЯ 
ПОДОРОЖ ІЗ П’ЯТИЗІРКОВОЮ 
ПРОГРАМОЮ РОЗВАГ

кожні 3–4 кімнати. Також на кож-
ному поверсі є кімната відпочинку, 
поєднана з кухнею, де можна пере-
почити, поспілкуватися, подивитися 
телевізор чи зіграти в настільні ігри. 
До речі, приємно потішив Wi-Fi, який 
був усюди, причому хорошої якості.

ХАРЧУВАННЯ
Їдальню розташовано в окремому 
корпусі, вхід – по браслетах, які ми 
теж отримали у перший день. Вибір 

Анна Войтенко, психолог 
DEC education

ськи – омлетом, беконом, шпинатом 
із бобами. Також завжди можна було 
обрати щось із безлічі напоїв, тістечок 
і хлібобулочних виробів. В обід і на 
вечерю завжди був багатий вибір зе-
лені й овочів, також була окрема зона 
з кількома видами піци, гамбургера-
ми і хот-догами, а крім того – стійка 
з основними і першими стравами.

НАВЧАННЯ
Наступного ранку після прильоту, одра-
зу після сніданку, усіх дітей, хто щойно 
прибув, зібрали у величезній залі, де 
докладно розповіли про все, що буде 
відбуватися з ними упродовж наступ-
них трьох тижнів перебування в FLS.

Далі був тест. Ми були дуже вра-
жені швидкістю і простотою його 
проведення: кожному студенту було 
видано пап ку з запитаннями, а до 
неї –  бланк із номерами запитань і ва-
ріантами відповіді. Далі цей бланк 
із 50 запитань просканували, що 
вкрай спростило і прискорило про-
цес підбиття підсумків і формування 
груп. Дивним було те, що фактично 
всі зрозуміли, що потрапили у клас 
свого рівня. Однак у нашій групі 

було два студента, яких розподілили 
в сильнішу групу. Та з’ясувалося, що 
рівень і цієї групи для них недостат-
ній, а більш сильної групи – немає. 
І тоді на наше прохання директор із 
навчання сформував групу ще вищо-
го рівня, чому діти були дуже раді й із 
задоволенням відвідували заняття.

РОЗПОРЯДОК
Вранці після сніданку всі діти виру-
шали на навчання, яке тривало до 
обіду, а після обіду їхали на екскурсії. 
Варто зауважити, що екскурсії також 
бувають і в вихідні дні, причому зай-
мають вони увесь день.

ЕКСКУРСІЇ
Школа FLS в плані екскурсій – це щось! 
У Каліфорнії дійсно є на що подиви-
тися, і це прекрасна можливість для 
студента навчатися і насолоджуватися 
визначними місцями у новій країні.

Нашим студентам дуже пощасти-
ло з програмою. Діти побували у Бе-
верлі-Хіллз, де можна було на власні 
очі побачити розкіш голлівудського 
життя, відвідали неймовірні місця 
розваг, такі як «Юніверсал Студіос 
Голлівуд» і «Діснейленд», відпочили 
на найвідоміших пляжах Каліфор-
нійського узбережжя – Лагуні-Біч, 
Санта-Моніці. А на Хантінгтон-Біч 
навіть відсвяткували День Неза-
лежності США. І, звичайно ж, у дітей 
була нагода насолодитися шопінгом, 
відвідавши знаменитий Даунтаун 
Лос-Анджелеса. Одним словом, це 
було неймовірна освітня подорож 
із п’ятизірковою програмою розваг.

КОЛИ ТІЛЬКИ Й КАЖЕШ «ВАУ!»

СОФІЯ БЛОНСЬКА,  
учасниця поїздки

Моя подорож до Каліфорнії була 
насичена подіями й емоціями. Щодня 
траплялося щось, що змушувало мене 
говорити «Вау!» – або нове знайом-
ство, або цікава поїздка, або захоплю-
ючі знання.
Спочатку було незвично, але я присто-
сувалася й отримала певний досвід. 
Тому тепер однозначно планую всту-
пати до вишу за кордоном. До речі, рі-
вень навчання тут дуже високий, а мій 
учитель був просто неймовірним.
Ми часто подорожували штатом – 
відвідували пляжі, ходили на шопінг, 
були в Голлівуді, «Діснейленді» – 

голова обертом! Я завела багато 
приємних знайомств з однолітка-
ми – з багатьма зараз листуємося. 
Загалом, поїздка дала цінний досвід 
і багато приємних вражень.

їжі – значний, а кожен прийом їжі 
мав свої особливості. Вранці, напри-
клад, можна було приготувати для 
себе бельгійські вафлі з будь-яким 
джемом або ж із шоколадом; можна 
було обмежитися пластівцями з мо-
локом або добре поснідати по-англій-

Мовні курси у школі FLS – це дуже 
активний розвиток комунікативних 
навичок

Навчатися у Каліфорнії і не відвідати 
один із найкращих у світі парків 
розваг – неможливо!
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Онтаріо – відомий світовий центр 
ракетно-космічних та авіаційних 
винаходів. Це рідне місто для 14 із 
25 найбільших ракетно-космічних 
компаній світу. Не дивно, що однією 
з основних програм найстарішого 
державного коледжу провінції Он-
таріо у Канаді – Centennial College – 
є програма авіакосмічних технологій, 
лідерства та інновацій. А незабаром 
новою перлиною Centennial College 
стане кампус Downsview – ракет-
но-космічний та авіаційний центр, 
відкриття якого заплановане на 
зиму 2019-го. Цей проект – перший 
крок до створення аерокосмічного 

СТУДЕНТИ, ЯКІ НАВЧАТИМУТЬСЯ У CENTENNIAL COLLEGE, ОТРИМАЮТЬ 
НАЙВИЩИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ І ДОСВІДУ В АЕРОКОСМІЧНІЙ СФЕРІ

“НОВИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ КАМПУС 
CENTENNIAL COLLEGE

науково-дослідницького центру для 
розробок нових технологій у Онтаріо.

ДОМІВКА ДЛЯ РАКЕТНО-
КОСМІЧНИХ ПРОГРАМ
Споруда на території понад 1,6 га ста-
не домівкою для програм Centennial 
College з ракетно-космічних та авіа-
ційних технологій. Амбіційний про-
ект вартістю $72 млн. також передба-
чає спорудження нового ангару, який 
за розмірами достатній для розмі-
щення сучасних цивільних лайнерів. 
Фінансування проекту забезпечують 
федеральний уряд, уряд провінції, 
а також сам навчальний заклад та 

Вадим Кучерук, експерт 
відділу освітніх програм 
DEC education

досвід викладання дисциплін авіакос-
мічної електроніки та обслуговування 
літаків, цей коледж – обов’язковий 
заклад для тих, хто серйозно замислю-
ється над кар’єрою в авіаційній галузі. 
А його двері відчинені як для канад-
ських, так і для зарубіжних студентів.

Школа транспорту та школа ін-
женерних технологій і прикладних 
наук у Centennial College розробля-
ють програми для викладання у ра-
кетно-космічному та авіаційному 
кампусі. Програма обслуговування 
літаків «Авіатехнік» – це насичена 
програма авіамеханіки. Студенти 
напряму «технологія авіакосмічно-
го будування» зможуть скористатися 
сучасними аерокосмічними лабора-
торіями, оснащеними різноманітним 
ракетно-космічним обладнанням, то-
карними та фрезерними верстатами 
з ЧПУ типу CNC, 3D-принтерами, ко-
ординатно-вимірювальними маши-
нами, автоклавами, тестувальними 
приладами та автоматами. До їхніх 
послуг також відділи робототехніки 
та безпілотних літальних апаратів. 
Тобто студенти матимуть усі умови 
для того, щоб стати висококласними 
фахівцями у цій передовій галузі.

ЛІДЕРИ, НОВАТОРИ ТА ПІДПРИЄМЦІ
Centennial College співпрацює з по-
над 800 галузевими партнерами. 
Консультативні комітети при на-

вчальному закладі формують важливі 
зв’язки між студентами Centennial 
College та провідними корпоратив-
ними гравцями Канади, серед яких 
Bombardier Aerospace, KF Aerospace, 
міністерство транспорту Канади. 
Програми Centennial розвивають 

дерських якостей» на нагородженні 
Світової федерації коледжів та полі-
технікумів у 2018 році.

Кампус Downsview для ракет-
но-космічних та авіаційних програм 
навчання в Centennial College – це 
перша фаза створення центру аеро-
космічних інновацій та досліджень 
Downsview. Другою фазою стане ство-
рення центру інновацій, що об’єднає 
у співпраці промисловців і дослід-
ників у сфері аерокосмічної освіти 

у студентів такі необхідні навички, 
як інноваційність та підприємництво. 
Студенти отримують тут доступ до 
передового обладнання та техноло-
гій, а також переймають найкращий 
у галузі академічний та практичний 
досвід, необхідний для того, щоб 
влаштуватися на роботу хорошим 
спеціалістом одразу після закінчення 
коледжу.

Визнанням новаторської роботи 
Centennial College у сфері професій-
ної та технічної освіти стала Золота 
нагорода у категорії «Розвиток лі-

та тренувань, наданні галузевих 
консультацій, наукових досліджень 
та розробок. Це дозволить Канаді 
втримати роль лідера на світовому 
ринку аерокосмічних та авіаційних 
технологій. А студенти, які навчати-
муться у Centennial College, отрима-
ють найвищий рівень знань і досвіду 
в цій сфері.

його партнери і спонсори. «Ми гли-
боко вдячні канадському уряду за 
прояв довіри до нашої мрії побуду-
вати надсучасний ракетно-космічний 
кампус», – каже Анна Булер, директор 
та керівник Centennial College.

РАКЕТНО-КОСМІЧНІ ТА АВІАЦІЙНІ 
ПРОГРАМИ
Centennial College став одним із 
перших коледжів, акредитованих 
канадськими урядовими органами 
ліцензування (міністерством тран-
спорту Канади), а також Радою Ка-
нади з авіаційних та аерокосмічних 
питань. Враховуючи понад 40-річний 

Новий кампус коледжу виводить 
Centennial у лідери авіаційної, 
літакобудівної та виробничої освіти

Кампус Downsview – перший крок до 
створення аерокосмічного навчально-
дослідницького центру в Онтаріо
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ACS Cobham International School – 
школа спільного навчання студентів 
денної форми та пансіону, яка про-
понує програму міжнародного бака-
лавріату – IB. Це дає змогу студентам 
вступати до університетів усього світу. 
Про особливості школи розповідає 
Саймон Лейшон, директор навчаль-
ного закладу.

 Що вирізняє ACS Cobham від 
інших шкіл?

Наші освітні програми пристосова-
ні до індивідуальних особливостей 
студентів. Така система функціонує 
завдяки використанню оцінкових 
характеристик, які складають учи-

ШКОЛА З ОСОБЛИВИМ 
ПІДХОДОМ

телі для того, щоб гарантувати, що 
студенти старатимуться з усіх сил. Це 
допомагає студентам ACS навчатися 
ефективніше та ставати впевненими 
в собі. Крім того, ми вчимо студен-
тів мати власну думку, досліджува-
ти місцеві й глобальні проблеми, 
які виходять за рамки традиційних 
предметів, даємо їм навички аналізу, 
комунікацій та критичного мислення, 
крім власне академічних знань, – це й 
є частиною особливого підходу ACS.

Айгерім Касимова, експерт 
відділу вищої й середньої 
освіти DEC education

вати коло своїх інтересів. Програма 
Challenge – для студентів, що мають 
видатні академічні досягнення. 
А програма Enrichment – для усіх 
студентів у рамках «Клубу Challenge 
& Enrichment», засідання якого про-
ходять в обідній час. Клуб створено 
для дітей, які хочуть розширювати 
коло своїх інтересів та засвоювати 
нові знання. Це клуб, де охоплено 
найрізноманітніші теми.

Саймон Лейшон,  
директор ACS Cobham 

International School

У ACS COBHAM НАВЧАЮТЬ 
СТУДЕНТІВ МАТИ ВЛАСНУ 
ДУМКУ, ДОСЛІДЖУВАТИ 
ЛОКАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ 
ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ВИХОДЯТЬ  
ЗА РАМКИ ТРАДИЦІЙНИХ 
ПРЕДМЕТІВ

“

СТАТИСТИКА 
ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ

У ACS Cobham навчається 
1,5 тис. студентів.
Минулого року 101 студент 
отримав показники успішно-
сті за дипломом IB. 12% із них 
отримали 38 і більше балів. 
Це складає 236 балів UCAS.
Бали UCAS – результат, що 
допомагає університетам 
оцінити академічну успіш-
ність студентів: Що більше 
балів UCAS, то вищий бал 
академічної успішності. На-
приклад, чотири оцінки «A*» 
на програмі A-level – це 224 
бали UCAS.

 Які цінності у школі вважають 
визначальними для студентів?

Ми формуємо у дітей неупередже-
ний підхід до будь-якого питання, 
розвиваємо міжнародну свідомість – 
обізнаність і розуміння життя за рам-
ками власної національності та куль-
тури. Це життєво важливо для усіх 
студентів, адже світ стає надзвичайно 
пов’язаним між собою, а життєві шля-
хи можуть привести вас у будь-яку 
точку планети. На додаток до цього 
дітей заохочують брати участь у гро-
мадському житті, ставати голосом 
позитивних змін та пишатися своєю 
шкільною й позашкільною роботою.

 Які особливості навчання у шко-
лі дітейіноземців?

Насамперед варто зазначити, що одна 
з проблем студентів з інших країн – 
мовний бар’єр. Однак у ACS Cobham 
ці проблеми вирішують на високому 
рівні. Студенти молодшої, середньої 
школи, які при вступі мають невисокий 
рівень володіння англійською, про-
ходять програму «Англійська мова 
як додаткова» (EAL). Групи на таких 
заняттях – невеликі. Мета програми – 
досягти рівня володіння, який відпо-
відає віку та року навчання. Хоча таку 
програму можуть проходити й студен-
ти старшої школи, все ж на IB бажано 
вступати з високим рівнем англійської.

 Чи є у школі додаткові уроки?

Так. Зокрема, для усіх студентів ми 
пропонуємо програму Challenge & 
Enrichment, яка складається з двох 
частин і дозволяє дітям розширю-

вий високотехнологічний центр мис-
тецтв на понад 500 місць із музичною 
студією. Для спортивних занять у нас 
є сучасне спортивне спорядження. 
А команди школи часто беруть участь 
у міжнародних турнірах (волейбол, 
футбол, баскетбол, плавання) між на-
вчальними закладами з усієї Європи.

У пансіоні діти можуть долучитися 
до програми Residential Life, де мож-
на пройти різні сертифіковані курси, 
такі як надання першої медичної до-
помоги, харчування та виживання 
в екстремальних умовах. Студенти 
пансіону також беруть участь у пов-
ноцінній програмі суботніх навчаль-
них поїздок чи походів, зокрема до 
Лондона. А головною подією серед 
великої кількості заходів школи є 
щорічний ярмарок, де команда од-
нієї національності пропонує свою 
національну їжу, музику, дає іншим 
відчути власну культуру. Це підвищує 
обізнаність дітей та вчить їх поважати 
інші культури.

 Як живуть діти у пансіоні?

У 2017 році ми відкрили новий буди-
ночок вартістю 15 мільйонів фунтів 
стерлінгів. Тут є 6 спільних кімнат, 
дві тихі загальні зони для навчання, 
прийому їжі, зал у стилі кінотеатру, 
ігрова кімната та робочі зони з ру-
хомими меблями.

У ACS Cobham готують студентів 
до спільної роботи в команді та 
прийняття відповідальних рішень

Усі мешканці пансіону ACS Cobham 
почуваються надзвичайно комфортно – 
ніби вдома

Кожному студенту призначено 
вихователя для допомоги у навчанні. 
Вихователі також підтримують тісний 
зв’язок з батьками студентів. До речі, 
ми регулярно надсилаємо батькам 
інформаційні листи, де повідомля-
ємо важливі новини, даємо різну 
інформацію, описуємо академічні 
або позашкільні досягнення.

 Які можливості ви пропонуєте 
для дітей поза навчанням?

ACS пропонує понад 40 позашкільних 
гуртків. У 2014 році ми відкрили но-
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Останнім часом із боку дітей та їхніх 
батьків спостерігається підвищене 
зацікавлення навчальними закла-
дами Канади. Це помітно, зокрема, 
й у практиці освітньої агенції DEC 
education. Зважаючи на це, компа-
нія розширює інформаційну базу 
про школи та виші Канади шляхом 
відвідування співробітниками DEC 
education різноманітних навчаль-
них закладів цієї країни. Зокрема, 
у вересні 2018 року я як співробітник 
агенції відвідав один із найкращих 
коледжів Канади – Pickering College.

ЩО ОДРАЗУ ВПАЛО В ОКО
Із перших секунд відвідування 
Pickering College тут відчувається дух 
сім’ї та турботи, навіть не тільки щодо 
тих, хто тут навчається, а й тих, хто 

4F – FAITH, FREEDOM, FRIENDSHIP, FUN (ВІРНІСТЬ, 
СВОБОДА, ДРУЖБА, ВЕСЕЛОЩІ) — ОСНОВНІ  
ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ У КОЛЕДЖІ Й НАЙГОЛОВНІШІ 
ЦІННОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

“

РОЗКРИТИ НАЙКРАЩІ  
ЗДІБНОСТІ Й ТАЛАНТИ

Дружба, Веселощі). Це основні прин-
ципи навчання у коледжі й найго-
ловніші цінності цього навчального 
закладу. А кожен співробітник тут 
прагне, щоб студенти стали повно-
цінними освіченими особистостя-
ми, й хоче розкрити найкращі якості, 
здібності й таланти дітей.

АКАДЕМІЧНА І НЕАКАДЕМІЧНА 
ПІДГОТОВКА
Рівень академічної підготовки тут 
дуже високий. Так, за 2018 рік 92% 
школярів вступили у топ-універси-
тети Канади і світу. Але, крім сильної 
академічної програми, на кампусі 
Pickering College постійно відбува-
ються різні цікаві й захоплюючі захо-
ди. Зазвичай старші студенти беруть 
шефство над молодшими, допомага-
ють їм організовувати свята і вечірки. 
Таке наставництво відмінно розвиває 
терпимість, комунікативні навички, 
лідерські якості. До речі, у школі існує 
правило організовувати різноманітні 
благодійні марафони, прийоми в між-
культурному форматі, що дає змогу 
відточити майстерність комунікації, 

Вадим Кучерук, експерт 
відділу освітніх програм 
DEC education

Вероніка Паєвщик, 
студентка  

Pickering College

чим, звісно, користаються студенти 
коледжу.

СПОРТ І НЕ ТІЛЬКИ
Pickering College особисто переді 
мною, розкрив неймовірно велику 
кількість спортивних секцій, при 
цьому школярі кожен новий семестр 
можуть займатися різними видами 
спорту: кінний спорт, фігурне ка-
тання, хокей, лижі/сноуборд, легка 
атлетика, софтбол, футбол, баскетбол, 
теніс, регбі…

Коледж також має власну радіо-
станцію, передачі якої повністю ве-
дуть старшокласники. Радіостанцію 
можна почути у FM-діапазоні, а тому 
вона працює й за межами коледжу. 
Це теж один із невід’ємних інстру-
ментів розвитку студентів.

ЖИТТЯ У КАМПУСІ
Діти можуть тут жити, починаючи 
з 12 років. Хлопці та дівчата прожи-

КОЛЕДЖ НЕ ХОЧЕТЬСЯ 
ПОКИДАТИ НАВІТЬ 
НА ВИХІДНІ

Я раніше відвідувала Канаду 
і закохалася в цю країну! 
А вступила до Pickering 
College саме тому, що тут 
великі перспективи і є шанс 
лишитися жити й працювати 
у Канаді. Навчання тут про-
ходить набагато зрозуміліше, 
а матеріал сприймається 
простіше, навіть незважаючи 
на те, що всі заняття – не-
рідною для тебе мовою. До 
того ж викладачі не тиснуть 
на тебе. Вони люблять свою 
роботу, дуже багато знають 
про свій предмет і на занят-
тях розповідають чимало 
цікавого.
Спочатку мені було важко 
адаптуватися – хотілося 
додому. Та коли я познайо-
милася з усіма і знайшла тут 
друзів – мені дуже сподо-
балося. Навіть на свята та 
вихідні не хочеться поли-
шати коледжу. Гра у футбол, 
заняття фітнесом, спільні 
відвідування з друзями 
кав’ярень чи навіть проста 
гра у сніжки – усе це неймо-
вірно захоплює. А ще мені 
надзвичайно подобаються 
заняття з мистецтва. Влас-
не, мабуть, і через це своє 
майбутнє теж хочу пов’язати 
з мистецтвом.

лише завітав сюди. Символічно, що, 
потрапляючи сюди крізь централь-
ний вхід, ти проходиш повз чотири 
колони – так звані 4F: Faith, Freedom, 
Friendship, Fun (Вірність, Свобода, 

Місія Pickering College – прищепити 
кожній людині здатність і відповідаль -
ність зробити світ кращим 

Завдяки прекрасній шкільній спільноті 
Pickering College дуже популярний 
серед абітурієнтів

вають окремо, в двох різних резиден-
ціях, по двоє. У кожній резиденції 
прагнуть до створення сімейної ат-
мосфери, що дає відчуття підтримки, 
безпеки і комфорту. Постійно про-
водяться спільні сніданки, обіди та 
вечері, навчальні завдання з педаго-
гами, прогулянки і пікніки, екскурсії. 
Також тут є особливі заняття, на яких 
розвивають корисні побутові нави-
чки і знання: як ефективно і швидко 
прибрати кімнату, як вести здоровий 
спосіб життя, як знайти спільну мову 
з незнайомцем, як правильно плану-
вати свій час і фінанси, як навчатися 
з меншими тимчасовими витратами.

Їдальню розташовано в окремій 
будівлі. Тут вивішено прапори країн, 
представники яких навчаються у ко-
леджі, та твори мистецтва з колекції 
коледжу.

ВИСНОВОК
Загальний висновок, який можна зро-
бити з відвідування цього навчального 
закладу, такий: Pickering College – це 
другий дім, для кожного школяра, 
який буде відчувати турботу, сімей-
ний затишок і безмежну підтримку.
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Школа Bromsgrove, яка заснована 
понад чотири століття тому, є одним 
із найпрестижніших британських 
навчальних закладів із підготовки 
студентів до вступу у виш. Про пере-
ваги школи, особливості навчання та 
проживання тут розповідає студент 
Bromsgrove School Влад (прізвище 
студента на його прохання не нази-
ваємо).

BROMSGROVE SCHOOL — ОДНА З НАЙКРАЩИХ В АНГЛІЇ ШКІЛ 
ЗА ПРОГРАМОЮ МІЖНАРОДНОГО БАКАЛАВРІАТУ

“

«ІНШІ ШКОЛИ Я НАВІТЬ  
І НЕ РОЗГЛЯДАВ»

Валерія Мельникова, 
консультант відділу освітніх 
програм DEC education

 Чому ви обрали саме Bromsgrove?

Для вступу до найкращих вишів по-
трібно мати хорошу середню осві-
ту, саме тому я обрав Англію і саме 
тому моїм вибором була Bromsgrove 
School – одна з найкращих в Англії 
шкіл за програмою IB.

 Як проходило ваше навчання 
у школі, з якими особливостями 
британської освіти і культури ви 
зіткнулися?

Навчання в школі було прекрасним. 
Тут учителі хочуть, щоб ви знали ма-
теріал, тому й усіляко допомагають 

студентам. Це, до речі, головна осо-
бливість освітньої системи Британії, 
адже у ваших хороших результатах 
зацікавлені всі без винятку.

Що стосується особливостей 
культури, то спочатку складно було 
звикнути до життя в іншій країні. Але 
вчителі та адміністратори у будинках 

допомагають адаптуватися кожному 
студентові, тому через місяць ніяких 
зручностей не виникало.

 Яким був період адаптації, чи 
знаходили ви спільну мову з іншими 
студентами?

Офіційно заняття у школі починають-
ся у перший понеділок вересня, але 
всі нові студенти зобов’язані приїхати 
на кілька днів раніше, зазвичай у чет-
вер – на induction programme. Цей 
період дуже важливий, адже він до-
помагає новим студентам адаптува-
тися до життя в школі-пансіоні ще до 
початку навчання. У цей час у школі 
влаштовують різні поїздки і заходи, 
щоб новачки знайшли спільну мову 
з іншими студентами. І це дуже легко, 
адже діти в школі дуже відкриті до 
нових знайомств.

 Які найсильніші сторони Broms
grove School?

Насамперед це програма IB. Остан-
ні кілька років середній бал у школі 
складає 38+, а це означає, що такі по-
казники виводять Bromsgrove School 
у перші 10% шкіл світу. Оскільки 
школа є рейтинговою, то виклада-
чі зацікавлені в тому, щоб студенти 
вступали до хороших вишів і отри-
мували відмінні бали. Відповідно 
тут влаштовують додаткові уроки, 
допомагають із курсовими проекта-
ми, а також намагаються пояснити 
будь-який матеріал так, щоб було 
зрозуміло всім студентам.

Проживання у резиденції мені 
теж подобається. Тут піклуються про 
кожного студента – чи то потрібно 
піти до лікаря, чи щось зашити, по-
гладити, чи вирішити будь-яку іншу 
побутову потребу. Харчування в шко-
лі 4-разове, смачне і якісне.

 Чи брали ви участь у позаклас-
них проектах?

У Bromsgrove дуже багато позаклас-
них проектів, у яких можна брати 
участь залежно від віку. Я був учас-
ником Student Investor Challenge, де 
студенти з різних англійських шкіл 
змагаються, інвестуючи на віртуально-
му ринку в акції різних компаній, зо-
лото і т. ін. Крім того, брав участь у мо-
делі ООН, політичних дебатах між 
студентами. Був членом Economics 

люється купа роботи з усіх предметів. 
Із навчального процесу навіть не можу 
пригадати, що мені не сподобалося б.

 На що варто звертати увагу при 
вступі до школи?

Якщо для вас важливий результат, то 
найголовніше при виборі школи – це 
середній бал навчального закладу. 

Найкраще, щоб ця інформація була 
не на самому сайті школи, а в рей-
тингах. Тоді це достовірна інформа-
ція. Також варто звернути увагу на 
позакласні програми, спорт, додат-
кові гуртки, інші заняття. Ну і умови 
життя – теж важливий чинник: про-
живання, харчування, зручності. 
В ідеалі найкраще відвідати школу 
при її виборі. І хоча я цього, обираючи 
Bromsgrove, не зробив, та все одно не 
шкодую про свій вибір. Інші школи 
я навіть і не розглядав.

Студенти Bromsgrove School 
демонструють високі академічні 
показники уже впродовж понад  
400 років

У резиденції Bromsgrove діти 
відчувають по-справжньому  
сімейну атмосферу

Society – спільноти студентів, де обго-
ворюють останні економічні новини. 
Грав у футбол за команду школи і був 
волонтером у місцевому магазині.

 Яка відмінність навчання у Бри-
танії порівняно з Україною?

Головна різниця між українською 
системою і, наприклад, IB полягає 
в тому, що, навчаючись на програмі 
міжнародного бакалавріату, можна 
самостійно обирати предмети, які ти 
хочеш вивчати. Тому я фокусувався 
на важливіших предметах (економі-
ка, математика, фізика і політика), не 
витрачаючи часу на інші дисципліни. 
Навантаження тут помірне, і не було 
таких ситуацій, коли одночасно нава-
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George Brown College (GBC) – один із найвідоміших дер-
жавних коледжів Канади, що пропонує програми в галузі 
мистецтва та дизайну, бізнесу, громадських послуг, будів-
ництва та інженерних технологій, наук про здоров’я, гос-
тинності й кулінарного мистецтва тощо. Освітні програми 
тут орієнтовані на практику. Саме про це, а також про те, 
який він – омріяний виш у далекій країні, – розповідає 
Олена Шкаровська, випускниця GBC.

У GEORGE BROWN COLLEGE ПІКЛУЮТЬСЯ, ЩОБ КОЖНОМУ 
ІНОЗЕМНОМУ СТУДЕНТОВІ БУЛО КОМФОРТНО

“З ОРІЄНТАЦІЄЮ 
НА ПРАКТИКУ

ки, секції та вечірки. Ще я дуже часто 
відвідувала фестивалі – карибський, 
різдвяний, український, бургер-фест. 
Регулярно була волонтером на різних 
заходах – фестивалях, концертах. До 
речі, так я познайомилася з новими 
цікавими людьми.

 Де ви мешкали під час навчання?

Я жила з іншою дівчиною у великій 
квартирі. Оскільки вартість житла 
тут висока (1,5–2 тис. канадських до-
ларів на місяць), то студенти зазви-
чай знімають житло по кілька осіб, 
заощаджуючи достатню суму, яку 
можна витратити, наприклад, на до-
звілля. Однак ми мали купити меблі 
самостійно, тому що у Торонто житло 
здають пустим (окрім кухні – тут вона 
завжди вмонтована). Мені дуже по-
добалось місце, де була квартира, – 
воно було розташоване у парковій 
зоні, поряд – магазини, кав’ярні. Та й 
саме помешкання було в 30 хвилинах 
від кампусу.

ваніші. Тут щороку проводять кілька 
українських фестивалів, маршів та 
інших заходів. До того ж місцевий 
клімат близький до українського. 
Я мала змогу подорожувати різними 
куточками світу, але лише Торонто 
стало комфортним для мене. Саме 
тим містом, у якому захотілося про-
довжити жити.

 Чи варто їхати так далеко (аж у 
Канаду), щоб навчатися у виші?

Оскільки я маю змогу щодня спіл-
куватися з  родиною по Viber та 
FaceTime, то не бачу різниці між по-
дорожами на близькі й далекі відста-
ні (хіба що вартість квитка на літак, 
хоча і в Канаду можна знайти хороші 
знижки). Коли спілкуєшся щодня, то 
відстань нівелюється. Водночас з’яв-
ляється можливість побачити інший 
континент, зрозуміти, які тут цінності 
у людей. Можливо, комусь підійде 
Європа, однак на мене справила 
враження саме Канада. Вона вида-
лася сучасною, красивою, великою 
та різноманітною. До того ж ти ніколи 
не дізнаєшся, які пригоди чекають 
на тебе, доки не спробуєш сам. Тож 
варто спробувати.

 Як ви обрали George Brown 
College?

Для того щоб обрати коледж, я звер-
нулася по допомогу до DEC education. 
Для мене дуже важливим було міс-
цезнаходження закладу – я хотіла 
навчатися у центрі усіх подій. І не 
помилилась із вибором, адже усі 
кампуси GBC розташовано у центрі 
Торонто.

Також я ретельно підбирала про-
граму навчання у коледжі. Мені спо-
добалася програма Project Manage-
ment. Тут ми не вивчали літературу та 
історію, а були повністю сфокусовані 
на вивченні необхідних для роботи 
тем. Ця програма досить коротка – 
всього 8 місяців, що мені теж підхо-
дило, оскільки я хотіла якнайшвид-
ше почати працювати за фахом. Так 
і сталося – після закінчення вишу 
я влаштувалась у міністерство сус-
пільної безпеки та виправних служб 
як випускниця коледжу на позицію 
асистента проекту.

 Що вам найбільше запам’ята-
лося у навчанні?

Навчальний процес у GBC надзвичай-
но інтерактивний та цікавий. Я була 
дуже здивована, коли дізналася, що 
викладачі дають домашнє завдан-
ня через онлайн і так само ставлять 
оцінки. Тому встановила додаток на 
телефон і легко відстежувала свої 

Природне світло, яскраві кольори 
та прозорість – навіть будівлі коледжу 
здатні надихати

Коледж надає студентам реальні 
можливості для здобуття навичок,  
так необхідних у роботі

«Торонто – чудове місто для життя. 
Я мала змогу подорожувати різними 
куточками світу, але лише Торонто 
стало комфортним для мене.  
Саме тим містом, у якому захотілося 
продовжити жити»

КІЛЬКОМА СЛОВАМИ 
ПРО GEORGE BROWN 
COLLEGE
⚫  Один із найбільших коле-

джів Канади.
⚫  Один із провідних 

коледжів для іноземних 
студентів.

⚫  У 2015 р. очолював рей-
тинг Research Infosource 
топ-50 найкращих 
дослідницьких інститутів 
Канади.

⚫  Із вишем співпрацюють 
провідні компанії Канади 
і світу.

⚫  Серед ключових партне-
рів вишу American Express 
Corp, IBM, Cisco Systems, 
General Motors, Hewlett 
Packard, Boeing Aircraft 
та ін.

завдання й оцінки. До речі, викла-
дачі тут – професіонали, які доскона-
ло знають свою справу, адже багато 
хто з них паралельно працює у сфері, 
у якій викладає.

Я постійно брала участь у різних 
проектах у команді, робила презен-
тації та навіть працювала у реальній 
компанії – упродовж трьох місяців 
була менеджером проектів у Savlation 

Army – міжнародній благодійній орга-
нізації. Це мій найяскравіший досвід.

 Як ви проводили дозвілля?

У Торонто сумувати не вдасться. Я при 
кожній нагоді намагалась відкривати 
тут для себе нові місця – музеї, кав’яр-
ні, виставки. Сам коледж також по-
стійно пропонує різні розваги – гурт-

 Чи подобається вам Торонто?

Торонто – чудове місто для життя. Ве-
личезна українська діаспора завжди 
допомагає тут новоприбулим, і мені 
здається, що з усіх місць за кордоном 
саме в Торонто українці найзгурто-
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Ви – майбутній випускник, який шу-
кає варіанти для навчання за кордо-
ном, хоче знайти життєво важливі 
рішення що вивчати і де навчатися. 
Нелегке завдання. Та все ж можна 
допомогти вам у цьому. Нещодавні 
дослідження свідчать, що між про-
грамами навчання за кордоном 
і розвитком навичок, які сприяють 
зайнятості та кар’єрному зростанню, 
дійсно існує тісний зв’язок. Не кажучи 
вже про те, що залежно від країни, 
у якій ви навчаєтеся, можна отримати 
доступ до дуже динамічного ринку 
праці з незліченними можливостя-
ми подальшого працевлаштування. 

Сьогодні Німеччина посідає перше 
місце в рейтингу навчання у Європі 
за якістю освіти, вартістю навчання 
та проживання, кар’єрними перспек-
тивами (Німеччина – 83,2%, Велико-
британія – 69,8%, Швейцарія – 59,5%; 
Study.eu Country Ranking 2017).

Тут варто подивитися глибше й 
оцінити, яку роботу і кар’єру ви бачи-
те для себе у майбутньому. Навіщо? 
Просто тому, що ви витратите щонай-
менше 30 років на роботу, тоді як на 
навчання – 3–5 років. Можливо, тоді 
має сенс опиратися на перспективи 
кар’єри у певній професії, а не лише 
на особливості навчання. Як гадаєте?

НАВЧАННЯ 
В НІМЕЧЧИНІ:  
ПРИВАТНЕ  
ЧИ ДЕРЖАВНЕ?

в державних вишах Німеччини дуже 
низька плата за навчання, тоді як при-
ватні виші – це €10–15 тис. на рік. Спи-
раючись на здоровий глузд, ви одразу 
запитаєте: «Якщо я можу отримати 
освіту безкоштовно, то з якого дива 
я платитиму за неї?». Гарне запитан-
ня. І очевидна відповідь: по-перше, 
ніщо не буває на сто процентів без-
коштовним, а по-друге, це – як в ав-
томобільному магазині: ви отримуєте 
те, за що платите. Не йдеться про те, 
що безкоштовне державне навчання 
низькоякісне. Просто багато чого за-
лежить від того, на що ви зорієнтовані. 
І звісно – від вашого рівня володіння 
німецькою мовою. Загалом серед про-
грам бакалавріату та магістратури, які 
пропонують приватні університети 
Німеччини, лише у 7,5% читають курси 
англійською, а більшість державних 
навчальних закладів пропонуватимуть 
програми тільки німецькою мовою.

Освіта за кордоном – це інвести-
ція, незалежно від того, де ви навча-
єтеся – у державному чи приватному 

РОЗМОВА ІЗ МАЙБУТНІМ 
УКРАЇНСЬКИМ СТУДЕНТОМ

виші. Навіть без плати за навчання 
вам все одно доведеться покривати 
витрати на проживання (€800–1000 
щомісяця залежно від регіону).

Не варто думати, що студенти, які 
не можуть вступити в державні уні-
верситети, вступають у приватні. Це 
твердження не має нічого спільного 
з реальною картиною, що особливо 
характерно для країн Західної Євро-
пи. Наприклад, у IUBH навчається 
50% німецьких студентів, які могли б 
легко вступити до державного вишу. 
Замість цього вони пішли в IUBH тому, 
що їхня мета – міжнародна кар’єра, 
вони воліють навчатися в невеликих 
і водночас мультикультурних групах. 
Це вони можуть отримати тільки 
у високорейтинговому приватному 
університеті.

ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ 
НАУК НАДАСТЬ ВАМ ІНСТРУМЕНТИ, ЯКІ 
ДОЗВОЛЯТЬ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ 
ШВИДКО ВИЙТИ НА РИНОК ПРАЦІ

“

У 234 державних вишах навча-
ється 2,5 млн. студентів, у 118 приват-
них – 200 тис. Приватний університет 
прикладних наук буде інвестувати 
в те, щоб ви отримували індивідуаль-
ний підхід від своїх професорів, які 
часто приходять із тієї галузі, в якій ви 
обрали свою спеціалізацію. Невеликі 
класи, сучасні приміщення, екскурсії 
та запрошені лектори в кампусі – це 
лише деякі з переваг, які ви отриму-

У цьому відношенні Німеччи-
на полегшує вибір для вас, маючи 
два різні типи вищих навчальних 
закладів, що пропонують програ-
ми однакового визнання як рівня 
бакалавріату, так і магістратури. 
З одного боку, у вас є традиційні уні-
верситети (Universität), із сильним 
акцентом на теорію. Це відмінний 
вибір, якщо ви розглядаєте кар’єру 
у сфері досліджень, гуманітарних 
наук або конкретних даних. Із дру-
гого – у вас є сучасніша й інновацій-
ніша Fachhochschule, або університет 
прикладних наук. Цей новий тип 
вишів було створено 1969 року. Він 
орієнтований на практику, а також 
пропонує програми, пов’язані з галу-
зями промисловості. Тут гарантують, 
що ви отримаєте не лише знання, а й 
практичні навички та досвід у своїй 
галузі, необхідні для успішного ви-
ходу на ринок праці після випуску.

Після того, як ви визначилися, 
який тип освіти (теоретичний чи 
практичний) обрати, наступний ваш 
крок – вирішити, у якому закладі ви 
хочете навчатися – громадському чи 
державному. Імовірно, ви знаєте, що 

єте, обираючи приватний виш для 
навчання.

Орієнтуючись на галузь, приватні 
університети прикладних наук також 
будуть інвестувати в надання вам ін-
струментів, які дозволяють швидко 
вийти на ринок праці після закінчен-
ня навчання. Наприклад, в IUBH ви 
отримаєте повну 6-місячну програ-
му підготовки до кар’єри, ярмарки 
вакансій у кампусі щороку, а також 
безкоштовні курси німецької мови. 
9 із 10 випускників IUBH починають 
свою кар’єру впродовж 3–6 місяців 
після закінчення навчання.

Ви вкладаєте свій час і гроші 
в освіту за кордоном, тому вам не-
обхідно враховувати віддачу від ін-
вестицій, яку ви отримуватиме: як 
швидко знайдете роботу, який можна 

очікувати рівень зарплати чи буде 
можливе сприяння отриманню по-
свідки на проживання в Німеччині 
з повними робочими правами та пер-
спективами. І це саме той випадок, де 
вам допоможуть приватні універси-
тети прикладних наук.

 Використані джерела:  
 www.daad.de, IUBH Alumni Survey.

Невеликі класи, сучасні приміщення, 
запрошені лектори – лише деякі 
з переваг приватних вишів

Для більшості молодих людей початок 
навчання – це новий етап у їхньому 
житті з новим, цікавим досвідом
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Dollar Academy – одна з провідних 
шкіл Великобританії, яку варто роз-
глядати як хороший варіант для на-
вчання ваших сина чи доньки. Адже її 
часто рекомендують батьки, до того ж 
у академії висока репутація серед бри-
танських університетів. Це успішна 
школа, наповнена щасливими й ак-
тивними дітьми. У 2018 році тут свят-
кували 200 річницю із дня заснування. 
Того ж року The Sunday Times визнала 
Dollar Academy Школою року серед 
незалежних середніх шкіл Шотландії.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ 
ТА РОЗВИТКУ
Dollar Academy розташована у ма-
льовничій місцині серед пагорбів 
Охіл Чілз, звідки менше ніж за годи-
ну можна дістатися до Единбурга та 

DOLLAR ACADEMY – УСПІШНА ШКОЛА, НАПОВНЕНА 
ЩАСЛИВИМИ ТА АКТИВНИМИ ДІТЬМИ

“

ОДНА З НАЙБІЛЬШИХ  
І НАЙКРАЩИХ ШКІЛ ШОТЛАНДІЇ

Глазго. У школі вірять в те, що щасливі 
та захоплені студенти навчаються 
ефективніше, а кредо «працюйте 
наполегливо, будьте добрими та ак-
тивними» допомагає створювати по-
зитивне середовище, де кожен може 
показати себе якнайкраще.

Академія – це високий рівень 
викладання, прекрасний корпус із 
вивчення сучасних мов, спеціалізо-

Айгерім Касимова, координатор 
відділу супроводу програм 
за кордоном DEC education

ЦЕ СИЛЬНА ШКОЛА В УСЬОМУ
Чим Dollar Academy вирізняється 
з-поміж інших навчальних закладів, 
які у школи переваги і чому тут ком-
фортно дітям – розповідає студент 
академії Іван (справжнє ім’я студента 
на його прохання було змінено).

 Іване, чому ви обрали Dollar 
Academy?

Коли я вирішив вступати у британську 
школу, моєю головною мотивацією 
було вивчення англійської мови і здо-
буття достатньої освітньої бази для 
вступу до вишу. І саме Dollar Academy 
привернула мою увагу найбільше. 
Адже тут, окрім чудового рівня освіти, 
надають величезні можливості для 
занять у різноманітних секціях.

 Як проходив ваш період адап-
тації?

Із першого дня в академії я відчув 
дружню атмосферу між студентами й 
викладачами – всі співпрацюють ра-
зом, щоб забезпечити належні умови 
для навчання та відпочинку. Звісно, 
спочатку було важкувато – складно 
було розуміти кожне слово, а тим 
паче щось вивчати. Проте вчителі 
та інші студенти ставилися до цього 
з розумінням і були раді при потребі 
допомогти. Мені дуже подобається 
наш колектив.

 Які, на вашу думку, переваги 
академії поряд з іншими навчаль-
ними закладами?

Це одна з  найкращих шотланд-
ських шкіл у регбі. Тут надзвичайно 
потужний та один із найуспішніших 
у Шотландії склад Об’єднаного кадет-
ського корпусу, а Dollar Academy Pipe 
Band – одна з найкращих шкільних 
груп у світі. Це сильна школа в усьому, 
але найголовніше, що тут найбільше 
уваги приділяють таким якостям, як 
чесність, доброзичливість, повага та 
відповідальність.

 Які ваші успіхи у навчанні та 
позакласній діяльності?

Наразі я вивчаю лише хімію, біологію 
і статистику – предмети, які потріб-
ні для вступу у виш. Поза уроками 
граю у шкільному оркестрі й ансамблі 
камерної музики. Ми інколи висту-
паємо й беремо участь у змаганнях. 
Я також є учасником програми Об’єд-
наного кадетського корпусу, зокрема, 
щоліта беру участь у змаганнях стрі-
лецької команди.

 Чи відрізняється система нав-
чання у Шотландії та Україні?

Доволі сильно. В останні чотири 
роки навчання студенти самостій-
но обирають предмети, необхідні 
для вступу до вишу, або які просто 
подобаються. Такий підхід дає мож-
ливість насолоджуватися тим, що 
вивчаєш. А ще тут усіх закликають 
до відповідальності й самостійності, 
коли йдеться про саморозвиток і ака-
демічні досягнення.

 На що насамперед варто звер-
нути увагу при вступі в школу?

Спочатку треба детально вивчити всю 
інформацію про школу, ознайоми-
тись з її місцем у рейтингу, переліком 
секцій, клубів, які тут пропонують. Та 
найкраще було б відвідати її особи-
сто. І хоч мені не вдалося цього зроби-
ти, я все одно почуваюся щасливим, 
навчаючись у Dollar Academy.

вані кабінети для навчання, занять 
музикою та мистецтвом, студія актор-
ської майстерності, музична аудиторія 
і студія звукозапису. Тут є три великі 
пансіонні будівлі – повністю мебльова-
ні, просторі й комфортні. Турботу про 
студентів у академії визнають непе-
ревершеною, а ставлення персоналу 
пансіону – високочутливим та дбай-
ливим (звіт Care Commision, 2017 р.).

Спортом діти займаються на ве-
личезному спортивному майданчику, 
у басейні, на критому корті. Dollar 
Academy – одна з провідних шкіл 
Шотландії, де професійно займають-
ся регбі, а тому студентів тут активно 
заохочують до цієї гри. Школа також 
має високу репутацію в змаганнях із 
хокею. Тут упродовж багатьох років 
виховали велику кількість міжнарод-
них фахівців у обох видах спорту.

Вступ до школи іноземних сту-
дентів здійснюється на основі оці-
нювання, а місця пропонують за ре-
зультатами вступного тестування й 
інтерв’ю. Заявки на вступ приймають 
упродовж усього року. Є також мож-
ливість отримати стипендію.

У просторих, комфортних, повністю 
вмебльованих кімнатах пансіону 
студенти почуваються, ніби вдома
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Як ви гадаєте, яка країна надихну-
ла Джона Р. Р. Толкіна на створення 
країни ельфів у культових фентезі 
«Володар кілець» і «Хоббіт»? Звісно 
Швейцарія! Саме в цій країні зі сма-
рагдовими полями, синіми озерами, 
мальовничими пейзажами, особли-
вою атмосферою віриш, що ельфи 
існують насправді й казки стають 
реальністю.

ТУТ ВСЕ ВИСОКОГО РІВНЯ
Міжнародний табір Les Elfes (що пе-
рекладається як «Ельфи») створює 
для дітей казковий відпочинок у зи-
мовий, весняний та літній періоди 
у Верб’є (південна Швейцарія). Ця 
франкомовна частина кантону Вале, 
що розташована у самому серці ре-
гіону Les Quatres Vallées («чотири 
долини»), славиться своїм гірсько-

ТАБІР LES ELFES СТВОРЮЄ ДЛЯ ДІТЕЙ 
КАЗКОВИЙ ВІДПОЧИНОК У ЗИМОВИЙ, 
ВЕСНЯНИЙ І ЛІТНІЙ ПЕРІОДИ

“

В ГОСТЯХ У «ЕЛЬФІВ»

Наталія Гнатюк, 
консультант відділу мовних 
програм DEC education

Друга причина, чому обирають 
Les Elfes, – це понад 40 спортивних 
і творчих секцій. Поряд зі звичай-
ними і звичними тенісом, верховою 
їздою, драмою і сценічним мисте-
цтвом, академією танців, ремеслами, 
фотостудією, секцією пішого туризму, 
кулінарією, футболом, плаванням, 
гольфом тощо тут пропонують скелела-
зіння, вейкбординг, парапланеризм, 

нізм, а й відвідають швейцарський 
годинниковий завод, зустрінуться 
з майстрами годинникового мисте-
цтва. А курс з етикету і гостинності 
проводиться в розкішному готелі та 
ресторані Chalet D’Adrien шеф-ку-
харями та фахівцями з готельного 
менеджменту.

ШВЕЙЦАРІЯ НЕ МОЖЕ БУТИ 
БЕЗ СИРУ І ШОКОЛАДУ
На екскурсіях діти їздять у Женеву 
і Берн, відвідують шоколадні фабри-
ки і сироварні, дегустують славнозвіс-
ний шоколад і сир Грюєр, шукають 

каякінг, маунтинбайкінг, ходіння під 
вітрилом, і навіть влітку можна за-
йматися зимовими видами спорту – 
ковзанами, хокеєм, оскільки є каток.

Третій складник освітньої про-
грами – розвиток особистих якостей 
та інтересів дітей. У цьому блоці 
табір пропонує воркшоп із часової 
майстерності (Swiss Watchmaking 
workshop), курс із лідерства та ети-
кету. Ці програми передбачають не 
лише теорію, а й практичні момен-
ти. Наприклад, на Watchmaking діти 
не тільки навчаться збирати меха-

пригод у крижаній печері в Шамоні 
й олімпійському селищі у Лозанні.

Але найважливіше і найцінніше – 
тут отримують досвід міжнародного 
спілкування, оскільки в табір щорічно 
приїжджають діти з 50 країн світу!

лижним курортом, тому в зимовий час 
до мовних програм можуть додаватися 
катання на гірських лижах VIP-рівня. 
Якщо ми говоримо про Швейцарію, 
то тут усе високого рівня, так би мови-
ти, «дорого-багато», і висока вартість 
зумовлює високу якість абсолютно 
всього – мовної освіти, позакласних 
програм, розважальних заходів, екс-
курсій, проживання та харчування.

ТРИ ПРИЧИНИ, ЧОМУ СЮДИ 
ПОТРІБНО ЇХАТИ
Та давайте про все по порядку. Найго-
ловніший складник програми, власне, 
через що і потрібно їхати сюди, – це 
мовне навчання. У Les Elfes офіційна 
мова – англійська, але на вибір для 
вивчення пропонують ще німецьку, 
французьку, іспанську. Тому, якщо ди-
тина вивчає англійську і, наприклад, 
німецьку, то в цьому таборі прекрас-
на можливість учити відразу дві іно-
земні мови – англійську як розмовну 
і німецьку як основний мовний курс. 
Мовна програма інтенсивна (15 годин 
на тиждень) за рахунок навчання у ма-
леньких групах – до 7 осіб.

У зимовий час до мовних програм 
можуть додаватися катання на гірських 
лижах VIP-рівня

Les Elfes один із небагатьох таборів 
у всьому світі, які працюють із грудня 
до жовтня

Les Elfes – це понад 40 спортивних 
і творчих секцій на будь-який смак 
і вподобання 
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Sherborne International School – між-
народний навчальний центр, що за-
безпечує першокласну підготовку 
студентів до вступу в школи-пансіони 
Великобританії. Тут діти поліпшують 
знання англійської мови, знайомлять-
ся з системою освіти та особливос-
тями навчання у Великобританії, 
а також пізнають культуру країни.

Школа розташована у мальов-
ничому і безпечному містечку Шер-
борн. Тут створено всі умови як для 
цілеспрямованого навчання, так і для 
різноманітних занять після уроків. 
Школа пропонує високоякісну осві-
ту для дівчат і хлопців із усього світу 
віком 8–17 років. Тут невеликі класи 
(максимум 8 студентів), що забезпе-
чує індивідуальну увагу викладачів. 

У ШКОЛІ SHERBORNE 
INTERNATIONAL 
ДОПОМАГАЮТЬ 
СТУДЕНТАМ 
ВДОСКОНАЛИТИ 
ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ 
І РОЗВИНУТИ 
НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ 
ДЛЯ УСПІШНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ 
У БРИТАНСЬКУ ОСВІТУ

“

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ  
ДО НАВЧАННЯ У НАЙКРАЩИХ 
БРИТАНСЬКИХ ШКОЛАХ

Самі ж викладачі англійської мови, які 
також є фахівцями-предметниками, 
мають найвищий рівень кваліфікації.

У Sherborne International School 
чудові умови та матеріально-технічне 
забезпечення для занять спортом, 
мистецтвом, що є частиною навчаль-

Валерія Мельникова, 
консультант відділу 
освітніх програм 
DECeducation

ної програми. Варто зазначити, що 
матеріальна база школи отримала 
оцінку «неперевершено» у всіх ка-
тегоріях під час останньої перевірки 
Інспекцією приватних шкіл (ISI).

ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ
Головні завдання міжнародної шко-
ли Sherborne – допомогти студентам 
вдосконалити знання англійської, під-
готуватися до навчання англійською 
мовою на всіх академічних предме-
тах програми, а також сприяти роз-
витку навичок, необхідних студентам 
для успішної інтеграції у британську 
систему освіти та культуру. Sherborne 
International School забезпечує на-
вчання за цілою низкою програм для 
студентів різного віку.
/ 11–13 років – preGCSE/preIGCSE – 
програма підготовки за класичною 
британською шкільною програмою. 
Студенти цієї програми вивчають ши-
рокий спектр предметів, куди входять 

поглиблене вивчення англійської, 
а також математика, науки, геогра-
фія, історія, сучасні мови, художнє 
мистецтво і театр.
/ 14–16 років – Програма для отри-
мання атестата про середню освіту 
GCSE/IGCSE. Може мати одно- і дво-
річний формати. У рамках цієї про-
грами студенти вивчають англійську 
мову, математику, біологію, хімію і фі-
зику, а також можуть обрати один чи 
два факультативних предмета, серед 
яких ділове адміністрування, сучасні 
мови, історія, географія та мистецтва. 
Навчання на цьому курсі починається 
у вересні, січні або квітні.

програми GCSE та IGCSE. Ідеально 
підходить студентам, що готуються 
здавати іспити GCSE або IGCSE, чи 
бажають удосконалити знання анг-
лійської мови.

ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ
Студенти Sherborne International 
School навчаються і живуть в одно-
му з пансіонів, оточені цілодобовою 
увагою численного персоналу. Завдя-
ки великій кількості працівників за 

Навчання та відпочинок студентів 
проходять у мальовничій сільській 
місцевості Британії

Усі студенти 
школи мають 
доступ 
до прекрасного 
спортивного 
обладнання

У Sherborne 
створюють 
усе можливе, 
аби студенти 
були зайняті 
різноманітною 
діяльністю поза 
уроками

/ 16–17 років – PreSixth form – це 
програма без іспитів, призначена для 
студентів, яким запропоновано місце 
в старших класах (Sixth form – 12–13 
клас) або які перебувають у процесі 
подання заяви на навчання у Sixth 
form. Ця програма покликана допо-
могти студентам розвинути різно-
манітні академічні навички, а також 
вдосконалити англійську мову акаде-
мічного спрямування аби якнайкра-
ще підготуватися до навчання в Sixth 

form. Вона триває один або два семе-
стри, починаючи з січня або квітня.
/ 8–17 років – Літня програма – інтен-
сивні літні навчальні курси, які ідеаль-
но підходять для іноземних студентів, 
що прагнуть поліпшити свою англій-
ську або підготуватися до навчання 
на курсах GCSE, IGCSE, A-level чи IB. 
Навчання та відпочинок проходять 
у мальовничій сільській місцевості 
Британії, де студенти мають змогу не 
лише вчитися, але й займатися різ-
ними видами спорту, брати участь 
у цікавих заходах та екскурсіях.
/ 14–16 років – Весняна програма – 
передбачає інтенсивне повторення 

безпекою і благополуччям кожного 
студента пильно слідкують. Стандар-
ти з догляду за дітьми у школи над-
звичайно високі. Команда школи 
Sherborne створює всі можливості, 
аби студенти були зайняті цікавою 
різноманітною діяльністю поза уро-
ками – у вільні вечори та на вихідних, 
не сумували, спілкувалися, гарно вчи-
лися і в цілому почувалися чудово.

Усі студенти школи Sherborne 
мають також доступ до прекрасного 
спортивного обладнання, відвідують 
цікаві екскурсії, беруть участь у подо-
рожах і захоплюючих заходах. Наразі 
у Sherborne International реалізується 
програма оновлення своїх пансіонів. 
Реконструкцію пансіону для дівчат за 
₤2 млн. майже завершено, в ньому є 
одно- та двомісні номери з ванними 
кімнатами. Планується також будів-
ництво нового пансіону з власними 
ванними кімнатами, який буде гото-
вий до січня 2021 року.
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Американська міжнародна школа у Зальцбургу, засно-
вана ще 1976 року, — це школа-пансіон для студентів 
12–18 років, що має на меті підготовку до вступу 

в коледж. Школа відома своєю ґрунтовною академічною 
підготовкою та сімейною атмосферою. Для студентів ми 
пропонуємо насичену програму з основних та підготовчих 
академічних курсів, де викладають наші талановиті педа-
гоги, а також участь у студентських олімпіадах і конкурсах, 
змаганнях із легкої атлетики та екскурсіях по всій Європі. 
Навчання та проживання в AIS-Salzburg має вагомі пере-
ваги: відмінна підготовка до університетських досліджень 
англійською мовою, засвоєння культурного досвіду Західної 
Європи, який розширює горизонти знань, отриманих у класі. 
Наша невелика школа прагне досконалості в усіх галузях 
академічного навчання та життя у пансіоні, забезпечуючи 
високий рівень догляду й турботи, професійні й водночас 
близькі стосунки між персоналом і студентами, поєднуючи 
це із задоволенням від життя в одному з найкрасивіших, 
культурно розмаїтих та безпечних міст.

• Відмінні результати з курсової роботи з Advanced Placement
• Малі класи та невелике співвідношення студентів і вчителів
•  Доступ до університетських досліджень у всьому світі для 

тих, хто отримує кваліфікацію
•  Викладацький склад і персонал пансіонів: оптимальне 

навчання і догляд

The American International School-Salzburg
Moosstrasse 106, A‑5020 Salzburg, Austria. Тел.: +43 662 824617. Факс: +43 662 824555. E‑mail: office@ais‑salzburg.at

www.ais-salzburg.at

•  Розташування в безпечному районі на околиці Зальцбурга, 
Австрія: 10 хвилин до центру

•  Відмінні результати тестів та інтенсивні курси англійської 
й німецької мов

Заявникам з академічними успіхами вище середнього, від-
повідним рівнем володіння англійської мови та бажанням 
узяти участь у міжнародній програмі підготовки до коледжу 
рекомендовано подати заявку, звернувшись до школи за 
такими номерами:

www.city.ac.uk

Навчальна підготовка для 
комерційної та професійної діяльності 

Це об’єднання студентів із понад 160 країн світу.
Це відкриття багатого спадку та культурного
розмаїття Лондона.
Це початок успішної кар’єри.

Цe City.

www.city.ac.uk/international

Дізнайтеся більше: Навчальні курси з 
бізнесу, права, інженерії, 
соціальних наук та 
охорони здоров’я.
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ПРО СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
В КРАЇНІ
Щоб говорити про сьогоднішній день 
вищої освіти України, необхідно ви-
значити, що таке вища освіта у нас 
в державі. Здебільшого це люди, що 
опинилися в певному місці з певною 
історією і певними традиціями. Інак-
ше кажучи, в певній інституції. Однак 
важливо, що це закрита інституція, і її 
місія зовсім незрозуміла для учасни-

СТУДЕНТИ 
ПОВИННІ 
ЦІНУВАТИ СВОЇ 
ПЕРСОНАЛЬНІ 
ОСОБЛИВОСТІ, 
СВІЙ 
ОСОБЛИВИЙ, 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 
СПОСІБ 
МИСЛИТИ

“

ЗАЗИРАТИ У СВІТ  
КРІЗЬ СВОЄ ВІКНО

пов’язані з технологіями, розвитком 
ринку, суспільства. Наші ж навчальні 
заклади не пов’язані з іншим життям. 
Процес їхньої життєдіяльності по-
лягає здебільшого в тому, щоб вище 
начальство лишилося задоволеним, 
а вони були ситі й недоторканні. Це 
головне мотиваційне існування біль-
шості вищих навчальних закладів 
України.

Виші багато в чому залежать від 
студентів, кількості вступників до 
вищих навчальних закладів. Це не 
прямий зв’язок, коли необхідно на-
брати певну кількість на якусь спеці-
алізацію. А економічна пропозиція 
системи вищої освіти у 4–5 разів пе-
ревищує кількість місць, оплачува-
них державою. Вважаю, що навіть 
комерційні місця теж дотуються дер-
жавою. Відповідно ми маємо справу 
з величезною дотацією. Інакше кажу-
чи, наш державний ресурс, який міг 
би бути спрямований у економіку, 
розтринькується. Це призводить до 
повної дезорієнтації в системі вищої 

освіти. І коли люди, які отримали цю 
освіту, досягають якихось результатів, 
то це відбувається всупереч цій сис-
темі, а не завдяки їй.

Питання співвідношення потреби 
кваліфікаційних кадрів і їх пропозиції 
досить непросте, і воно стосується 
облаштування державної сфери вза-
галі. Наприклад, бути чиновником 
у багатьох країнах – дуже важлива 
соціальна місія. І люди часто конкуру-
ють за цю важливу позицію. З другого 
боку, стати деканом у американсько-
му чи британському університеті – це 
набагато складніше, ніж стати муль-
тимільйонером, і це залежатиме від 
кількості зусиль, наукових знань, ме-
неджерських якостей, візіонерських, 
модераторських здібностей. Це не-
ймовірно престижно, і зайняти цю 
позицію можна, глибоко розуміючи, 
в чому полягає місія цієї дисципліни.

ПРО ХАРКІВСЬКУ ШКОЛУ 
АРХІТЕКТУРИ
Якщо говорити про наш навчальний 
заклад, то тут складаються зовсім інші 
соціальні взаємини. У Харківській 
школі архітектури викладачі висту-
пають по відношенню до студента 
менторами, тюторами – людьми, які 
частково виконують замовлення сту-
дента. Тобто ми пропонуємо певну 
програму кар’єрного, інтелектуаль-
ного зростання, на яку студент нас 
найняв. У зв’язку з цим ми вибудо-
вуємо важливу персональну траєк-
торію кожного студента. Звичайно, 
ми розуміємо, що архітектура як про-
фесія давно змінила свої класичні 
форми. Вона стала однаковою мірою 
і технічною, і гуманітарною галуззю, 
а відповідно потребує дуже широко-
го спектру знань із різних сфер, які, 
склавшись одне з одним, утворюють 

Олег Дроздов,  
засновник Харківської 

школи архітектури

ХАРКІВСЬКА ШКОЛА АРХІТЕКТУРИ — ЦЕ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ, 

ОРІЄНТОВАНИЙ НА ОСВІТУ МАЙБУТНЬОГО. ЇЇ БУЛО СТВОРЕНО 

КОМАНДОЮ МОЛОДИХ АРХІТЕКТОРІВ ТА УРБАНІСТІВ НА ЧОЛІ 

З ВІДОМИМ АРХІТЕКТОРОМ ОЛЕГОМ ДРОЗДОВИМ. ЯКИМИ МАЮТЬ 

БУТИ ВІТЧИЗНЯНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ Й ОСВІТА 

В УКРАЇНІ ВЗАГАЛІ  — ПРО УСЕ ЦЕ РОЗПОВІДАЄ ЗАСНОВНИК ХША.

НОВА АРХІТЕКТУРНА ОСВІТА

Харківська школа архітектури – 
приватний заклад вищої освіти, 
який виховує нове покоління архі-
текторів та урбаністів, спроможних 
змінювати сучасну архітектуру 
та міста.
Освіта в ХША базується на актуаль-
ному світовому досвіді та унікаль-
них авторських програмах.
Мета ХША – підготовка нового 
покоління професійних відпові-
дальних архітекторів та урбаністів, 
які здатні ініціювати та реалізувати 
якісні просторові зміни, а також 
створення нової української архі-
тектурної традиції.
Освітні програми ХША – це баланс 
технічних та гуманітарних знань, 
що надає інструментарій для робо-
ти з викликами сучасності.

ків всього процесу – і для тих, хто на-
вчає, і для тих, хто навчається. Наведу 
приклад. Практично всі політехнічні 
професії, або такі, які перебувають 
на стику дисциплін (як архітектура), 
мають професійне замовлення в усьо-
му світі. Так, щорічно комітет з освіти 
Королівського інституту британських 
архітекторів переносить у своє про-
фесійне замовлення всі виклики, що 
трапляються у професії. Виклики, 

Сьогодні архітектор – це чутливий 
модератор соціально-економічного 
розвитку просторів та міст
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синергетичне поле сьогоднішньої 
професії.

Крім того, нинішня навчальна 
програма формується як багатопо-
лярний, різнофокусний набір знань 
і навичок, завдяки якому відбувається 
якась оцінка існуючої пропозиції. І, 
мабуть, ключовий момент, – це місія 
навчального закладу, яка тримається 
на двох китах – умінні спостерігати 
і відповідно фіксувати ці спостере-
ження, вміти критично мислити, 
критично бачити і вже пропонувати 
будь-які інструменти або делегувати 
певні проблеми. Це інструменти, які 
ми моделюємо, щоб зрозуміти, які ін-
струменти потрібно використовувати 
для подальших дій.

ПРО ТРЕНДИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Дуже важливо зрозуміти, що кожна 
людина має певний персональний 
код. Такі прості речі, як, наприклад, 
почерк, коли рука – це, по суті, про-
довження мозку, демонструють наші 
особливості, дані нам природою. 
Вони індивідуальні, як і будь-який 
талант. І дуже важливо зберегти ці 
особливості кожної окремої людини. 
З одного боку, ми докладаємо вели-
чезних зусиль для того, щоб студенти 

мали високі навички колективних 
акцій, колективної роботи, колек-
тивної рефлексії. Та водночас вони 
повинні цінувати свої персональні 
особливості, свій особливий, індиві-
дуальний спосіб мислити. Зазирати 
у світ крізь якесь своє вікно. Розвиток 
таких здібностей – дуже важливий. 
І мені здається, за цим майбутнє.

Світ – це сукупність яскравих інди-
відуальностей, які дуже легко можуть 
утворювати такі стійкі співтовариства, 

УСПІХ БУДЬ-ЯКОЇ ПРОФЕСІЇ 
ЗАКЛАДЕНО ЯКРАЗ 
У МІЖДИСЦИПЛІНАРНІЙ 
СПІВПРАЦІ З ІНШИМИ 
ПРОФЕСІЙНИМИ СФЕРАМИ 
І ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ

“

АРХІТЕКТУРА — ЦЕ ОБОВ’ЯЗКОВО РОБОТА У КОМАНДІ, ЦЕ ЧАСТО 
КОЛЕКТИВНА ПРАЦЯ КІЛЬКОХ ДЕСЯТКІВ ФАХІВЦІВ НАВІТЬ ДЛЯ ТОГО, 
ЩОБ СТВОРИТИ СЕРЕДНЬОГО РОЗМІРУ АРХІТЕКТУРНИЙ ОБ’ЄКТ

“

у яких є навички взаємодіяти один 
з одним. Тому що майже у всіх галузях 
сьогоднішніх наукових знань, екс-
периментів, досліджень в основі ле-
жить групова серйозна робота. Адже 
успіх будь-якої професії закладено 
якраз у міждисциплінарній співпра-
ці з іншими професійними сферами 
і галузями знань. Саме це дає змогу 
демонструвати значні результати.

ПРО НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ
Навчальна програма архітектурного 
вишу в основі своїй передбачає про-
цес взаємопроникнення всього, що 
відбувається сьогодні в соціальній 
сфері. У нас можна все поділити на 
чотири умовні фрагменти, які бага-
то в чому є не пов’язаними між со-
бою автономними програмами. Це 
програма навички – моделювання, 
цифрові технології, психологія сто-

сунків, презентація своїх проектів, 
питання критичного мислення. Інак-
ше кажучи, психологічні навички. 
Потім технічний блок, куди входить 
фізика, матеріалознавство. Далі – 
гуманітарний блок, присвячений 
законам взаємин, дослідженням 
із сфер соціології, антропології, 
сюди також входять політика, істо-
рія архітектури. А освітнє ядро – це 

дизайн-студія. Ці програми ми роз-
глядаємо не як чотири різні частини, 
а інтегровані складники, що входять 
один у другий. Це як цікава книга, де 
є захоплюючий сюжет, існує якась іс-
торична паралель, показано виразні 
портрети окремих героїв, можливі 
якісь достовірні дослідження. Тобто 
де все переплетено одним текстом. 
І ти отримуєш набір знань протягом 
одного такого досвіду.

ПРО ПСИХОЛОГІЮ В АРХІТЕКТУРІ
Хочу звернути також увагу на те, що 
архітектура дуже тісно пов’язана 
з психологією. Адже вона може бути 
детонатором відчуттів – причому як 
позитивних, так і негативних. Архітек-
тура виступає в такому випадку як ко-
мунікація, а архітектор – комунікатор. 
До того ж архітектура – це обов’язково 
робота у команді, це часто колектив-
на праця кількох десятків фахівців 
навіть для того, щоб створити серед-
нього розміру архітектурний об’єкт. 
І відповідно це уміння взаємодіяти, 
кооперуватися, домовлятися, дис-
кутувати, пропонувати, відстоювати 
свої думки тощо. Архітектору потрібно 
мати багато комунікаційних навичок, 
як налаштовуватися на подібні ситу-
ації. Адже це професія, яка потребує 
наявності уміння модерувати. А кому-
нікація – найважливіший інструмент 
взаємодії як між людьми, так і між 
людиною й машиною.

ПРО ДИПЛОМИ
Якщо говорити про диплом як про 
рівень набутих знань і навичок, то 
сьогодні він мало про що говорить. 
Якщо у тебе диплом серйозного вишу 
(Гарвард, Массачусетський техно-
логічний інститут та ін.), то завжди 
спостерігається пильна увага до та-
кого апліканта при влаштуванні на 
роботу. Водночас існують просунуті 
школи (наприклад Архітектурна асо-
ціація в Лондоні), де не існує ніякого 
диплома. Насправді зараз куди більш 
істотне значення має твоє портфоліо, 
твоє інтерв’ю, твої можливості. Це 
найбільш важливий елемент, а не 
гучна назва вишу. Знання та вміння 
виходять на передній план. Та й, по 
правді кажучи, багато вишів стали не-
однорідними. Значна частина з них 
комерціалізувалися, вони стали на-
бирати величезну кількість іноземців, 
які, по суті, не встигають абсорбувати 
до кінця традиції цих вишів.

В інтелектуальному середовищі, 
яке підтримує дослідження 
та експерименти, готують фахівців 
нового типу

Освітня модель ХША передбачає 
вибудовування важливої персональної 
траєкторії кожного студента
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 На що найперше варто звернути увагу дітей та їхніх 
батьків?

Існує кілька важливих моментів, на які треба звернути 
особливу увагу всім. По-перше, щоб постійні зуби дитини 
були здоровими, міцними, рівними, потрібно з належною 
увагою ставитися ще до молочних зубів – доглядати за 
ними, за потреби лікувати. Не секрет, що багато батьків 
вважають, ніби молочні зуби все одно випадуть, тому не 
варто перейматися. Але ж молочний зуб – це фундамент 
для постійних зубів! І якщо з молочним зубами були про-
блеми, якщо вони раніше видалені чи вражені карієсом, 
тоді неправильно формується прикус, страждають зачатки 
постійних зубів. І як результат – постійні зуби починають 
швидко псуватися. Тому важливо не допустити пошко-
дження молочних зубів, вчасно усувати карієс.

По-друге, батьки змалечку, від появи першого зубчика 
повинні привчати свою дитину до чищення зубів. Тут 

НА НАВЧАННЯ —  
ЗІ ЗДОРОВИМИ 
ЗУБАМИ

важливо прищепити культуру догляду за зубами. Адже 
чисті зуби не хворіють!

По-третє, варто дотримуватися графіка планових огля-
дів. Планові огляди під час прорізування зубів здійснюють-
ся приблизно раз на 3–4 місяці, а стандартно – щопівроку.

 Що відбувається під час планових оглядів?

На планових оглядах лікарі здійснюють різні ліку-
вально-профілактичні заходи. Наприклад, стоматолог 
наносить індикатор нальоту на зуби дитини і просить 
самостійно показати, як дитина їх чистить. Після чого 
лікар визначає ділянки, які дитина не дочищає. Тобто 
ми навчаємо наших пацієнтів правильно чистити зуби.

Також ми проводимо герметизацію постійних зубів, 
які щойно прорізалися, – коли спеціальним герметиком 
покривають не увесь зуб, а лише заглиблення (так звані 
фісури), які найчастіше вражає карієс, оскільки вони 

НЕРІДКО БАТЬКИ, ГОТУЮЧИ ДИТИНУ ДО НАВЧАННЯ У ЗАКОРДОННИХ ШКОЛАХ ЧИ ВИШАХ, НЕ ЗАМИСЛЮЮТЬСЯ 

НАД ТИМ, ЩО УПРОДОВЖ ТРИВАЛОГО ЧАСУ ЇХНЯ ДИТИНА ПЕРЕБУВАТИМЕ В ІНШІЙ КРАЇНІ, ДЕ НЕ ЗАВЖДИ 

У РАЗІ ПОТРЕБИ МАТИМЕ МОЖЛИВІСТЬ ВІДВІДАТИ СТОМАТОЛОГА. ТОМУ, ГОТУЮЧИСЬ ДО ВСТУПУ, ВАРТО 

ПОТУРБУВАТИСЯ НЕ ЛИШЕ ПРО РІВЕНЬ ЗНАНЬ ДИТИНИ, А Й ПРО СТАН ЇЇ ЗУБІВ. ПРО ТЕ, ЯК ЗБЕРЕГТИ ЗУБИ 

ЗДОРОВИМИ, А ТАКОЖ ЩО ВАРТО РОБИТИ, ЯКЩО ДИТИНА НЕВДОВЗІ ПОЇДЕ ВЧИТИСЯ, РОЗПОВІДАЄ ЄВГЕНІЙ 

ЗАХАРЕНКО, ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ, КЕРІВНИК МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ZAHARENKO DENTAL CLINIC.

 Скільки часу може знадобитися, щоб вирівняти 
зуби до поїздки на навчання?

Приймати рішення щодо вирівнювання зубів потрібно 
заздалегідь, мінімум за півроку-рік до поїздки. У віці 13–14 
років всі проблеми з вирівнюванням зазвичай можна 
вирішити за рік. Ті діти, які у нас лікуються і живуть за 
кордоном, щодва місяці приїжджають до нас на огляд. 
А якщо виникає якась проблема – вони знають, що повин-
ні звернутися до найближчого стоматолога, щоб усунути її.

Нерідко ортодонти звертаються до батьків із пропо-
зицією про видалення у дітей 13–15 років зачатків зубів 
мудрості, які згодом можуть сильно погіршувати форму-
вання прикусу. Я як хірург-стоматолог часто роблю такі 
операції дітям під час канікул, щоб на післяопераційне 
обстеження було хоча б два тижні.

На всі ці моменти варто звернути увагу і зайнятися 
зубами дитини хоча б за рік до від’їзду.

 Які інновації у сфері стоматології допомагають 
зберегти здоров’я дитячих зубів?

Як це не дивно, але найважливіша інновація – це профі-
лактика. Наприклад, у Швейцарії мої колеги кажуть, що 
так активно займалися профілактикою останні 50 років, 
що у них зараз майже немає клієнтів із карієсом. На жаль, 
у нас профілактика ще не на такому високому рівні. З до-
зволу батьків ми беремо на себе цю функцію – дзвонимо 
в призначені дати, запрошуємо на прийом, вчимо чисти-
ти зуби, проводимо профілактичну професійну гігієну 
і постійно оглядаємо дітей – зазвичай раз на 3 місяці. До 
речі, найближчим часом ми плануємо випустити додаток 
для смартфонів, який фіксуватиме все, що зроблено і що 
треба зробити, коли відвідати лікаря, що лікувати тощо.

А якщо діти або дорослі мають непереборний страх 
візитів до стоматолога, у нас є послуга лікування зубів 
уві сні. Це безпечна процедура, яка поширена у світі. 
І боятися не варто – зуби повинні бути здоровими!

найпізніше мінералізуються. У герметизованих зубів 
на 90% нижчий ризик розвитку карієсу, ніж у відкритих.

Водночас профілактика здоров’я зубів не обмежується 
лише лікуванням карієсу. Це і вирівнювання нерівних 
зубних рядів, правильне формування лицевого скелета.

 Що потрібно робити дітям, які готуються до на
вчання за кордоном?

Такі діти заздалегідь повинні пройти курс лікування та вирів-
нювання зубів. Лікування потрібно проводити обов’язково, 
щоб дитина поїхала на навчання з абсолютно здоровими 
зубами. Імовірність розвитку карієсу, наприклад, за 2–3 міся-
ці, якщо дитина чистить зуби, – мінімальна. Принагідно хочу 
зазначити, що ми проводимо діагностику, дослідження щодо 
вияву карієсу міжзубних поверхонь, який можна побачити 
лише при дослідженні спеціальними апаратами. Отримавши 
стовідсоткову діагностику, ми повністю усуваємо хворобу.

Вирівнювання зубних рядів – теж одне з важливих 
питань. Ми радимо проводити ортодонтичне лікування 
у тій країні, де дитина перебуває найбільше часу. Єдиний 
виняток – лікування прозорими капами, яке потребує 
менше уваги стоматолога, але має відбуватися майже 24 
години на добу, що неможливо, якщо дитина ставиться 
невідповідально до цього процесу (наприклад, може 
забути капи у їдальні або одягає їх лише на ніч).

Відомо, що найефективнішим засобом для вирівню-
вання кривих зубів, є брекет-системи. Та відправляти 
дитину за кордон на тривалий час із брекетами – не дуже 
хороша ідея. Адже після встановлення брекет-системи 
може з’явитися певний дискомфорт чи, наприклад, ви-
паде дуга. Щоб виправити цю ситуацію, потрібно усього 
5 хвилин уваги стоматолога, проте за кордоном дитина 
не завжди матиме можливість звернутися до фахівця 
негайно. Тому діти з брекетами мають бути під наглядом 
стоматолога, бо навіть така банальна річ, як неякісне 
чищення зубів, може спричинити карієс.
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 TravelHUB – інноваційний проект у турбіз-
несі. Чи є місце у вашому проекті для людей, 
що бажають отримати освіту за кордоном?

У нас є місце усім, хто хоче розвиватися, отри-
мувати нові знання, розширювати фокус про-
фесійної й неформальної освіти, подорожувати 
зі змістом. Тому ми завжди відкриті для тих, хто 
ділиться своїм досвідом, як отримати освіту і нові 

знання, зокрема й за кордоном. Питання освіти 
для нас дуже актуальне. Так, у 2019 році ми запу-
скатимемо Академію туризму TravelHUB, де буде 
багато освітнього контенту для новачків і профе-
сіоналів туристичного ринку. Приділятимемо 
серйозну увагу і знанням з-за кордону, досвіду 
професіоналів із західною освітою. Адже наш 
туристичний ринок доволі традиційний, а тому 
він дуже потребує інновацій та нових підходів.

ОТРИМАННЯ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ, РОЗШИРЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ І НАВИЧОК МОЖЕ СТАТИ СЕРЙОЗНИМ 
ЗМІСТОМ ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ, ПОЇЗДОК В ІНШІ КРАЇНИ

“
ПОДОРОЖУВАТИ 
ЗІ ЗМІСТОМ

 Чи розглядаєте ви можливість організації 
подорожей не як форми проведення дозвілля, 
а роботи чи навчання?

Безумовно. Саме подорожі зі змістом – це не 
просто красива фраза, а головний концепт, 
який упроваджено в усі наші освітні івенти. 
Саме він і визначає роботу та філософію на-
шого однойменного туроператора Travel Hub. 
Отримання освіти за кордоном, розширення 
своїх професійних знань і навичок – це, без 
сумніву, може стати серйозним змістом для 
подорожей, поїздок в інші країни. Наприклад, 
хтось хоче побувати у штаб-квартирі Ілона 
Маска або в корпорації Google і там набра-

тися крутих ідей для свого бізнесу. Хтось мріє 
побачити на власні очі реалізовані проекти 
у сфері, в якій працює. Для когось буде мега-
цікаво поїхати у подорож, щоб поспілкува-
тися з однодумцями і справжніми гуру його 
професії на всесвітньому конгресі чи форумі. 
Це може бути формат як індивідуального, так 
і групового туру.

Подорожі заради отримання знань лише 
набиратимуть обертів, адже міленіали і поколін-
ня Z дуже цінують практичні навички і знання, 
отримані в подорожах. До того ж відповідно до 
сучасної статистики сьогодні найпопулярніша 
мета поїздок – це подорожі задля культурного 
обміну, а також освіта, робота за кордоном.

ЗАКОРДОННА ОСВІТА ЦЕ ЗАВЖДИ 

ТАК ЧИ ІНАКШЕ ПОДОРОЖ У ІНШУ 

КРАЇНУ. ЯК ТАКУ ПОДОРОЖ 

СПРИЙМАЮТЬ ПРЕДСТАВНИКИ 

ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ? ПРО 

СУЧАСНІ ТУРИСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ, 

ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗІ У НАЙБЛИЖЧІ 

РОКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ОСВІТНІХ 

ПОДОРОЖЕЙ РОЗПОВІДАЄ 

ІРИНА ДВОРСЬКА, ЗАСНОВНИЦЯ 

TRVELHUB, ВИЗНАНИЙ 

ПРОФЕСІОНАЛ ТУРИСТИЧНОГО 

БІЗНЕСУ З 20-РІЧНИМ ДОСВІДОМ 

РОБОТИ НА РИНКУ
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 Чи потребує розвиток інноваційного ту-
ристичного бізнесу кадрів із закордонною 
освітою?

Із урахуванням того, що рівень освіти в техноло-
гічних сферах незрівнянно вищий за кордоном, 
то, звичайно ж, фахівці із західними дипломами 
будуть набагато більш затребувані в іннова-
ційному турбізнесі. Але тут важливий не так 
диплом, як реальний рівень знань. І звичайно 
ж, важливо постійне самовдосконалення знань. 
Інновації розвиваються, образно кажучи, зі 
швидкістю звуку, і якщо фахівець не буде по-
стійно розширювати свою компетенцію – він 
просто стрімко дешевшатиме. Є така цікава 
цифра: якщо ви нічого не робите щодня для 
своєї самоосвіти, то як фахівець на ринку праці 
ви щодня дешевшає на 10%.

ПОДОРОЖІ ЗАРАДИ ОТРИМАННЯ ЗНАНЬ ЛИШЕ НАБИРАТИМУТЬ 
ОБЕРТІВ, АДЖЕ МІЛЕНІАЛИ І ПОКОЛІННЯ Z ДУЖЕ ЦІНУЮТЬ 
ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ І ЗНАННЯ, ОТРИМАНІ В ПОДОРОЖАХ

“

 Як, на вашу думку, розвиватиметься ту-
ристична галузь у перспективі, наприклад, 
найближчих 10 років?

Можна сміливо говорити, що значно швидше, 
ніж через 10 років, туристичний ринок змінить-
ся до невпізнання. Традиційні туркомпанії, які 
продають в офісах стандартні турпослуги просто 
відійдуть у минуле. Сьогодні на структурні зміни 

ПЕРШИЙ У СВІТІ ТУРИСТИЧНИЙ ХАБ

TravelHUB – інноваційний проект у туристич-
ному бізнесі. Як зазначають творці проекту, це 
перший у світі туристичний хаб, що об’єднав 
багато турсервісів у одному місці: івенти про 
подорожі, коворкінг і ком’юніті для тих, хто 
працює в сфері туризму. Резиденти коворкін-
гу TravelHUB – це здебільшого представники 
туристичного ринку, сфери подорожей.

TravelHUB активно проводить івенти, які за 
тематикою пов’язані з подорожами. Серед 
спікерів таких заходів – цікаві особистості, про-
фесіонали турринку, досвідчені мандрівники.

Travel Hub – однойменний туроператор повно-
го циклу, що дає можливість отримати в єдиній 
локації від разової турпослуги до повного паке-
та, наприклад, формування складних маршру-
тів або подорожей зі змістом.

ринку впливають два чинники: зміна поколінь 
і швидкий розвиток цифрових технологій. Ми 
знаємо про штучний інтелект, віртуальну ре-
альність, наші девайси можуть розпізнавати 
мови, коли ми перебуваємо в подорожах. Ось-
ось уже на підході можливість повною мірою 
застосувати ці технології на практиці. Уявіть, що 
ви відчиняєте двері в номер готелю не за допо-
могою ключа, а через додаток на смартфоні, чи 
отримуєте персоналізовані рекомендації для 
поїздки від робота-консьєржа, який володіє 
вашою мовою. Величезна кількість технологій 
буде зорієнтована для планування і підготовки 
до подорожі, зокрема, технологія доповне-
ної реальності, щоб ближче познайомитися 
з тим чи іншим напрямком перед поїздкою. 
Такі технології спростять роботу турагентам, та 
водночас це величезні виклики у майбутньому.

Ключовий вплив на ринок відбудеться зав-
дяки новим відкриттям. Подорожі в космос 
стануть серйозним трендом. Уже відомо, що 
2019 року NASA почне будівництво місячної 
орбітальної платформи (відкриття якої запла-
новано на 2022 рік). Крім того, очікуються ко-
лосальні інвестиції в дослідження космічного 
простору. Людство продовжить розширювати 
межі подорожей. Із урахуванням прогресу в га-
лузі космічних технологій навіть перспектива 
подорожі за межі нашої планети перестане 
здаватися надзавданням. А туристичні компанії 
інвестуватимуть кошти в розвиток космічного 
туризму, щоб відповідати потребам клієнтів, 
які бажають відкрити нові горизонти.



66 67

#
13

 /
 2

01
9 

    
    

    
    

ED
_V

EN
TU

RE
    

    
    

    
 Ж

УР
НА

Л 
ПР

О 
ОС

ВІ
ТУ

   в
ул

. П
ро

ф
ес

ор
а 

Пі
дв

ис
оц

ьк
ог

о,
 1

6 
⚫ 

de
c-

sc
ho

ol
.c

om
 ⚫

 f
ac

eb
oo

k.
co

m
/s

ch
oo

l.d
ec

 ⚫
 (

04
4)

 3
90

 7
7 

19
    

    
    

    
 D

EC
 S

CH
OO

L

 Олександро, із чого починається DEC school?

Коли наші студенти чують про школу DEC school, вони 
асоціюють її не лише з уроками. Тут кожна маленька деталь 
має величезне значення. DEC school для наших студен-
тів починається з усміхнених менеджерів, які кажуть 
англійською: «Hello!», які можуть погратися з дітьми, 
запитати про їхній настрій та день. Потрапивши у школу, 
ви поринаєте в атмосферу британської інтелігентності та 
української гостинності. Тут дітей зустрічає їхній друг-ви-
кладач веселим «дай п’ять».

Уроки у нас починаються з невеличких так званих 
warm-ups, ігор та цікавих вправ, які допомагають сту-
дентам налаштуватись на заняття, «переключитися» на 
англійську мову. Також уроки починаються з новин – сту-

DEC SCHOOL ВИКОРИСТОВУЄ СУЧАСНУ МЕТОДИКУ ВИВЧЕННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ, ЯКА ОХОПЛЮЄ ВСІ ТИПИ ІНТЕЛЕКТУ  
І ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАТИ НАВЧАННЯ ТАК, ЩОБ СТУДЕНТИ 
ОТРИМУВАЛИ ЗНАННЯ КОМФОРТНИМ ДЛЯ СЕБЕ ШЛЯХОМ

“ШКОЛА, ДЕ ВИКЛАДАЧ — ТВІЙ ДРУГ

денти із задоволенням розповідають англійською останні 
новини країни, світу і свого життя.

 Як проходять уроки у школі?

Наші уроки проходять весело й цікаво! Навіть граматика 
може бути веселою! Ми розуміємо, наскільки важливо 
вивчати всі аспекти мови, та прагнемо зробити навчання 
максимально цікавим.

Уже протягом двох років ми успішно використовуємо 
проектну методику навчання: закінчивши розділ підруч-
ника, студенти аналізують отримані знання і виконують 
творчу роботу. Зокрема, важливою частиною програми 
DEC school є свята. Ми вивчаємо культуру та традиції різ-
них країн і з задоволенням святкуємо важливі події у світі.

 Як довго навчаються студенти у DEC school?

У нас є студенти, які займаються упродовж семи років! 
Ті, хто прийшов до школи від самого її заснування, – вже 
дорослі юнаки та дівчата, які сьогодні готуються до скла-
дання випускних іспитів та вступу до вишів за кордоном. 
Є в нас і такі студенти, що прийшли до нас ще зовсім ма-
ленькими – займалися в дитячій кімнаті по годині, співали 
пісеньки, вчили літери. А тепер вони з легкістю говорять 
англійською і з гордістю носять «дорослі» підручники А2. 
Хтось знайшов тут своє хобі, нових друзів, дехто навіть 
знайшов своє кохання! До речі, багато дітей, які закінчили 
школу і навчаються за кордоном, частенько навідуються 
до нас. У нас навчаються цілі покоління, діти, батьки, 
сусіди, однокласники та просто друзі!

 Які методики використовуються на уроках?

Ми робимо навчання максимально комфортним для 
наших студентів і тому застосовуємо різні методики для 
досягнення хороших результатів. Це проектні роботи, 
ігрові методики і предметне вивчення мови CLIL.

Нещодавно ми почали застосовувати інноваційний 
тест на визначення типу здатності до навчання. Тобто у нас 

можна визначити не тільки рівень знань англійської мови, 
але й те, яка з методик буде найефективнішою і який тип 
навчання підійде конкретному студенту.

 Що робить DEC school унікальною порівняно з ін-
шими школами?

Сьогодні вже нікого не здивуєш викладачами-носіями 
мови, але наша школа пропонує кількість занять із ними 
більшу, ніж пропонує сьогодні ринок. Двічі на тиждень 
наші студенти займаються у групах виключно з носіями 
мови. Ми вводимо роботу з носіями навіть на ранніх 
етапах навчання, тобто наші найменші студенти чують 
їхню мову, а це допомагає їм сформувати гарну вимову 
і подолати сором’язливість. Із нашими викладачами-но-
сіями мови навчатися легко, тому що вони енергійні й 
позитивні.

 Олександро, як ви знаходите викладачівносіїв мови?

Розкажу один приклад, як ми зустрілися з талановитим 
учителем. Минулого літа в табір DEC camp приїхав моло-

Олександра Вовк, 
керівник та викладач DEC 

school Осокорки

DEC SCHOOL – ЦЕ ШКОЛА, В ЯКІЙ ПРАЦЮЮТЬ ВЧИТЕЛІ, ЩО РОЗУМІЮТЬ 

ТА СПОВІДУЮТЬ ЦІННОСТІ КОМПАНІЇ DEC, ЛЮДИ, ЯКІ ГОТОВІ МИСЛИТИ 

НЕСТАНДАРТНО ТА НАВЧАТИ НЕ ЛИШЕ МОВНИМ КОНСТРУКЦІЯМ, А Й ЖИТТЮ.

У ЦІЙ ШКОЛІ ПОВАЖАЮТЬ ДІТЕЙ, ТОВАРИШУЮТЬ ІЗ НИМИ І ЗАВЖДИ 

ЇМ ЩИРО РАДІ – ПРО ЦЕ РОЗПОВІДАЄ ОЛЕКСАНДРА ВОВК, КЕРІВНИК ТА 

ВИКЛАДАЧ DEC SCHOOL ОСОКОРКИ.

Із викладачами 
DEC school 
навчатися дуже 
легко, адже 
вони енергійні 
й позитивні – 
справжні друзі

дий сором’язливий викладач із Манчестера Джордж. Діти 
в таборі буквально з першого уроку закохалися в нього, 
а наприкінці літа він став частиною величезної команди 
DEC school. Уже другий рік поспіль він має неабияку по-
пулярність на Осокорках, і його фан-клуб збільшується 
з кожним днем. Добрий і чуйний, взимку Джордж ходить 
у школі у домашніх капцях і завжди знаходить хвилинку, 
щоб поговорити з батьками. Вони раді такому коридор-
ному «спікінг клабу».

Уроки в школі починаються з warm-ups, ігор і цікавих вправ, 
що допомагають «переключитися» на англійську

У DEC school роблять навчання максимально комфортним 
для студентів, застосовуючи різні методики
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1 |  ДИЗАЙНЕР ВІРТУАЛЬНИХ 
СВІТІВ

⬤ Коли стане популярною: після 
2020 р.

⬤ Особливості професії. Наразі мож-
ливості потрапити у віртуальний світ 
обмежуються іграми з доповненою 
реальністю, та незабаром можуть стати 
доступні віртуальні подорожі й відві-
дування віртуальних подій. Архітекто-
ру віртуальності треба буде поєднува-
ти навички дизайнера і програміста, 
а також розуміти індивідуальні запити 
тих, хто буде відпочивати або навіть 
жити в створеному ним світі.

⬤ Що робили кемпери. На курсі 
«Global Design» заглиблювались у тех-
нології віртуальної реальності. Ство-
рили власний відеопроект «Екскурсія 
в місто мрії», блукали в VR-окулярах 
територією арт-руму, організували 
власну дизайнерську агенцію.

DEC CAMP — THE FUTURE IS HERE

2 |  РОЗРОБНИК ДОМАШНІХ РОБОТІВ

⬤ Коли стане популярною: після 2020 р.

⬤ Особливості професії. Фахівець, який займатиметься 
розробкою домашніх роботів – робота-доглядальниці, 
робота-прибиральника, робота-садівника, робота для 
вигулювання собак. Такі роботи інтегровані з іншими 
елементами розумного будинку, тому можуть вільно пе-
ресуватися і виконувати складну домашню роботу.

⬤ Що робили кемпери. На курсі «Technology & 
Engineering» створювали роботів, наприклад, робота, 
що збирає кубик Рубіка і робота-навантажувача. Крім 
робототехніки, на цьому курсі діти вивчають основи ко-
дингу, 3D-проектування, розробку ігор та криптовалют.

3 |  МЕНЕДЖЕР КОСМОТУРИЗМУ

⬤ Коли стане популярною: після 
2030 р.

⬤ Особливості професії. Фахівець, 
який розроблятиме програми відвіду-
вання космосу, а згодом – орбітальних 
комплексів та інших космічних споруд.

Космічний туризм офіційно існує 
з 2001 р. – саме тоді американський 
мультимільйонер Денніс Тіто став пер-
шим космічним туристом. Зараз ком-
панія SpaceX розробляє ракету Falcon 
і космічну капсулу Dragon, що дозво-
лить послати до семи осіб на космічну 
станцію. У ніші суборбітальних польо-
тів теж буде кілька яскравих проектів: 
відомий підприємець Річард Бренсон 
заснував з цією метою компанію Virgin 
Galactic. Жоден із цих проектів поки 
не дійшов до стадії комерційного ви-
користання, та вже пора говорити про 
космотуризм як про окрему галузь.

⬤ Що робили кемпери. На курсі 
«Travel & Tourism» планували тури, 
розробляли логістику подорожей із 
найменшими витратами і цікавими 
локаціями. Ознайомлювалися й ана-
лізували новинки туризму (Airbnb, 
Homestay, волонтерство у WWOOF), 
створили унікальний Instagram-про-
ект про подорожі, власну версію теле-
шоу «Орел і Решка», hand-made-мапу, 
на якій позначили найдивовижніші 
куточки світу.

4 |  КРИПТОКОУЧ

⬤ Коли стане популярною: після 
2020 р.

⬤ Особливості професії. Послуги 
банкірів невдовзі будуть не так по-
трібні, як зараз. Альтернативні валю-
ти (біткоїн, ефір та їхні вдосконалені 
версії) стануть вагомішими. Розібра-
тися у курсах, навчитися передбачати 
поведінку такої валюти й отримувати 
прибуток за допомогою альтернатив-
них грошей допоможе відповідний 
фахівець.

⬤ Що робили кемпери. На курсі 
«Business & Entrepreneurship» роз-
робили інвестиційні плани, щоб 
прораховувати кількість зароблених 
DEC money на своїх організованих 
подіях. А також розвивали вміння 

ТОП-5 ПРОФЕСІЙ МАЙБУТНЬОГО, 
ЯКІ ОПАНОВУВАЛИ КЕМПЕРИ 
УПРОДОВЖ РОКУ

Уявіть, за вікном 2030 рік… Активно розвиваються біотех-
нології, можливості штучного інтелекту сягнули далеко 
за межі найсміливіших сподівань, а те, що в XX столітті 
було лише витвором уяви письменників-фантастів, зараз 
втілюється в життя. І це тільки початок…

Як підготувати дітей до такого майбутнього? Який 
вектор розвитку і яку професію обрати? В умовах, коли 
конкуренція роботів і людей стає все помітнішою, до 
вибору фаху доводиться підходити особливо відпові-
дально: треба розуміти, які вміння виявляться марними, 
а які допоможуть стати успішним. Тому варто зустрічати 
майбутнє у всеозброєнні, до чого й готуються юні кем-
пери у DEC camp. Отже, п’ять перспективних професій 
майбутнього, які діти опановували у таборі.

організаторів і маркетологів на при-
кладі власних проектів – створення 
мила власними руками, організація 
бізнес-івенту та ярмарку ідей.

5 |  ПЕРСОНАЛЬНИЙ  
БРЕНД-МЕНЕДЖЕР

⬤ Коли стане популярною: вже іс-
нує, але буде більш затребуваною.

⬤ Особливості професії. Фахівець, 
що займається формуванням персо-
нального іміджу з використанням 
соцмереж та інших публічних май-
данчиків. Створення особистого 
бренду – важливий аспект сучасного 
медіакоучингу. Образ, точно розра-
хований на цільову аудиторію, доз-
воляє виділитися серед інших і стати 
лідером у своїй ніші. І якщо раніше 
бред-менеджер потрібен був лише 
зіркам і глобальним компаніям, то 
тепер він необхідний кожній соці-
ально активній людині.

Що робили кемпери. На курсі «Media 
& Communications» розвивали свій 
емоційний інтелект, нестандартне 
мислення, міжкультурну компетент-
ність, цифрове мислення, когнітивне 
управління. Аналізували відомих осо-
бистостей, блогерів, лідерів думки. 
Спробували медійну комунікацію на 
собі через селф-брендинг.

Створюючи роботів, діти опановують навички,  
які знадобляться їм у перспективі

Навіть найменша ідея, втілена 
сьогодні у життя, може завтра стати 
неоціненним досвідом
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У DEC LIFE SCHOOL НАВЧАЮТЬ ДІТЕЙ 
БУТИ АДАПТИВНИМИ, ГНУЧКИМИ, 
ВІДКРИТИМИ НОВОМУ

“

«АЛЬТЕРНАТИВНІ ШКОЛИ 
НЕ ДАЮТЬ ЗНАННЯ»

Це переконання 90% людей, із якими 
я зустрічаюся і починаю розмову про 
альтернативну школу. Знання – важ-
ливі, але це не самоціль! У вільно-
му доступі сучасних дітей (зокрема 
в Інтернеті) розміщено, напевно, 
95% усіх знань людства. Та пробле-
ма полягає в тому, що інформації так 
багато, що ми часто губимося, пра-
цюючи з нею. Саме тому ми вчимо 
дітей як базовим знанням, так і вмін-
ню працювати з великими масивами 
інформації – шукати, аналізувати, під-
давати сумніву, визначати важливе 
і робити це швидко й якісно.

«В АЛЬТЕРНАТИВНИХ ШКОЛАХ НАВЧАЮТЬСЯ 
ЛИШЕ «ДІТИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ», РОЗУМНИХ 
І МОТИВОВАНИХ ТАМ НЕМАЄ»

Не знаю, звідки з’явилася така думка, можливо, 
слово «альтернатива» було потрактоване як щось 
нестандартне, особливе. В альтернативних школах 
насправді абсолютно різні діти, як і в державних 
або ліцензованих приватних навчальних закла-
дах. У кожній альтернативній школі вирішують, 
наскільки тут готові працювати з інклюзивними 
дітьми. Адже це величезна відповідальність, до 
того ж важливим є наявність професіоналів, які 
знають, як працювати, і вміють це робити. А що 
стосується «розумних і мотивованих» – це одна 
з наших цілей, щоб діти були ерудованими і мо-
тивованими до пізнання, розвитку й отримання 
нового досвіду. І саме в альтернативній школі ті, 
хто може і хоче отримати більше знань і досвіду, 
можуть їх отримати, не перебуваючи затиснутими, 
наприклад, у рамки загальноосвітньої програми.

Згідно з тлумачним словником «альтернатива» – це можливість 
вибору одного з двох або більше існуючих рішень. «Альтернатив-
на освіта» – це освіта, при якій у «замовника» (батьків та дитини) 
є вибір між декількома освітніми форматами. Варто зауважити, що 
альтернативна освіта передбачає дуже багато різних освітніх форм, 
серед яких домашнє, дистанційне навчання, школи різних форматів 
(демократичні, вільні, нові тощо), анскулінг, worldschooling і т. ін.

Багато хто ставить запитання: «Альтернатива, власне, чому?́». Як 
на мене, відповідь проста: альтернатива загальноприйнятій держав-
ній системі освіти. І ця сфера почала розвиватися з усвідомленням 
нами того, що світ дуже швидко змінюється, і водночас разом із ним 
дуже швидко змінюються й наші діти. При цьому чинна система освіти 
за цими змінами не встигає або не поспішає. Стандарти 100-річної 
давнини вже не працюють. Тому потрібно щось робити. А найпер-
ше – позбавитися міфів, які склалися щодо альтернативної освіти.

«ПІСЛЯ НАВЧАННЯ 
В АЛЬТЕРНАТИВНІЙ ШКОЛІ ДІТИ 
НЕ МОЖУТЬ НОРМАЛЬНО ВЧИТЬСЯ 
В ЗВИЧАЙНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АБО 
ПРИВАТНІЙ ШКОЛІ»

По-перше, офіційної статистики або 
досліджень на цю тему немає, тому 
на сьогодні це найсправжнісінький 
міф або ж суб’єктивне враженням 
окремих клієнтів чи представни-
ків шкіл. Чи може так статися, що 
дитина після навчання в альтерна-
тивній школі буде мати складнощі 
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В альтернативній школі діти 
мотивовані до пізнання, розвитку 
й отримання нового досвіду

МІФ 3
МІФ 1

МІФ 2Світлана Булгакова, 
академічний директор 
альтернативної школи 

DEC life school
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«В АЛЬТЕРНАТИВНИХ ШКОЛАХ 
НЕМАЄ НІЯКОЇ СИСТЕМИ, ВСЕ 
ХАОТИЧНО, ВОНИ САМІ НЕ ЗНАЮТЬ, 
ЩО РОБЛЯТЬ»

Важливо зазначити, що всі школи 
дуже різноманітні, й багато залежить 
від лідерів і адміністрації школи, їх-
нього системного розуміння проце-

«В АЛЬТЕРНАТИВНИХ ШКОЛАХ 
ДІТИ МОЖУТЬ РОБИТИ ВСЕ ЩО 
ЗАВГОДНО. ТАМ НЕМАЄ НІЧОГО 
ОБОВ’ЯЗКОВОГО»

Це абсолютний міф. Навіть у демо-
кратичних школах Ізраїлю визначе-

Якщо комусь здається, що основний меседж цієї статті 
говорить нам про те, що державні школи погані, то це не 
так. Є дуже багато прекрасних державних шкіл і викла-
дачів у цих школах, які йдуть у ногу з часом і працюють 
з дітьми по-новому. Просто я намагаюсь показати концеп-
туальну різницю між національною системою освіти і її 
альтернативою. І хоча певний рух у бік концептуальних 
змін у наших державних школах відбувається, для цих 
змін потрібно багато сил і часу. Дуже багато. Та я вірю, 
що це рано чи пізно станеться.

Обирайте школу серцем (і батьки з дітьми, і вчителі) – 
орієнтуйтеся на цінності вашої сім’ї, чи збігаються вони 
з цінностями школи або іншої освітньої форми, цікавтеся 
і розвивайтеся разом зі своєю дитиною чи студентом.

САМЕ В АЛЬТЕРНАТИВНІЙ ШКОЛІ 
ТІ, ХТО МОЖЕ І ХОЧЕ ОТРИМАТИ 
БІЛЬШЕ ЗНАНЬ І ДОСВІДУ, МОЖУТЬ 
ЇХ ОТРИМАТИ, НЕ ПЕРЕБУВАЮЧИ 
ЗАТИСНУТИМИ РАМКАМИ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

“

з адаптацією в державній школі? Так. 
Водночас чи може дитина при пере-
ході з однієї державної школи в іншу 
мати складнощі з адаптацією? Звісно. 
Адже дуже багато залежить від самої 
дитини і від систем, в яких вона пе-
ребувала. Ми в DEC life school вчимо 
дітей бути адаптивними, гнучкими, 
відкритими новому. Наші діти вже 
живуть у ситуації великого змішання 
культур, традицій. Вони навчаються 
бути толерантними і з розумінням 
ставитися до тих обставин, в яких 
вони опиняються, при цьому не за-
буваючи про те, ким вони є.

МІФ 5

МІФ 4

На відміну від державної системи 
освіти в альтернативній школі дитина 
обирає сама, чим хотіла б займатися

но, що студенти зобов’язані відвідати 
щонайменше 80% усіх занять. Кожна 
школа може для себе визначати ту 
систему, в якій розвиваються діти. 
Баланс свободи та відповідальності, 
вибору і зобов’язань надзвичайно 
важливі. Якщо його не буде, то діти 
перебуватимуть в умовах, які відріз-
няються від реальності. І відповід-
но після закінчення школи можуть 
зіткнутися з величезною проблемою 

адаптації. При цьому в державній 
системі не передбачено можливість 
дитини обирати те, чим би їй хотіло-
ся займатися, навіть якусь невелику 
кількість часу. А тому після закінчен-
ня такої школи виникає проблема із 
самовизначенням і розумінням, як 
взагалі цей вибір робити, як зрозу-
міти, чого дитина хоче насправді. 
Баланс – ось що важливо в процесі 
розвитку і дитини, і дорослого.

сів і їх вибудовування. Система фор-
мується не відразу, вона проходить 
трансформації, і це нормально для 
будь-якої організації. Вибудувані про-
цеси і чітка комунікація, розділені 
зони відповідальності та алгоритми 
взаємодії – основа успіху будь-якої 
компанії. Ми в нашій школі дуже 
успішно будуємо модель «пласкої», 
самонавчальної організації (кому 
цікаво – знайомтеся з теорією спі-
ральної динаміки та книгою Фреде-
ріка Лалу «Відкриваючи організації 

майбутнього»). Це модель компаній 
майбутнього, яка наразі успішно реа-
лізована небагатьма у світі. Але це та 
система, в якій є дуже чіткі правила, 
прозора комунікація, спільно створе-
ні процеси і відповідальність за них.

Альтернативна школа – це робота 
в команді, розвиток лідерських якостей 
та емоційного інтелекту
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ADVANCED PLACEMENT
У січні 2019 року компанія DEC educa-
tion уперше в Україні розпочинає під-
готовку дітей за програмою Advanced 
Placement (AP) – програмою старшої 
школи, яка готує до навчання у вишах 
США і Канади. В рамках програми 
старшокласник обирає для погли-
бленого вивчення предмети, які по-
винен пройти упродовж перших двох 
курсів в університеті. DEC education 
проводить підготовку разом із однією 
з провідних шкіл США, відповідно 
студент після закінчення курсу от-
римає сертифікат школи про прохо-
дження курсу. Сертифікат Advanced 
Placement дає значні переваги при 
вступі. Крім того, предмети АР зара-
ховуються студенту в диплом, і їх не 
потрібно проходити повторно.

Програма дає знання та навички, 
необхідні під час навчання у виші, 
та допомагає швидше адаптуватися 
в закордонному навчальному закла-
ді. Заняття проходять індивідуально 
з викладачем американської школи, 
яка надає підготовчі матеріали.

JUNIOR BUSINESS ACADEMY
У лютому 2019 року стартує навчальна 
програма для старшокласників Junior 
Business Academy. Це навчальний 
курс, розроблений EU Business School 
спеціально для студентів старших 
класів, котрі бачать своє майбутнє 
у сфері бізнесу та вже зараз готові 
робити впевнені кроки до своєї мети. 
Програма проходить уперше в Укра-
їні та у Східній Європі загалом!

Junior Business Academy скла-
дається з трьох модулів: весняний 
та осінній проходитимуть в Укра-
їні, в DEC education (вивчення біз-
нес-етики та основ бізнес-менедж-
менту); літній – у Барселоні на базі 
EU Business School (два тижні занять 
та практики у стінах однієї з найкра-
щих бізнес-шкіл Європи).

Крім того, EU Business School про-
понує знижку учасникам програми на 
навчання на бакалаврських програмах 
та дає можливість уже зараз отримати 
залік із предметів, які викладають на 
першому курсі закордонних вишів, 
щоб надалі зекономити час та кошти.

Набір групи до Junior Business 
Academy триває.

ВИСТАВКА «УНІВЕРСИТЕТИ  
ТА БІЗНЕС-ШКОЛИ ЄВРОПИ»
23 лютого в Києві відбудеться вистав-
ка, присвячена вищій освіті. DEC edu-
ca    tion традиційно збере в рамках 
одного заходу представників най-
кращих навчальних закладів – євро-
пейських університетів та бізнес-шкіл. 
На виставку запрошуються майбутні 

студенти, які бажають отримати якіс-
ну освіту за кордоном, та їхні батьки; 
студенти бакалавріату, які хочуть про-
довжити навчання у закордонному 
виші; випускники університетів та 
усі, хто цікавиться навчанням у біз-
нес-школах Європи. Гості заходу осо-
бисто зустрінуться з представниками 
європейських вишів. Також на гостей 

чекають семінари від експертів DEC 
education та представників вищих 
навчальних закладів.

Як завжди, експерти DEC educa-
tion дадуть відповіді на всі запитання 
відвідувачів стосовно освіти за кор-
доном та допоможуть зробити пра-
вильний вибір задля якісної освіти 
та блискучого майбутнього!

 

НАБІР У ГРУПИ ПІДГОТОВКИ ДО IELTS
Для всіх бажаючих навчатися за кор-
доном саме зараз іде активний набір 
на підготовку до тесту IELTS. Студенти 
DEC school складають цей іспит на 7.0 
бала і вище. Курс передбачає підго-
товку до чотирьох блоків екзамену: 
аудіювання, читання, письма та усних 
тем. У програмі є два пробних тести 
IELTS, завдяки яким студенти зможуть 
орієнтуватися у завданнях та будуть 
готові до всіх нюансів іспиту.

НАБІР У ГРУПИ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО
DEC school підготує майбутніх абі-
турієнтів до екзамену за 12 тижнів. 
Програма курсу містить актуальні 
завдання, які змінюються щороку. 
Цього року програма курсу охоплює 
читання, письмо, вживання мови та 
аудіювання. Заняття проводять дос-
відчені українські викладачі англій-
ською мовою. По закінченні курсу 
майбутні студенти добре орієнтува-
тимуться не тільки у правилах ЗНО, 
а ще й зможуть раціонально вико-
ристовувати на іспиті час.

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ 
ДЛЯ ДОРОСЛИХ
Англійська в сучасному світі стала не-
від’ємною частиною життя людей, 
які подорожують світом. Це один 
із найпопулярніших курсів школи 
DEC school. Загальний курс англій-
ської зосереджує увагу студентів на 
чотирьох важливих аспектах мови: 
speaking (розмовна мова), listening 
(сприйняття на слух), reading (читан-

ня) і writing (письмова мова). Гру-
пи формуються за мовним рівнем 
студентів та типом інтелекту, що є 
запорукою комфортного навчання. 
На заняттях усі студенти зможуть 
легко спілкуватися з носіями мови, 
обговорюючи змодельовані ситуації, 
актуальні фільми та книги.
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ЛІТНІЙ АНГЛОМОВНИЙ ТАБІР 
У КАРПАТАХ 2019
Занурюємося в тематику «Професії 
майбутнього» і продовжуємо здобу-
вати ультрасучасні навички, створю-
ючи власні проекти.

Вік: 7–17 років.
Що очікує на кемперів?
⚫ 30 годин general English із ви-

кладачами носіями мови.
⚫ 15 годин воркшопів із викла-

дачами носіями мови за тематикою 
«Професії майбутнього».

⚫ 15 годин проектної робота в ко-
мандах або індивідуально.

⚫ Екскурсія на вибір – рафтинг, 
похід у гори, кінна ферма і урок 
верхової їзди, майстер-клас із виго-
товлення карамелі та квест-кімната 
в Чернівцях.

⚫ Hobby-time (12 опцій на вибір), 
30–40 видів активних ігор і спорту, 
щовечора новий розважальний захід 
з вожатими.

DEC CAMP «UNI LAB»
Інтенсивний курс англійської мови 
з підготовкою до здачі іспиту від Pear-
son. Після зміни кемпери отримають 
сертифікат про рівень володіння мо-
вою з рекомендаціями про те, що вар-
то поліпшити і на що звернути увагу.

Вік: 13–19 років.
Що очікує на кемперів?
⚫ 30 годин академічної англій-

ської з носіями мови.
⚫ 15 годин воркшопів із представ-

никами і випускниками топових уні-
верситетів світу.

⚫ 15 годин курсу Study skills: 
наукове дослідження і стандарти 
написання есе/курсових робіт, пре-

зентації, публічні виступи і дебати, 
складання карт пам’яті, навички 
швидкочитання і швидкого набо-
ру електронного тексту, особиста 
ефективність і самоорганізація під 
час навчання.

⚫ Відповіді на головні запитання 
перед вступом: як стати студентом 
кращих вишів світу? Критерії вибору 
вишу і спеціальності – на кого і де кра-
ще вчитися? Створення application 
package (мотиваційний лист, CV, 
відео самопрезентації). Де шукати 
стипендіальні програми, і як їх отри-
мати? Програми студентського обмі-
ну, та як на них потрапити? А також 
багато іншого.

DEC CAMP REPUBLIC
Вік: 7–17 років.
Що очікує на кемперів?
⚫ Створення власного світу, побу-

дованого на демократичних засадах.
⚫ Нові громади, створені нашими 

кемперами з унікальними назвами, 
символами, гімном, кольорами, зна-
ками тощо.

⚫ Самоврядування в руках кем-
перів, затвердження власних законів 
і правил табору на два тижні.

⚫ 10 майстерень разом із вожати-
ми і творцями різних напрямів – від 
творчих майстер-класів, активних 
ігор, спорту до занять психологією 
і розмовних клубів для тих, хто хоче 
підтягнути свою англійську тощо.

⚫ Менторство і супровід наших 
вожатих упродовж зміни.
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ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ БАТЬКІВ ТА ПЕДАГОГІВ
Ласкаво просимо до DEC life school – 
першої в Україні приватної школи 
нового формату повного дня для дітей 
5–17 років, яка відповідає реаліям 
сучасного світу і йде в ногу з часом, 
де дитина стає творцем свого життя. 
Запрошуємо батьків разом із дітьми 
на зустріч та цікаву екскурсію в нашу 
«сім’ю», також ми будемо раді бачити 
вчителів молодшої та середньої шко-
ли, вчителів-предметників, тюторів, 
випускників педагогічних вишів.

У рамках заходів ми проводимо 
екскурсію по школі, знайомство з ко-
мандою та студентами школи, даємо 
змогу взяти участь у декількох «риту-
алах» дня та заняттях разом із дітьми.

«УСПІШНИЙ СТАРТ»
У березні стартує програма підготов-
ки дітей до школи, одним із основних 
принципів якої є навчання через гру. 
Освітнім іграм тут присвячено 80% 
часу. Програма «Успішний старт» від 
DEC life school – це заняття з профе-
сіоналами, консультація психолога 
перед початком занять, обладнана 
і безпечна локація, робота у міні-гру-
пах, індивідуальний супровід тютора 
та психолога, зворотний зв’язок із 
батьками. Після закінчення програми 
кожна дитина навчиться слухати, ви-
словлювати свою думку, взаємодіяти 
з іншими, стане емоційно стійкою, 
більш відповідальною та комуніка-
бельною, підвищить рівень концен-
трації уваги і наполегливості, здобуде 
навички самонавчання, планування 
свого часу.

ВІДКРИТО НАБІР У СТАРШУ ШКОЛУ
Навчання в DEC life school – це не 
лише отримання академічних знань 
та підготовка до ЗНО, а й розвиток 
м’яких навичок. Студенти-підліт-

ки у DEC life school беруть участь 
у престижних змаганнях і конкур-
сах, отримують знання з англійської 
мови вдвічі більше, ніж за програмою 
Міністерства освіти, мають персо-
нального тютора-наставника.

Проводиться донабір у 2 та 5 клас. 
Якщо дитина не радіє навчанню 
у своїй школі, їй бракує уваги, розу-
міння та підтримки з боку вчителів, 
рекомендуємо відвідати регулярні 
зустрічі з керівником DEC life school 
та дитячим психологом.

EDCAMP UKRAINE
EdCamp Ukraine (07–09.07.2019) – це 
(не)конференції для шкільних педа-
гогів, які проходять у новому форматі 

IDEC & EUDEC2019
В 2019 році DEC life school стане 
одним із організаторів проведення 
International Democratic Education 
Conference в Україні. Захід відбудеть-
ся з 1 до 9 серпня у Києві та Вінниці.

IDEC – це Міжнародна конферен-
ція з демократичної освіти (EUDEC – 
європейська частина конференції), 
яку щорічно проводить школа або 
організація однієї з країн, яка бачить 
потребу в її проведенні саме в цій 
країні та бере на себе організаційні 
аспекти, визначаючи регламент, міс-
це та структуру проведення заходу. 
Долучитись до конференції може 
будь-яка організація зі спільними ін-
тересами щодо популяризації, обміну 

дискусійного заходу для професійно-
го зростання. Демократичний фор-
мат EdCamp Ukraine – це унікальна 
інноваційна платформа самоосвіти 
й підвищення кваліфікації профе-
сійного зростання для вчительства 
України з залученням найкращих сві-
тових і вітчизняних фахівців не тільки 
у сфері освіти, а й у суміжних галузях, 
яка ґрунтується на принципах неза-
лежності та вільної ініціативи.

EdCamp Ukraine об’єднує кращих 
агентів змін у системі національної 
освіти. Це люди, які давно й успішно 
працюють у середній, вищій і нефор-
мальній освіті, мають організатор-
ський і адміністративний досвід, 
займають активну громадянську 
позицію.

досвідом та розвитку демократичної 
освіти. Основна мета цьогорічного 
заходу – створення комунікаційної 
платформи для вільного обміну досві-
дом та спільних проектів українських 
та європейських освітніх демокра-
тичних інституцій.

IDEC це:
⚫ можливості дискусій та вирі-

шення спільних проблем у спри-
ятливій атмосфері з однодумцями, 
батьками та освітянами;

⚫ поширення ідей демократичної 
освіти;

⚫ засіб взаємодії та партнерства 
шкіл;

⚫ спосіб поліпшення громадсько-
го сприйняття шкіл, які організовують 
захід, у своїх країнах.
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DEC LAB

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

  пр-т Героїв Сталінграда, 10 д,  
Гольф Центр

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

laboratory
 (044) 495 51 86

DEC LIFE SCHOOL

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

  пр-т Героїв Сталінграда, 10 д,  
Гольф Центр

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

DEC CAMP

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

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

DEC SCHOOL

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

 вул. Професора Підвисоцького, 16

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 school на Лук’янівці
 вул. Січових стрільців, 42 

 dec-school.com
 facebook.com/school.dec
 (044) 390 77 19

DEC EDUCATION

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

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

  Бакалавріат
  Магістратура
  MBA

www.euruni.edu

Бізнес-освіта для нового покоління

Отримай якісну освіту у топ-бізнес-школі Європи.  
Навчайся у найкращих бізнесменів та підприємців.  
Розпочни свою історію успіху вже сьогодні.

Більше інформації тут: euruni.edu/ua

Барселона · Женева · Монтре · Мюнхен · Онлайн #StartHere

Лавінія Арл
BA (Hons) Управління бізнесом



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



