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ОСВІТЯНСЬКИЙ ГОЛІВУД

2–3 серпня у Києві відбулася Міжнародна конференція
з демократичної освіти «IDEC: Education NOW» – головна подія року для вчителів та батьків
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Чому саме
Lambton College?
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ЗМІСТ

Про новий етап профорієнтації, який потребує зовсім
іншого підходу до вибору професії, розповідає Наталя
Тарченко, співзасновниця групи освітніх компаній DEC

Lambton College — державний
навчальний заклад у провінції Онтаріо,
де навчаються студенти з 1967 року

/ 12

Унікальні дворічні програми для
аспірантури передбачають варіант
кооперування та пропонують широкі
можливості завдяки інтегрованому
навчанню

САРНІЯ, ОНТАРІО

ТОРОНТО, ОНТАРІО
МІСІСАҐА, ОНТАРІО

Міжнародна
освіта

Можливість отримання знижки
відкривається перед вступниками
з балами за IELTS чи TOEFL вище
ніж 6,5 та 79 відповідно

Для більш детальної інформації:
lambtoncollege.ca/international
international@lambtoncollege.ca

D E C E D U C AT I O N

ЕРА ЛАГОМ

Засновник і директор зі стратегічного розвитку DEC
Олександр Тарченко окреслює перспективи розвитку
професій майбутнього
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DEC SCHOOL

ЯК НАВЧАТИ ДІТЕЙ — РОЗКАЖЕ ЇХНІЙ МОЗОК

Експерт у галузі нейронаук розкриває секрети навчання дітей іноземної мови з точки зору нейрофізіології
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Випускники можуть подати документи
на робочу візу терміном до трьох років
Тільки у нас найнижча плата
за навчання та проживання в Канаді
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DEC CAMP

НАВЧАТИ ДІТЕЙ НАВИЧКАМ ХХІ

В інноваційному таборі з повним зануренням в англомовне середовище уже зараз готують дітей до майбутнього

64

DEC LIFE SCHOOL

5 НАВИЧОК, ЗАТРЕБУВАНИХ У МАЙБУТНЬОМУ

Щоб конкурувати з машинами, потрібні навички, які
фундаментально повинні закладатися уже в дитинстві

Спеціальний огляд можливостей середньої та вищої освіти за кордоном для клієнтів
міжнародної освітньої компанії DEC education ⚫ Вересень 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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SALZBURG·AUSTRIA

ПИТАННЯ ВИБОРУ професії

А

мериканська міжнародна школа у Зальцбургу, заснована 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 педагоги, 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 переваги: 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

• 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, відповідним рівнем володіння англійської мови та бажанням
узяти участь у міжнародній програмі підготовки до коледжу
рекомендовано подати заявку, звернувшись до школи за
такими номерами:

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

зазнає суттєвих трансформацій у сучасному
суспільстві. Зазвичай батьки починають думати
про профорієнтацію, коли дитині вже 16 років
і через півроку треба вступати до університету.
Вони хочуть готових рішень і назву конкретної
професії. Та сьогодні це неможливо з низки
причин.
По-перше, перелік спеціальностей швидко
і кардинально змінюється – є професії, які відмирають чи трансформуються, а тому передбачити, як воно буде через 10 років, нереально.
Більшість існуючих професій нерелевантні сучасному світові, тому потрібно зазирати у майбутнє та стежити за трендами.
По-друге, у дитини в 16 років не може раптово з’явитися готове бачення того, ким вона
хоче стати. Особливо, якщо до цього все вирішували батьки – що вчити, на які гуртки ходити,
чим займатися. Часто вони обирають за дитину
спеціальність, яка вважається престижною і високооплачуваною, а такі професії, як музикант
чи художник, взагалі не розглядаються.

Водночас уже сьогодні виявляється чимало
спільного для багатьох різних професій, серед
яких командна робота, самонавчання, побудова правильних відносин, комунікації. У наш
час витворилися певні константи, що характеризують профорієнтацію майбутнього, серед
яких, наприклад, знання мови, розуміння своїх
сильних і слабких сторін, усвідомлення, чого
ти хочеш від життя, уміння використовувати
інформацію та комунікувати. Саме орієнтація
на такі принципи дасть змогу виграти жорстку
конкурентну боротьбу за своє місце у соціумі,
яка розгортатиметься у майбутньому.
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ОЛЕКСАНДР ТАРЧЕНКО,
засновник і директор
зі стратегічного розвитку DEC
o.tarchenko@dec.ua

ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ШКОЛИ —
ПОЄДНАТИ ШКІЛЬНІ ТА ПОЗАШКІЛЬНІ НАВЧАННЯ, НАВЧИТИСЯ
ФАНТАЗУВАТИ ТА БРАТИ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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Модератором заходу був Олександр Тарченко, засновник
і директор зі стратегічного розвитку DEC. Із напутнім словом конференції виступили її організатори: Наталя Тарченко – експерт із альтернативної освіти, співзасновниця
та СЕО групи компаній DEC, Ірина Браницька – засновник
демократичної школи Papaya school, Наталія Черепухіна – ідеолог та засновник проекту «Майбутні», директор
програм управлінського розвитку в kmbs.

ОСВІТЯНСЬКИЙ ГОЛІВУД
ТАК НАЗВАЛИ УКРАЇНСЬКІ ЗМІ КОНФЕРЕНЦІЮ З ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОСВІТИ,
СПІВОРГАНІЗАТОРОМ ЯКОЇ ВИСТУПИЛА КОМПАНІЯ DEC
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2–3 серпня у Києві відбулася Міжнародна конференція
з демократичної освіти «IDEC: Education NOW» – головна
подія року для вчителів та батьків. Прикметно, що одним
із організаторів конференції у нашій державі стала освітня
агенція DEC. Цей захід об’єднав найпрогресивніші освітні
проекти з України та з-за кордону. Тут було зібрано величезну кількість зірок світової освіти, а тому не дивно, що
сучасні українські засоби масової інформації порівняли
цю конференцію із Голівудом – місцем, де зосереджена
найбільша кількість зірок кінематографу. Крім того, у заході також узяли участь українські освітяни, прогресивні
батьки. Усі вони отримали відповіді на найважливіші

запитання, що стосуються сьогодення освіти та її перспектив у майбутньому:
⚫ Які завдання має вирішувати освіта у майбутньому?
⚫ Які школи та освітні ідеології існують у сучасному світі?
⚫ Як працюють системи освіти у різних країнах?
⚫ Як готувати дітей до життя у світі, який змінюється
так швидко?
⚫ Як допомогти дитині розкрити таланти та здобути
необхідні навички для щасливого майбутнього?
Та багато інших не менш актуальних запитань.

ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО IDEC
IDEC (Інтернаціональна демократична освітня
конференція) – це Міжнародна конференція
з демократичної освіти, яка ось уже 26 років
поспіль проходить у різних країнах світу. Її організовували в Ізраїлі, Великобританії, Австрії,
Німеччині, Японії, Нідерландах, Бразилії,
Канаді. Це країни, які мають досвід успішного
реформування освіти. Цього літа IDEC відбулася
в Україні.
Засновником IDEC є Яков Гехт – радник шести
міністрів освіти Ізраїлю, автор книги «Демократична освіта», перекладеної багатьма мовами.
У 15 років він покинув навчання у школі через
діагноз дислексія і дисграфія (нездатність
читати й писати), щоб згодом заснувати свою
школу, яка змінила життя тисяч людей. Сьогодні
він входить до десятки найвпливовіших людей
у соціальній та освітній сферах Ізраїлю.
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НАТАЛЯ ТАРЧЕНКО
«Коли мене якось запитав один
знайомий, чи їду я на конференцію IDEC у Фінляндію, я відповіла, що не знаю, що це за захід,
але обов’язково поїду, адже назва
нашої компанії DEC співзвучна
з назвою конференції – IDEC. Той
захід змінив наше життя, яке уже не буде таким, як було.
І освіта буде іншою, адже, як казав нам колись далай-лама,
«освіта – це релігія майбутнього».
НАТАЛІЯ ЧЕРЕПУХІНА
«Дуже важливо змінювати
правила гри в освіті, підтримувати ті процеси, які розпочалися. Важливо шукати відповіді
на запитання «Що таке освіта

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

НОВИНИ

“

сьогодні?» – щоб наші діти впоралися з викликами майбутнього. І, безперечно, без принципів демократичної освіти
не може народитися вільна особистість, не може бути
відповідальною людина. Саме свобода, вільний вибір, право
на помилку, безпечне середовище, де діти можуть бути
самі собою, здатні народити таку людину».
ІРИНА БРАНИЦЬКА
«Демократична освіта для мене
це не лише можливість обирати
предмети й оточення навколо
себе. Демократична освіта – це
те, як ми живемо, як добре почуваємося, якою мірою відчуваємо,
що відбувається навколо нас, а також
що потрібно суспільству і Всесвіту. Ця відповідальність
і розуміння, що наша планета – наш дім, для мене це демократична освіта».
«Сучасна освіта визначає те, в якому світі ми будемо жити
завтра. Через 20–30 років ми житимемо у світі тих дітей,
який виховуємо сьогодні. А створюють та змінюють освіту
люди. І дуже тішать ті процеси та зміни в системі освіти, які
сьогодні відбуваються в Україні» – такі слова модератора
прозвучали як запрошення до слова почесній учасниці
освітянського форуму – міністру освіти Лілії Гриневич.
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«Це людина, яка пішла зі школи, тому що їй було дуже
важко навчатися, – так Олександр Тарченко представив
наступного спікера – Якова Гехта. – Тільки з часом він
зрозумів, що це було не так про нього, як про те середовище, у якому Яков перебував. Це та людина, яка 26 років
тому започаткувала конференції, на якій ми сьогодні
присутні. Це людина, яка є засновником демократичних шкіл у Ізраїлі, та людина, яка несе добре, світле та
демократичне у світ».

IDEC У КИЄВІ
⚫⚫ Близько 800 учасників
⚫⚫ 300 закордонних та українських проектів
⚫⚫ 45 зіркових світових та
українських топ-спікерів
⚫⚫ 25 країн-учасниць
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Цікавий факт
Організатори конференції
звернулися до представників
бізнесу з метою допомогти
учителям державних шкіл
і надати їм можливість відвідати конференцію. Після
цього було отримано близько
100 заявок – це означає, що
100 вчителів державних шкіл
отримали нагоду безплатно
відвідати конференцію.

ЯКОВ ГЕХТ
«45 років тому я пішов зі школи,
тому що мені незрозуміло було,
для чого туди ходити. Запитання «Що ми робимо з власним життям?» у моїй школі не ставили. Ніхто мене не питав, що я хотів робити.
Наш світ побудований на тому, що всі ми різні. Усі ми маємо
унікальні таланти, з якими ми прийшли у цей світ. І школі
потрібно це виявити, щоб не робити нас однаковими.
Головні принципи демократичної школи – поєднати шкільні та позашкільні навчання, навчитися фантазувати та
брати на себе відповідальність. Не можна казати дитині,
що їй треба вчити. Дитина сама має вирішити, що вона
буде вчити. Якщо готувати дитину по-старому, то країна
в майбутньому матиме багато економічних проблем».

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

ЗМІНИ В ОСВІТІ В ІНТЕРЕСАХ
ДИТИНИ — НЕВІДВОРОТНІ
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“

«Людина, яка жорстко може поставити запитання і викликати роздуми», – так модератор зустрічі охарактеризував
наступного спікера конференції – Діму Зіцера, педагога
за покликанням, філолога і режисера театру за освітою,
відомого блогера, спікера TED, очільника альтернативної школи «Апельсин» та Інституту неформальної освіти
(Санкт-Петербург, Росія)
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ЛІЛІЯ ГРИНЕВИЧ
«Те, який резонанс викликала ця конференція, дає мені
величезну силу і впевненість, що зміни в освіті в інтересах
дитини – невідворотні. І вони стосуватимуться не лише
тих шкіл, де вчителі йдуть інколи проти правил, проти
чинного законодавства і розвивають власні ідеї не завдяки,
а всупереч. Для нас повинно бути важливо, що демократичною освітою мають сьогодні тішитися всі родини в Україні. Щоб кожна дитина мала шанс розвивати свій талант
і свою особистість у кожній школі. Це наша з вами мрія, до
якої, я точно знаю, усі ми з вами прийдемо.
Зараз ми на початку цього шляху. Так, не усі можуть бути
математиками і досягнути тих результатів, які задають
стандарти школи, але кожна дитина повинна мати право
віднайти щось відповідне її таланту».

ДІМА ЗІЦЕР
«Чи задумувалися ви, для чого
дітям ходити в школу? На, здавалося б, просте запитання реальної відповіді немає. А коли ми намагаємося дати реальну відповідь, ми
так чи інакше маніпулюємо різними
аргументами, головний із яких – «без відвідування школи ти
будеш не готовий до життя». Але ж усе зовсім не так!»
А потім були прекрасні доповіді, дискусії та майстер-класи від гуру педагогіки: Генрі Редхеда – онука Олександра С. Нілла, творця легендарної англійської школи
Summerhill, з якої майже 100 років тому почалася історія
демократичної освіти, Деррі Ханнема – автора досліджень
та книг, присвячених упровадженню демократії в освітні
процеси, Ірени Пранскевічюте – консультанта системних
трансформацій, яка працює з приватними і державними
школами, національними системами освіти, соціальних
послуг, бізнес-організаціями, Паати Амонашвілі – пси-
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холога, соціолога, педагога, президента Міжнародного
центру гуманної педагогіки, Анни Валенси – фахівця
з навчання дорослих, фасилітатора групових процесів
та багатьох-багатьох інших…
Врешті, конференція продемонструвала, що сьогодні
питання трансформації освіти у світі, як ніколи, актуальне, і Україна в особі державних чиновників найвищого
рівня, освітніх агенцій, великої кількості педагогів та
багатьох батьків перебуває у тренді цих нових явищ
освітянського процесу.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ
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АКТУАЛЬНА РОЗМОВА

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ 4.0:
СТВОРЮЄМО
МАЙБУТНЄ РАЗОМ
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПРОЙШЛА ДОВГИЙ ШЛЯХ, ПОЧИНАЮЧИ ЩЕ
З ДОІСТОРИЧНИХ ЧАСІВ, КОЛИ В СТАРОДАВНЬОМУ КИТАЇ СТВОРЮВАЛИСЯ ПИСЬМОВІ ПРАЦІ,
ЯКІ ПОВ’ЯЗУВАЛИ ЗАНЯТТЯ ЛЮДИНИ З ЇЇ УМІННЯМИ. ДАЛІ БУВ НОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ЦІЄЇ
НАУКИ, КОЛИ У ФРАНЦІЇ 1849 РОКУ ВИЙШЛА КНИГА «ПОРАДНИК ІЗ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ»,
ДЕ ЗІСТАВЛЯЛИСЯ ОСОБИСТІ ЯКОСТІ ЛЮДИНИ І ВИКОНУВАНА НЕЮ РОБОТА. ПОТІМ СИСТЕМА
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ПРОФОРІЄНТАЦІЇ НАБУЛА ТОГО ВИГЛЯДУ, В ЯКОМУ МИ ЇЇ ЗНАЄМО ДО НЕДАВНІХ ПІР.
АЛЕ СЬОГОДНІ ВОНА ПЕРЕЖИВАЄ НОВИЙ — ЧЕТВЕРТИЙ — ЕТАП, ЩО ПОТРЕБУЄ ЗОВСІМ
ІНШОГО ПІДХОДУ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ. ПРО ЦЕЙ ЕТАП РОЗПОВІДАЄ НАТАЛЯ ТАРЧЕНКО,
СПІВЗАСНОВНИЦЯ ГРУПИ ОСВІТНІХ КОМПАНІЙ DEC

Що сьогодні змінилося в профорієнтації?
Чому виникає необхідність її зміни?
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Змінився увесь світ. Що ж стосується системи
профорієнтації, то тут вельми показова зміна
батьківських стереотипів. Скажімо, моє покоління батьки виховували у парадигмі лінійної
освіти: спочатку дитячий садок, потім – школа,
далі – обов’язково університет, після університету – робота. І найбільшою цінністю в тому світі
було потрапити на одну роботу й пропрацювати
там 30–35 років. Наші бабусі й дідусі вихвалялися, що все життя пропрацювали на одному заводі,– і це було їхнім найбільшим досягненням.
Та сьогодні стереотипи змінюються. Статистика
свідчить, що наші діти щонайменше шість разів
змінюватимуть сферу діяльності за своє життя.
Навіть не просто роботу, а сферу діяльності!
А 85% дітей, що вступили цього року в перший
клас, працюватимуть за спеціальностями, яких
ще взагалі не існує.
На жаль, зміни в свідомості батьків не настільки стрімкі. І коли в нашу альтернативну
школу DEC life school приходять батьки й кажуть:
моя дитина навчатиметься у Мюнхенському
технічному університеті за фахом інжиніринг,
то це виглядає абсурдно і смішно. Адже вони
ґрунтуються на власному минулому досвіді або
використовують ту формулу, яка приводила до
успіху раніше, намагаючись закласти її у своїх
дітей. А життя настільки стрімко змінюється, що

стає зрозуміло: у дітей ми повинні закладати
навички уміння благодійності або розвивати
риси характеру, які допоможуть їм застосувати
себе у будь-якому мінливому середовищі.
Які ж це навички?
Одна із таких навичок, навіть більше того –
величезна цінність, – це life long learning. Це
філософія зокрема й компанії DEC, яка свідчить
про те, що людина повинна вчитися упродовж
усього життя. Для того щоб змінюватися, щоб
мати можливість змінювати сфери діяльності,
найважливіше, чого наші діти повинні навчитися,– це уміння вчитися самостійно. Раніше роль
учителя полягала у фронтальному навчанні.
Тепер же діти і самі знають, що знання часто до
них приходять не від учителя, а через один клік
в Google (до речі, не дивно, що сьогодні постає
питання про роль учителя радше як фасилітатора). Відповідно вміння вчитися – одна з найважливіших навичок, яка приведе до успіху.
Крім уміння навчатися все життя, необхідно
також говорити про такий напрям, як свобода
з боку дитини. До слова, одним із напрямів
нашого бізнесу є школа нового формату, де
діти отримують багато свободи. Адже свобода
дуже важлива для дитини. У нас до цього часу
існує стереотип, ніби життя дитини повинно
бути визначене. І в цьому випадку вважається, що батьки краще знають, куди дитині йти.

“

ПОТРІБНО ДОЗВОЛИТИ ДИТИНІ САМОСТІЙНО ПРИЙМАТИ
РІШЕННЯ І НЕ БОЯТИСЯ, ЩО ВОНА ЗРОБИТЬ ПОМИЛКИ

Дитячий садок – школа, у якій всі знають, які
уроки потрібно дитині давати, які у неї повинні
бути предмети, який набір тем повинен бути
з цих предметів. А ще обов’язково записують
до репетитора, змушують відвідувати додаткові заняття, гуртки. В результаті можливість
взяти відповідальність за своє життя в нашому
світі у дітей мінімальна. Але ж свобода – одна
з найважливіших навичок, яка не з’являється
просто так!
Як багато сучасні діти мають свободи?
Часто буває ситуація, коли до нас приводять
шістнадцятирічну дитину – вона сидить, не

підіймаючи очей, а батьки просять: зробіть
же з нею щось, відправте її кудись за кордон,
врешті-решт скажіть, ким вона повинна стати?
І коли ти починаєш ставити дитині запитання,
то з’ясовується, що вона не знає, що їй подобається: «Запитайте у мами, вона краще знає, які
у мене захоплення або хобі».
Тією кількістю безмірного нав’язування непотрібних предметів або курсів ми заганяємо
дітей у стан відсутності бажання. Дійсно, батьки
завжди довгий час чогось бажали дітям. Але ж
треба розуміти, якою має бути дитина, якою
вона повинна стати, як їй допомогти в цьому.
І тут дуже важливою є профорієнтація в тому
сучасному значенні. Це не просто якийсь тест,
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що розповість вам усе про вашу дитину і просто
визначить, яка їй потрібна спеціалізація. Це величезний набір речей, серед яких дуже важливе
місце посідає допомога сім’ї або батьків дитині.
Їй потрібно допомогти в розкритті себе в усвідомленні власних бажань, своїх захоплень,
нарешті власної місії. І це не можна зробити за
один день. Необхідно відкривати межі дитини,
і починати це робити з самого маленького віку.
Тільки так можна після закінчення школи, коли
прийде час вступати до університету, відповісти
на запитання, ким дитина повинна спати. Тобто
батьки повинні працювати з дитиною, спостерігати за її розвитком і допомагати їй рефлексувати її досвід, для того щоб направляти далі.
Ще дуже важливе отримання досвіду. Наприклад, будь-яка короткострокова поїздка,
навіть канікули, за кордон – це завжди можливість розкрити щось нове в дитині. Скажімо, відвідуючи якісь одно-двомісячні курси в Америці,
дівчинка, що грала все життя на фортепіано
або займалася танцями, раптом скаже, що їй
подобається баскетбол. Такий зовсім інший
напрям – це результат зацікавленості дитини,
її власного істинного бажання, а не нав’язаного
кимось, зокрема й батьками.
Яка роль освітньої агенції у такому випадку?
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Наша роль полягає більше в супроводі прийняття рішення. Адже зазвичай вибір професії
у більшості випадків відбувається авторитарно.
І це, до речі, одна з великих загроз, оскільки
батьки, які відправляють за кордон дітей,– нерідко дуже успішні люди, у яких є свої знання,
свої успіхи. Відповідно вони дуже критичні,
безапеляційні, їхній досвід сильно впливає
на бажання дітей. За багато років нашої роботи на ринку освіти приблизно 85% усіх дітей
хотіли вчити бізнес, тому що їхні успішні батьки бізнесмени. А ось якщо в такій сім’ї дитині
подобалася мода чи вона хотіла малювати, то
батьки дуже прагматично в такому випадку

Підсумовуючи все вищевикладене, виходить, що профорієнтація в її нинішньому
значенні – багатокомпонентне явище?
Профорієнтація – це, по-перше, тренд майбутнього, це професії майбутнього, те, що станеться
взагалі з цим світом. По-друге, профорієнтація –
це нагадування батькам про те, що потрібно
йти у глибину дитини і разом із нею приймати
рішення, а не робити це за неї. Потрібно дозволити дитині самостійно приймати рішення і не
боятися, що вона зробить помилки. По-третє,
це базові інструменти, що дозволяють розкрити
різні аспекти переваг дитини: що подобається,
що надихає. По-четверте, профорієнтація – це
також розуміння особливостей різних професій
та різних навчальних закладів. Адже якщо хочеш стати бізнесменом, то можна вчитися один
рік, а можна і чотири роки, оскільки існують
різні форми отримання того чи іншого фаху.

Чи потрібно батьків готувати до змін, що
відбуваються в процесі профорієнтації?

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

Наша робота полягає в тому, що ми розуміємо,
що, наприклад, в тих самих гуманітарних спеціальностях не потрібно будувати довгострокове
навчання, а успіх сьогоднішніх випускників
вишів – це не лише академічні знання, які можуть дати університети. Потрібно пам’ятати
і переконувати в цьому батьків, що успішним
студента може зробити його практичний досвід – це і занурення в реальне середовище,
і нетворкінг, і проекти, в яких він бере участь
під час навчання.
Що ж стосується безпосереднього визначення переліку спеціальностей, то це прерогатива
футурологів.
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МИ ПОВИННІ ЗАКЛАДАТИ В ДІТЕЙ НАВИЧКИ
УМІННЯ РОЗВИВАТИ РИСИ ХАРАКТЕРУ,
ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ЇМ ЗАСТОСУВАТИ СЕБЕ
У БУДЬ-ЯКОМУ МІНЛИВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Чи передбачає зміни в майбутньому переліку професій освітнє агентство?
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АКТУАЛЬНА РОЗМОВА

“

зазначали: «Навіщо тобі мода чи малювання,
тато тобі передасть свій бізнес, тому йди вчити
бізнес». І найчастіше таке відхилення дітей від
стандартного переліку професій – юрист, лікар
і бізнесмен – викликало у батьків шок. У більшості випадків у дитини виявлялася нав’язана
професія. Діти думають, що краще поступитися
батькам, але в результаті через чотири роки на
вчання в університеті, а потім ще через три роки
пошуків себе і кілька років походів до психотерапевта такі молоді люди полишають роботу
і починають пошук власного покликання. І це
відбувається уже в 30 років. Усе це, звичайно ж,
не тішить батьків. Але такий підхід, коли батьки
приходять і кажуть: «Скажіть, яка найкраща
професія в Іспанії, щоб моя дитина далі могла
влаштуватися на роботу?», свідчить про те, що
вони діють зі своєї парадигми лінійності освіти
й лінійності успіху. Інакше кажучи – вивчишся,
і будеш успішним і щасливим. І ніхто не замислювався про те, в чому призначення дитини,
про те, що їй потрібно розвивати зараз, щоб
вона змогла знайти своє призначення, розкрити
себе і, як кажуть японці, досягти ікіґаї.
А освітня агенція в таких випадках може
робити супровід і консалтинг дитини. Рівень
супроводу і консалтингу від агенції – це різнобічна глибока інформація, адже часто у батьків
і дітей відсутні дані про те, які ж взагалі професії
бувають, а тим паче які професії будуть. Хоча
сьогодні вже існують огляди професій майбутнього, серед яких такі унікальні спеціальності,
як, наприклад, мережевий лікар або археолог
систем чи якісь інші футуристичні професії.
Тобто простих кроків бути в освіті бути не може.

Це просто необхідно робити! Дуже часто
батьки хочуть, щоб їхні діти мінялися, а самі
при цьому змінюватися не хочуть. Наприклад,
говорять: «Як змусити мою дитину читати?». А на
запитання «Як часто дитина бачить вас із книгою?» у них немає відповіді. Але ж виховання
дітей починається з виховання самого себе!
Є таке поняття, як інтегральне батьківство,
яке передбачає трансформацію в ролі когось із
батьків. Наша порада батькам: потрібно змінюватися самостійно. І ми в цьому випадку багато
в чому допомагаємо їм.
Чи спостерігаються якісь зміни у ставленні
батьків до освітнього процесу?
Ці зміни ми створюємо самі. Ми займаємося
освітою, зокрема й батьків. Ми намагаємося,
щоб батьки відповіли на запитання, навіщо
дитині школа, навіщо їй університет. І, звичайно
ж, багато батьків змінюються. Вони розуміють,
що освіта в тому вигляді, в якому вона є зараз, –
це індустрія, яка змінюється найповільніше.
Вона не відповідає потребам сьогоднішнього
часу, коли в університетах продовжують під
диктовку писати якісь лекції, а світ уже далеко
попереду. Це дуже велика проблема, і багато
батьків, усвідомлюючи це, готові чути своїх дітей. Вони кажуть: так, можливо, важливий не
вибір професії, а важливе розуміння, хто ти є
і чим ти хочеш займатися.
Назви професій важливі, розуміння, куди
ми йдемо, дуже важливо, але один із найважливіших складників освіти – це допомогти дитині
відповісти на запитання «хто я?».
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ПИТАННЯ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ ЗАЗНАЄ СУТТЄВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. РАНІШЕ ЛЮДИ
ОБРОБЛЯЛИ ЗЕМЛЮ, САМІ ШИЛИ, ПЕКЛИ В ПЕЧІ. ПОТІМ ПОЧАЛАСЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ — ТІ, ХТО УМІЄ РОБИТИ
ЦЕ КРАЩЕ, СТАЛИ ТІЛЬКИ ШИТИ ЧИ ПОЛЮВАТИ. ТАК З’ЯВИЛИСЯ РЕМЕСЛА, ЯКІ ПЕРЕДАВАЛИСЯ З ПОКОЛІННЯ
В ПОКОЛІННЯ. ДАЛІ ПРОФЕСІЇ ОБИРАЛИСЯ ЗАЗВИЧАЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИМОГ ЧАСУ, ПРЕСТИЖНОСТІ Й ХИСТУ.
СЬОГОДНІ Ж НАМ ВАЖКО ПРОГНОЗУВАТИ РОЗВИТОК ПРОГРЕСУ

ЗАЙМАТИСЯ ТИМ, ДО ЧОГО У ДИТИНИ Є ХИСТ
Спадковість бізнесів сьогодні розширилася на певні соціальні об’єднання, до одного з яких входить і DEC. Це
сімейна бізнес-асоціація FBN (Family Business Network),
що має відділення в Україні. Головні завдання таких організацій пов’язані власне із сімейним бізнесом – передавання його в спадщину, підготовка дітей як майбутніх
керівників сімейної справи тощо. Водночас у суспільстві
взагалі й перед такими компаніями зокрема з’являються
нові виклики: не всі діти хочуть бути у цьому бізнесі, так
само, як і деякі батьки не хочуть віддавати справу молодим.
В Україні це особливо гостра проблема, оскільки тут іще
немає культури цього бізнесу, адже він у нас зазвичай іще
в першому поколінні. Та коли ми говоримо про покликання
і про те, що зараз головне, щоб дитина займалася тим, до
чого у неї є хист, що вона вміє, чого хоче, то відповідно
знайти таке поєднання – це важливіше, ніж продовжувати
сімейні традиції. Такий пошук може тривати певний час,
щоб спробувати себе у різних сферах діяльності.

“

СЬОГОДНІ ВАЖЛИВО
НЕ ТЕ, ЯКОЮ
БУДЕ ПРОФЕСІЯ
МАЙБУТНЬОГО,
А ЯКИМ БУДЕ ОБРАЗ
ЦІЄЇ ПРОФЕСІЇ. АЛЕ
ЩЕ ВАЖЛИВІШЕ —
ЯКИМ БУДЕТЕ ВИ

СТАТИ СВІДОМОЮ ЛЮДИНОЮ
Щодо професій існує стереотип, що це всерйоз і надовго.
Та є професії, які відмирають чи трансформуються. А тому
передбачити, як воно буде через 10 років, неможливо.
Прикладом можуть стати нові професії зі сфери ІТ, інтернету
речей (коли холодильник може замовляти продукти, що
призводить до зникнення цілих логістичних ланцюжків),
онлайн-магазини, туристичні, освітні бізнеси та ін. Інформації стає більше, проте все більше цінуються досвід,
навички, уміння скористатися цією інформацією. Не самі
знання, а досвід. Тобто сьогодні важливо не те, якою буде
професія майбутнього, а яким буде образ цієї професії.
Як не дивно, але дуже багато зараз виявляється спільного для багатьох різних професій – навички командної
роботи, самоорганізації, самонавчання, навички побудови правильних відносин, комунікації, як працювати
із завданнями, що часто змінюються. Тому витворилися
певні константи: наприклад, на якомусь етапі (у якомусь
віці) треба знати мову, бути свідомою людиною, знати
свої сильні й слабкі сторони, усвідомлювати, чого ти
хочеш від життя, уміти використовувати інформацію –
знати, де можна її знайти, у кого спитати й не посоромитися це зробити, уміти поставити правильно запитання,
критично мислити або ж, наприклад, гармонізувати
свої стосунки із тією компанією, у якій ти працюєш. Усе
це означає, що треба бути більш свідомою людиною.
Крутий професіонал майбутнього – це свідома «прокачана» людина, яка повинна знати більше про себе
і знайти своє місце у світі. Адже пізнати себе – це важливіше, ніж наявність будь-якої професії. Позаяк зараз
значної ваги набувають цінності, а не сума певних знань.
Сьогодні у провідних компаніях перевагу віддають не
диплому, а тому, які цінності поділяє претендент на посаду. А сама цінність диплома стає не такою важливою.
ВИКЛИКИ МАЙБУТНЬОГО
У наш час існує також проблема, коли діти не хочуть іти
вчитися. Вони прагнуть знати ази управління, психології,
а щодо іншого – то ці люди створюватимуть своє, тому
вважають, що інші знання їм не потрібні, а значить іти
в університет – це втрата часу.
Ще один виклик – тенденція до домашнього навчання.
Діти, навчаючись удома, показують кращі результати, ніж
ті, які відвідували школу, вони психологічно врівноваже-

Дізнатися більше про розвиток
і освіту довжиною в життя можна на
каналі Олександра Тарченка

ніші, поводяться по-іншому з дорослими. І якщо робити
проекцію на майбутнє, то навряд чи вони також підуть
в університет. А якщо підуть, то вже точно знатимуть куди й
для чого. Така ситуація для освітнього бізнесу – тривожний
дзвіночок. Тому нам треба знайти, де ми можемо бути
тут корисними. Ймовірно, виступатимемо в цій ситуації
радше як порадники, які допомагають пізнати цій людині
свої сильні сторони.
Ера шкільних досягнень (шкільні оцінки, накопичення
знань) сповільнюватиметься, а на зміну їй приходитиме

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

#ВЧИСЬ_ЗАВЖДИ
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Олександр Тарченко, засновник
і директор зі стратегічного
розвитку DEC

Яке це роблять за кордоном? Там після того, як закінчують школу, молоді люди подорожують, працюють
волонтерами. Якщо дехто після цього не готовий обрати
свій фах, тоді йдуть навчатися на якусь загальну спеціальність, яка близька до того, у чому людина себе бачать
концептуально – наприклад, гуманітарій чи технар. Потім,
закінчуючи бакалавріат, знову подорожують, їздять по
світу, йдуть працювати, щоб сфокусуватися на тому, що
дійсно цікаво. Але сьогодні такий вибір зробити набагато
важче, ніж колись, адже зараз з’являється багато можливостей, до того ж усе змінюється.
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ЕРА ЛАГОМ, АБО
ЩО ТАКЕ ПРОФЕСІЇ
МАЙБУТНЬОГО

Командна робота, комунікація – важливі навички,
які формують образ професії майбутнього

лагом (з швед. «lagom» – достатній; шведська концепція
життя, філософія гармонії, яка ґрунтується на балансі лише
найнеобхіднішого), тобто розумна достатність. Сьогодні
існує термін fomo (fear of missing opportunities – дослівно:
страх пропущених можливостей), яким називають страх,
спричинений тим, що ти чогось не знаєш. Є люди, які параноїдально хочуть знати все. Але зараз цілком нормально
чогось не знати! Треба сповільнитися і жити у моменті
тут і зараз та не нестися наввипередки з часом. Важливо
знати себе, знати, де дійсно твоє, від чого ти отримуєш
задоволення і де ти бачиш власну реалізацію. Еволюція
свідомості та як її розвивати й підтримувати – от на що
варто звернути увагу насамперед.
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В СИСТЕМІ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ,
СЬОГОДНІ НЕ ВИТРИМУЮТЬ
НІЯКОЇ КРИТИКИ. ПРО ЦЕ
ГОВОРИТЬ ТАМАРА СУХЕНКО,
ПСИХОЛОГ, СЕРТИФІКОВАНИЙ
КОУЧ, ФАСИЛІТАТОР, ТРЕНЕР,
PHD, НАЦІОНАЛЬНИЙ
ВИКЛАДАЧ УКРАЇНСЬКОЇ
АКАДЕМІЇ ЛІДЕРСТВА,
РУЙНУЮЧИ ЦІ СТЕРЕОТИПИ

СТЕРЕОТИП 2

РУЙНУЮЧИ СТЕРЕОТИПИ
СТЕРЕОТИП 1

14

ДОРОСЛІ КРАЩЕ РОЗУМІЮТЬСЯ
НА ОБРАННІ ПРОФЕСІЇ, НІЖ ДІТИ, АДЖЕ
У НИХ Є ВЛАСНИЙ ДОСВІД ТАКОГО
ВИБОРУ, ЧОГО НЕМАЄ У ДІТЕЙ
Насправді батьки також є учасниками процесу
обрання професії, діти потребують їхньої підтримки та довіри. Але сам батьківський досвід
може бути не просто не корисним, а навіть шкідливим, адже діти житимуть в іншому світі. Ті
чинники, які забезпечили дорослим успіх, не
обов’язково будуть важливими в майбутньому, а професії, які дорослі вважають прагматичними, можуть не бути затребуваними вже
завтра. Сьогоднішні діти приймають рішення

в умовах світу, в якому така кількість різних
чинників впливає на їхнє життя, що вивести
з цього якийсь алгоритм неможливо, немає простих лінійних причинно-наслідкових зв’язків,
зокрема, що певна освіта чи певна професія
гарантує успіх.
Ви запитаєте тоді, в чому роль батьків у цьому процесі? Насамперед це психологічна підтримка дитини в цій складності в дослідженні
себе і світу професій. Але не категоричними
директивними порадами. Спостерігайте за
дітьми з наміром побачити, які види діяльності
протягом різних етапів дитинства захоплювали
вашу дитину, діліться цими спостереженнями, бо інколи дитина сама навіть не помічає,
що деякі речі їй вдаються краще і легше, ніж

СВІТ ДІЛИТЬСЯ НА ГУМАНІТАРІЇВ
ТА ТЕХНАРІВ
Якщо сьогодні подивитися на проблеми людства (екологія, війни), то частково причиною
є те, що ми розділяли ці сфери. Технологічна
компетентність без моральності й ціннісних
орієнтирів може становити небезпеку, а спеціалісти гуманітарної сфери без технологічної
грамотності менш ефективні та впливові.
Низку професій ви навіть не зможете віднести до певного блоку, зокрема, екологія – це
гуманітарна проблема чи технологічна? Ми ж
розуміємо, що ці проблеми перебувають у царині людської поведінки, її ставлення, тому екологу сьогодні потрібно знати, зокрема, і соціальну
психологію. Але без технологічних рішень ми
проблеми не вирішимо. На таку інтеграцію
сьогодні у світі величезний запит. Це важливо
розуміти для того, щоб не вимагати від дітей
вибору одного напряму, адже багато дітей відчувають цікавість до обох. Тож шукайте, у якій
професії їх можна поєднати.

СТЕРЕОТИП 3
СТВОРИТИ ВЛАСНУ ПРОФЕСІЮ
НЕМОЖЛИВО
Життєвий цикл професій скорочується – вони
швидше створюються та зникають. Ми вивчаємо з підлітками формули створення професій
і приклади, коли деякі люди, інтегруючи свої
уподобання і відчуваючи запит ринку, створювали власні професії. Наприклад, журналіс-

тика даних – професія на стику журналістики,
дизайну, статистики, аналітики. Такий мікс дає
змогу в інфографіці представляти матеріали сучасному читачу. Нові професії виникають часто
на стику старих, традиційних, вони з’являються
як виокремлення спеціальностей і як результат – поява нової потреби ринку/споживача.
Підлітки дуже креативні, вони можуть легко
знаходити цікаву нішу і в ній виявляти себе,
шукаючи власний професійний шлях. Важливо
їх підтримувати в цьому пошуку, поважати їхні
захоплення. Навіть якщо нам, дорослим, вони
видаються несерйозними, за ними насправді
може виростати щось потужне, а нам не вистачає прозорливості це одразу побачити.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

ВАЖЛИВО, ЩОБ БАТЬКИ
ДОПОМАГАЛИ ДІТЯМ НЕ СВОЇМ
ДОСВІДОМ, А ПІДТРИМКОЮ
І ДОВІРОЮ

ED_VENTURE

ДОНЕДАВНА ІСНУВАЛИ

“

#14 / 2019

DEC EDUCATION

ВІДОМІ СТЕРЕОТИПИ, ЯКІ

іншим. Створюйте розвивальне середовище,
в якому дитина може знайомитися з різними
видами діяльності та сучасними професіями
(позашкільні заняття, подорожі, профорієнтаційні тренінги, табори, зустрічі з цікавими
людьми – вдома та публічні).
І батькам, і дітям зараз складно здійснювати
цей вибір, і я спостерігаю багато тривоги з цього
приводу. Щоб зменшити напругу, важливо усвідомлювати, що саме питання щодо профорієнтації змінилося. Якщо раніше воно звучало «Яку
професію обрати на все життя?», то тепер – «Із
чого почати свій професійний шлях?». І вага цієї
стартової точки вже не така велика, адже існує
безліч можливостей коригувати свої кроки, відчуваючи і внутрішні процеси, і зовнішні запити
ринку. Це якраз вписується у модель постійного
навчання – life long learning.

СТЕРЕОТИП 4
ШКОЛА ТА ВИШ БУДУТЬ
ПОТРІБНІ ЗАВЖДИ
Форми передачі досвіду змінюватимуться, з’являтиметься багато альтернатив, адже громіздкі системи трансформуються надто повільно.
Водночас ми повинні розуміти, що з точки зору
безпеки є професії, де людина своєю діяльністю
може завдати шкоди іншим. Навчання такому
фаху передбачає традиційну освіту та контроль
з боку держави. Тому медичні, фармацевтичні, психологічні, юридичні факультети, гадаю,
існуватимуть завжди.
Ми також розуміємо, що є професії чи досвід, які можна отримати іншим шляхом. Я часто буваю в Італії та розпитую рестораторів,
шеф-кухарів, де вони навчалися. Наразі ще не
зустріла жодного, який вчився професії у виші.
Зазвичай це навчання через досвід роботи
в ресторані поряд із майстром і максимум якісь
короткострокові кулінарні школи.
Щодо вишів – існує багато індикаторів, які
свідчать про можливу кризу в системі вищої
освіти взагалі, і якщо в нашій країні вона не
ефективна, то зокрема в Америці вона надто
дорога. Щось однозначно змінюватиметься, бо
в певних спеціальностях реальність така: те, що
ти вивчав на першому курсі, вже не актуально
на четвертому, швидкість потребує інших організаційних моделей.
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ЩОРОКУ З ТРАВНЯ ДО ВЕРЕСНЯ У ГРУЗІЇ, У РОДОВОМУ
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ПОМІСТІ ШАЛВИ АМОНАШВІЛІ В СЕЛІ БУШЕТІ, ЩО
В КАХЕТІЇ, ПРОХОДИТЬ СІМЕЙНИЙ ТАБІР, КУДИ
ПРИЇЗДЯТЬ БАТЬКИ ІЗ ДІТЬМИ З РІЗНИХ КРАЇН –
КАЗАХСТАНУ, РОСІЇ, ЛИТВИ, УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ВИХІДЦІ
З КОЛИШНЬОГО РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, ЯКІ ТЕПЕР
МЕШКАЮТЬ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ. УСІХ ЇХ
ОБ’ЄДНУЮТЬ ПРИНЦИПИ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ, ЯКІ
УТВЕРДЖУЄ ВІДОМИЙ ПЕДАГОГ ЗІ СВІТОВИМ ІМЕНЕМ.

Гуманна педагогіка своїми двома векторами зорієнтована на батьків та учителів. А оскільки кожен
із батьків є водночас і вчителем для своєї дитини,
тому всі стають тут, у таборі, учнями/вчителями.
Адже усе, що відбувається у таборі, стосується виховання дітей та виховання себе самих. Саме тому
учасники табору – це сім’ї з дітьми, і відповідно тут
працюють за програмами, орієнтованими на дітей
і дорослих. Окрім того, сюди разом зі своїми сім’ями
також приїжджають учителі за фахом.

доросле життя. Гуманна педагогіка
каже, що у дитини є три базові потреби: почуватися дорослим, почуватися вільним та постійно розвиватися.
Якщо у дитини є таке середовище, де
могли б задовольнятися ці три базові
потреби, то дитина росте здоровою й
цілісною. Саме у таборі для дітей працює така програма, коли вони стають,
ніби дорослі – живуть у місті Сонця,
у якому є свій мер, де є підприємства,
тут у обігу свої гроші. І діти в цьому
місті працюють, заробляють гроші.
Вони трудяться на різних підприємствах – у кафе чи у службі допомоги,
хтось працює в медіацентрі й знімає
відео, які показує ввечері. За це вони
отримують гроші, купують у магазині
товари, їжу своїм батькам. Із дітьми
працюють прекрасні педагоги зі всього світу, які проводять з ними дуже

багато бесід. Це змінює дітей. Така
специфіка роботи демонструє, що
відчуття дорослості може відбуватися
абсолютно в безпечному середовищі.
Діти навчаються спілкуватися, уміти
давати зворотний зв’язок тощо.

ПО-СПРАВЖНЬОМУ
СПІЛКУВАТИСЯ З ДИТИНОЮ
Паралельно у батьків відбувається
своя програма. Тут розглядають кейси, де обговорюють складні випадки
виховання, а також те, як певну проблему вирішила б гуманна педагогіка.
Середовище, в якому перебувають учасники табору,– ідеальне. Тому,
зрозуміло, що, повертаючись додому, люди не можуть бути настільки
гуманними. Та водночас тут є змога
зрозуміти, що можна бути більш терпимим, що можна по-справжньому

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

методи ти спрямовуєш на розвиток
цієї дитини, а не на авторитарну послушність.
Принципи, утверджувані Шалвою
Амонашвілі, базуються на поглядах
Руссо, Песталоцці, Льва Толстого. І основний меседж вчення говорить, що
між батьками і дітьми має бути духовна спільність. Це виховання простих
людських якостей – волі, щастя, смислу
життя, радості, терпимості, самовдосконалення. Гуманна людина – це та,
яка йде щаблями самовдосконалення.
Гуманний педагог чи гуманні батьки –
це ті, хто реально вірить, що дитина, яка
стоїть перед ними,– це людина з майбутнього. І тому не можна її розглядати
як маленьку, яка нічого не знає. Просто
це людина, яка маленька зростом.
Зазвичай дітей та дорослих у таборі розподіляють. У дітей – абсолютно
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Світлана Залужна,
директор та співавтор
школи нового формату
DEC life school
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ВІДЧУТТЯ ЄДИНОГО
ОРГАНІЗМУ

МІСЦЕ СИЛИ
Про відвідування сімейного
табору – словами батьків
МИКОЛА ЗАЛУЖНИЙ,
батько 3 дітей, батько DEC life
school, гість табору:
«Треба сюди їхати, щоб бути
одним цілим із дитиною.
Проте, якщо хтось думає, що
це відпочинок із п’ятизірковим
готелем та all inclusive, то він
помиляється. Ти стомлюєшся,
але тобі класно. Треба постійно
себе «вирощувати». Тому й є
такі табори. Круто!»

ЩАБЛЯМИ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
Мета табору – дати батькам і педагогам новий погляд на дитину як особистість через усвідомлення
того, що через виховання дітей ми, дорослі, само
вдосконалюємося, а діти стають нашими вчителями. Через них ми стаємо зрілішими, мудрішими.
Гуманна педагогіка свідчить, що свідомість дитини апріорі не пуста, а повна. Якщо ти саме так
дивишся на природу дитини, то всі свої виховні

“

ЯКЩО У ДИТИНИ
ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬСЯ
ПОТРЕБИ ПОЧУВАТИСЯ
ДОРОСЛОЮ,
ПОЧУВАТИСЯ ВІЛЬНОЮ
ТА ПОСТІЙНО
РОЗВИВАТИСЯ,
ТОДІ ВОНА
РОСТЕ ЗДОРОВОЮ
Й ЦІЛІСНОЮ

ОЛЕКСАНДРА
ІЛЬЧЕНКО,
тютор DEC life school:
«У таборі я щодня проживала
маленьке життя. Тут я побачила, що дитина – це явище».
СВІТЛАНА СКИБА,
тютор DEC life school:
«Усе геніальне – просте. Давайте у дітей виховувати великодушність і благородство. Що
може бути простішим? Треба
віднайти у своєму серці ту
мудрість, яка уже давно в ньому
є. Коли Шалва Олександрович

завершив цей десятиденний
тренінг тим, які мають бути
стосунки чоловіка і жінки, – для
мене це була насолода. А ця
місцевість – це місце сили».
ОЛЕНА ПАСТОВЕНЬ,
освітній технолог DEC life school:
«Мене приємно вразило те,
що, коли ставиш запитання,
то наступного ранку ти уже
маєш готову відповідь на свою
проблему. А ще після табору
я почала дивитися собі в душу».

спілкуватися з дитиною, а не заздалегідь давати їй відповіді – так можна
робити чи ні. Тут дуже багато говорять
про взаємини чоловіка і жінки у сім’ї,
про роль тата і мами, тобто життєві
цінності.
У таборі існує відчуття єдиного організму, що, безсумнівно, впливає на
світосприйняття дитини. Вона розуміє, що можна не кричати, не ставить
себе вище за інших, прагне здійснювати самоконтроль. І є ще одна
важлива реакція дітей на табір – усі
вони хочуть повернутися сюди знову.
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ВИБУДОВУЮЧИ ВЗАЄМИНИ
ЗІ СТУДЕНТОМ
КОМПАНІЯ DEC СЬОГОДНІ ПОЗИЦІОНУЄ СЕБЕ ЯК АГЕНЦІЯ, ЩО НАДАЄ КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО
РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ. У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ ТАКОГО ПІДХОДУ — В ІНТЕРВ’Ю З КООРДИНАТОРОМ
ПРОГРАМИ «ПІДГОТОВКА ДО ЗАКОРДОННОЇ ПРИВАТНОЇ ШКОЛИ» АЙГЕРІМ КАСИМОВОЮ

У чому особливості роботи компанії DEC з клієнтами?

18

Часто до нас приходить людина і каже: дайте мені будь-яку
спеціальність або університет, де я можу реалізуватися.
Таке просте бажання ставить перед нами як освітньою
агенцією цілий комплекс складних завдань, які необхідно
вирішити спільно зі студентом і його батьками. Спочатку
ми запитуємо, ким дитина хоче стати, у якій сфері бажає
розвиватися, як краще сприймає інформацію, які модулі
хотіла б вивчати. І коли вона відповідає на всі поставлені
запитання, ми починаємо розуміти, що конкретно їй
підійде. Завдання DEC – не просто відправити людей
до університету, який вони хочуть, а допомогти дитині
професійно реалізуватися через освіту.

Крім того, ми також підготуємо студента до вступних
тестів в університети, підкажемо, як правильно скласти мотиваційний лист, допоможемо визначити свою
внутрішню мотивацію на навчання, щоб його вибір був
усвідомленим.
Але і це ще не все. Коли він уже вступив до університету, у нас є спеціальна програма, яка готує до самостійного
соціально-побутового життя у закордонному виші, в якій
ставляться начебто прості й водночас складні для української дитини, зануреної в інше ментальне середовище,
запитання: як поводитися на університетських вечірках,
як коректно скласти академічне письмо, як правильно
писати есе, як взаємодіяти і працювати з викладачем, як
брати участь у дискусії.

веде індивідуальний діалог зі студентом. Остаточні ж
умови обговорюються також із батьками.

Як реалізується комплексний підхід на ранніх стадіях підготовки до вступу в навчальний заклад?

Робота команди фахівців агенції базується на особистому
досвіді співробітників. Наші співробітники жили і навча-

У чому особливість вашої компанії порівняно з іншими агенціями?
У тому, що ми реально вибудовуємо діалог із батьками.
Нам дуже важливі первинні бажання всіх членів цієї
родини, і ми не працюємо тільки з батьками. Ми завжди
працюємо в партнерстві – батьки, дитина і ми.
На чому базується робота команди, яка займається
реалізацією комплексного підходу?

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

Ближче до від’їзду дитини на навчання ми окремо
робимо (в рамках оплати сервісу вступу до університетів) передвиїзний семінар, де розповідаємо про те, як
проходитиме її день, починаючи від посадки в літак і до
того, які документи необхідно буде давати в аеропорту.
Потім – які будуть питання щодо проживання. Ми говоримо про плагіат: не можна списувати! Ну і не секрет, що
багато дітей їдуть із метою якось зачепитися і лишитися
за кордоном. У цьому випадку ми даємо рекомендації,
як максимально використати університетські ресурси
для того, щоб зробити собі хороше портфоліо у рамках
навчання. Все це і є комплексним підходом до роботи
зі студентами та їхніми батьками.

ED_VENTURE

МИ НЕ ПРОСТО ВІДПРАВЛЯЄМО В УНІВЕРСИТЕТ, МИ КОНКРЕТНО
ОЧІКУЄМО ВИПУСКУ СТУДЕНТА ЧЕРЕЗ 4 РОКИ
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Коли батьки замислюються, щоб дитину відправити ще
в десятому класі, то тут ми рекомендуємо навіть просто
влаштувати її до тата на роботу волонтером і попрацювати
там. Адже у багатьох у батьків або у їхніх друзів є компанії,
тому ми пропонуємо розглянути цей варіант і влаштувати
дитину на роботу, щоб вона набралася певного досвіду.
Це називається спробувати спеціальність на смак. Треба
також на ранніх стадіях підтягти предмети – у нас є репетитори з різних дисциплін. Тобто для нас також важливо
і те, як студента випустити з університету. Інакше кажучи,
ми не просто відправляємо в університет, ми конкретно
очікуємо випуску студента через 4 роки.
Чи існують у компанії алгоритми, що дозволяють
зрозуміти, що потрібно дитині?
Алгоритм визначення потреб дитини починається з індивідуальної розмови – окремо з дитиною, а також разом із батьками. Тобто комплексний підхід починається
з розмови з консультантом. Після розмови ми аналізуємо
ситуацію. Наприклад, іноді діти приходять уже з мрією
всього життя. Ми цю мрію не хочемо руйнувати. У нас
існує спеціальний тест на визначення профільного аналізу особистості дитини за системою DISC, що показує
основні точки і моменти дитини, які протягом її життя
не змінюються. Після проходження тесту формується
графік, де видно, як дитина почувається під тиском, як
реагує на нього, як поводиться в звичайній ситуації, які
саме завдання їй подобаються, в якій обстановці їй легше
і краще працюється. Це дає нам можливість визначити
тип майбутнього університету, місце проживання – в студентській резиденції або в сім’ї.
А бувають випадки, коли дитині потрібно максимально
виговоритися. В такому разі у нас є свій психолог, який

Компанією DEC розроблено спеціальну програму, яка
допомагає дітям адаптуватися до життя за кордоном

лися самі за кордоном і самі з подібними проблемами
стикалися. Крім того, у нас вибудована хороша взаємодія
з методистом, викладачами, які, будучи експатами і маючи
величезний досвід роботи за кордоном – США, Австралія,
Великобританія, прекрасно працюють із нашими дітьми.
У будь-якому випадку, реалізація комплексного підходу від DEC – це можливість дитині втілити свою мрію.
І ми зі свого боку підтримуємо дитину до тих пір, доки її
мрія не стане реальністю.
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дентами на одному рівні, а не нижче.
Оскільки іноземним студентам без
підготовки нелегко швидко адаптуватися до навчання в британських
школах і коледжах, така програма
допомагає ґрунтовно підготуватися
до навчання за програмою A-level
та полегшити період адаптації до
життя в новій країні. Головна мета
програми – зробити якомога легшим
перехід з української в британську
систему освіти.

Що престижніша освіта, то вищі вимоги до студентів. Це твердження
справедливе для всіх навчальних закладів, тим паче, якщо йдеться про
навчальні заклади Великобританії.
Тому своєчасна і якісна підготовка –
запорука успішного вступу та адаптації студентів до навчання в цій країні.
Для того щоб забезпечити умови для
цієї підготовки, починаючи з лютого
2020 г., освітня агенція DEC запускає

для майбутніх студентів британських
шкіл два навчальних проекти: «Академію Pre-A-level» та «Академію PreGCSE».

ПІДГОТОВКА ДО НАВЧАННЯ
ЗА ПРОГРАМОЮ A-LEVEL
Pre-A-level готує студентів до навчання за програмою, яка передує A-level,
щоб діти починали новий навчальний рік разом із британськими сту-

Навчаючись на програмі «Академія
Pre-A-level» від DEC студенти вивчають такі предмети:
⚫⚫ математика;
⚫⚫ бізнес;
⚫⚫ критичне мислення і письмо
англійською мовою.
Кількість осіб у групі – від трьох.
Цільова аудиторія – студенти 15–16
років.
Графік занять – вт. (з 17:00 до 19:00),
чт. (з 17:00 до 19:00), сб. (з 11:00 до
13:00).
Тривалість занять – із 3 лютого до
16 травня 2020 р.
Вартість – $1600 за увесь курс.

Насамперед варто зазначити, що
наші програми де в чому поступаються британським, але це закономірно. Наприклад, у питаннях
соціалізації дитини – навчаючись
за цими програмами у Англії,
дитина повністю перебуває в такому самому середовищі, яке у неї
буде після вступу в навчальний
заклад, – це школа-пансіон, де її
оточують діти з різних країн, а усі
спілкуються англійською. На наших
програмах такого немає. Водночас
це може бути й перевагою, адже
коли у дитини на обличчі з’являється знак запитання, то ми можемо
вирішити проблему, яка виникла,
спілкуючись рідною мовою, чого,
зрозуміло, у британській школі не
буде. Або ж підійти до цього питання з іншого боку. Принагідно хочу
зазначити, що наші викладачі –
високопрофесійні фахівці, експати,

Головна мета програми Pre-A-level –
зробити якомога легшим перехід
у британську систему освіти

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ
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ПІДГОТОВКА — ЗАПОРУКА УСПІХУ

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМ PRE-A-LEVEL І PRE-GCSE ВІД DEC
ПОРІВНЯНО З БРИТАНСЬКИМИ АНАЛОГАМИ

Рівень підготовки за програмами
Pre-A-level і Pre-GCSE від DEC не нижчий,
ніж на підготовчих програмах Британії

які до того ж володіють українською
або російською.
Процеси адаптації для дитини ми
пояснюємо глибше, ніж це роблять
британці, крім того, знову ж таки,
якщо виникає потреба, – рідною
мовою. Даємо поради, як поводитися у тих чи інших ситуаціях,
наприклад, не можна замикатися
в собі, коли чогось не будеш знати
чи тобі щось буде незрозуміло.
Став запитання, не соромся, проси
допомоги.
Ще одна перевага – навчання за
нашими програмами відбувається

у період шкільного навчання, а не
влітку, як у британців. Наші студенти відвідують програми після школи, а влітку мають змогу зайнятися
чимось іншим.
Ну і ще один важливий чинник –
вартість навчання, яка у нас менша,
ніж у британців. Чого не скажеш
про рівень підготовки наших студентів.

ПІДГОТОВКА ДО НАВЧАННЯ
ЗА ПРОГРАМОЮ GCSE
Спеціальну підготовчу програму
Pre-GCSE створено для студентів,
які планують навчатися у Великобританії з 9 або 10 класу або на
річній програми GCSE у міжнародному освітньому центрі. Програма
орієнтована на вивчення предметів
англійською мовою з акцентом на
спеціальну термінологію за кожним
із них. Це допоможе студентам заздалегідь підготуватися до навчання
виключно англійською.

Навчаючись на програмі «Академія Pre-GCSE» від DEC, студенти
вивчають такі предмети:
⚫⚫ математика;
⚫⚫ природничі науки;
⚫⚫ критичне мислення і письмо
англійською мовою.
Кількість осіб у групі – від трьох.
Графік занять – пн. (з 17:00 до 19:00),
ср. (з 17:00 до 19:00), пт. (з 17:00 до
19:00), сб. (з 11:00 до 13:00).
Тривалість занять – із 3 лютого до
16 травня 2020 р.
Вартість – $1600 за увесь курс.
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ПРОГРАМА ADVANCED
PLACEMENT ВІД DEC
ПРОГРАМУ ADVANCED PLACEMENT (AP) БУЛО РОЗРОБЛЕНО АМЕРИКАНСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ COLLEGE
BOARD, ЯКА ОБ’ЄДНАЛА ПОНАД 6 ТИС. НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ США І КАНАДИ. ЦЮ ПРОГРАМУ ПРОХОДЯТЬ
СТУДЕНТИ ПО ВСЬОМУ СВІТУ. ОБИРАЮТЬ АР ЗАЗВИЧАЙ ДІТИ, ЯКІ СЕРЙОЗНО СТАВЛЯТЬСЯ ДО МАЙБУТНЬОЇ
ПРОФЕСІЇ І ПРАГНУТЬ ЗДОБУТИ ОСВІТУ В НАЙКРАЩИХ АМЕРИКАНСЬКИХ І КАНАДСЬКИХ ВИШАХ.
ПРОГРАМА ADVANCED PLACEMENT ВІД DEC ПРОВОДИТЬСЯ ДЛЯ УЧНІВ 10–11 КЛАСІВ УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ,
ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ЗДОБУВАТИ ВИЩУ ОСВІТУ В УНІВЕРСИТЕТАХ США ТА КАНАДИ. ІСНУЄ КІЛЬКА ВАГОМИХ
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ПЕРЕВАГ, ЯКІ НАДАЄ ПРОГРАМА АР ВІД DEC УКРАЇНСЬКИМ СТАРШОКЛАСНИКАМ

ВСТАТИ НА ЩАБЕЛЬ ВИЩЕ
АМЕРИКАНСЬКИХ
І КАНАДСЬКИХ ОДНОЛІТКІВ
Проходження навіть одного предмета за програмою АР ставить українських студентів на щабель вище

своїх американських однолітків під
час вступу до американських чи канадських навчальних закладів.
Сертифікати про проходження
АР для приймальної комісії будь-якого вишу – це показник того, що студент відповідально ставиться до
спеціальності, яку обрав, не боїться
труднощів у навчанні й серйозно

готується до вступу. А це великий
плюс при вступі.
У рамках програми старшокласники обирають для поглибленого
вивчення предмет, який повинні
пройти упродовж перших двох курсів
університету. АР є аналогом навчання
у провідних американських і канадських коледжах.

ЗЕКОНОМИТИ ЧАС В УНІВЕРСИТЕТІ
У МАЙБУТНЬОМУ
Якщо студент закінчив програму
AP з біології або історії США, йому
згодом не доведеться вивчати ці
предмети в університеті. Час, що
вивільнився, він зможе присвятити
або більш глибокому вивченню основних предметів, або додатковим
курсам, або ж хобі.

ОТРИМАТИ ЗНАННЯ І НАВИЧКИ,
НЕОБХІДНІ ДЛЯ НАВЧАННЯ
І ЖИТТЯ ЗА КОРДОНОМ
Студенти, які пройшли програму
АР, швидше адаптуються до життя
за кордоном, легше вливаються
у навчальний процес і демонструють вищий рівень успішності, ніж їхні
одногрупники.
Результати тестів оцінюються за
п’ятибальною шкалою. Якщо студент
отримав 5 балів, це означає, що він
знає предмет на рівні університету. Прохідний бал 3 також вважають
дуже хорошим результатом, що дозволяє претендувати на вступ у найкращі виші світу. Програма АР від
DEC дає старшокласникам можливість пройти предмети бакалавріату
вишів США і Канади та підвищити
свої шанси на вступ у рейтингові університети цих країн, продовжуючи
навчання в українській школі.

«Я здавав два тести за програмою
АР з мікро- і макроекономіки. Усім,
хто планує проходити цю про
граму, я хотів би сказати, що на
них чекають дуже складні тести,
які, однак, можуть надати неоціненну допомогу в майбутньому.
АР дозволяє старшокласникам
розібратися, в якому напрямку
вони хочуть піти, що вивчати,
яку професію отримувати.
Вивчаючи мікро- і макроекономі
ку на АР, я зрозумів, що це ті
теми та предмети, які мені
найбільше подобаються. Я здав
ці два тести на 3 бали з 5, що
вважається дуже високим результатом. Упевнений, що для успіху
в цій програмі важлива мотивація і чіткий план дій.
Дуже важливо правильно обрати,
які саме предмети ви хочете вивчати, і високо ставити планку.
Можна націлитися на якийсь
престижний університет, той
самий Гарвард, і паралельно
вступати в інші виші. Що вище
планка, то більш високих цілей
вдається досягти. Головне –
бажання і старанна робота. Не
можна пропускати заняття,
не можна втрачати ціль. Тільки
пройшовши тести за АР, починаєш розуміти, що на тебе чекає
в університеті. На цих тестах
не можна списати. Тут висока
конкуренція серед тих, хто
хоче вступити до престижного
університету.
Програми АР проходить невелика
кількість студентів з усього
світу, але проходження цієї програми дає величезну конкурентну
перевагу порівняно з іншими
при вступі до вишу. Студенти,
у портфоліо яких є сертифікат
АР, вирізняються серед своїх
однолітків і можуть навіть
претендувати на стипендію та
безплатне навчання. Я вдячний
DEC за можливість пройти програму АР і здати ці тести».

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ
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ОТРИМАТИ МОЖЛИВІСТЬ
ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ВСТУПУ, НЕ
ПОКИДАЮЧИ УКРАЇНУ, МЕШКАЮЧИ
У БУДЬ-ЯКОМУ МІСТІ
Готуючись до вступу в закордонний
виш і обираючи програму АР від DEC,
сім’я економить на перельотах, проживанні та супутніх витратах. DEC
також надає можливість проходити
АР онлайн. Студент може жити у Харкові, Львові, Одесі й не приїжджати
на навчання до Києва.
У кожного студента на програмі АР є індивідуальний кабінет на
студентському порталі, де зібрано
всі навчальні матеріали, домашні
завдання, тести і навіть результати
проміжних іспитів. Крім занять на
студентському порталі, студент також
працює по дві години на тиждень із
носіями мови, які частково володіють
українською, тому за необхідності
зможуть пояснити студенту складні
або незрозумілі теми рідною мовою.

МИКИТА ГОРБАЧОВ,
учасник програми Advanced
Placement від DEC
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Для мене було важливо, щоб навчальний заклад перебував недалеко. Зубна гігієна – складна програма, і проБагато провайдерів шкіл і університетів пропонують понують її не всі виші. Я обрала приватний католицький
студентам опцію проживання в приймаючій сім’ї. Які коледж, який вважають одним із найкращих.
тут переваги та ризики?
Якби я зараз обирала коледж для дитини, то спочатку визначилася б із напрямом, потім подивилася, як
Я жила у приймаючій сім’ї 15 років тому. Сьогодні мені як швидко випускники коледжу отримують роботу за своєю
мамі було б спокійніше, якби моя
спеціальністю. В Америці ми не
дитина жила у пансіоні. На мій
прив’язуємося до дітей, тому в 18
погляд, це набагато безпечніше,
років вони можуть виїхати в іноскільки в цій великій системі коший штат, якщо там є університет,
БАТЬКИ, ЯКІ ВІДПРАВЛЯЮТЬ
що відповідає їхнім критеріям вижен учитель і співробітник школи
ДІТЕЙ ЗДОБУВАТИ ОСВІТУ
проходить ретельну перевірку за
бору. Я б дуже хотіла, щоб мої діти
І ПРОФЕСІЮ ЗА КОРДОНОМ,
багатьма параметрами, зокрема
вступили в один із університетів
й перевірку на наркотики, переЛіги плюща – найпрестижніших
ПОВИННІ ІНВЕСТУВАТИ
вірку по базі FBI і т. ін.
університетів світу. Вступити туди
В ТЕ НАВЧАННЯ, ЯКЕ
У пансіоні дотримуються певскладно, вчитися – ще складніше,
ного розпорядку дня, що, на мій
але так стають найкращими.
У ПЕРСПЕКТИВІ СПРАЦЮЄ,
погляд, великий плюс для дітей.
ЩОБ НЕ ПЕРЕНАВЧАТИСЯ
Не хочу відмовляти від проживанЯк ви гадаєте, як українЧЕРЕЗ РОКИ
ня у сім’ях, проте ризиків у цьому
ський студент може вступити
випадку набагато більше.
в один із цих престижних вишів?
Вам ваша школа допомогла підготуватися до вступу
в університет?

ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ В США – СВОЄЧАСНА І ПРАВИЛЬНА ПІДГОТОВКА
СТУДЕНТИ, ВСТУПАЮЧИ В ЗАКОРДОННІ ШКОЛИ, А ТАКОЖ ПРО ОСОБИСТИЙ ДОСВІД НАВЧАННЯ І ЖИТТЯ
В США В ІНТЕРВ’Ю РОЗПОВІДАЄ АНА ШАРК – АВТОР КНИГИ «МОЯ АМЕРИКА»

Як відбувався ваш процес адаптації до життя і на
вчання в Америці?
Якщо одним словом, то важко. У мене не було консультанта з DEC, який би, як турботливі батьки, підготував мене
до навчання. Тому перші півроку було досить складно,
однак незабаром я перебудувалася і звикла до нового
ритму життя, ранніх підйомів, суворих правил.
По суті, DEC готує своїх студентів до всього цього. Я своєю книгою «Моя Америка» теж вирішила допомогти дітям
підготуватися до того, чого їм варто очікувати.
Один із моїх девізів: проінформований – значить
озброєний, тому я вважаю, що DEC робить дуже важливу
роботу, готуючи і супроводжуючи студентів за кордоном.

У вас є досвід навчання в приватній і державній
школі. Що вам подобається або не подобається у приватних і державних школах США?
Я навчалася у Південній Кароліні, зараз живу в Пенсільванії. З власного досвіду бачу зараз, що приватна школа,
в якому б штаті вона не була, має хороший рейтинг. Приватні школи змагаються за свою репутацію. Там стежать
за тим, щоб не було нахабства, щоб був порядок, чистота,
дотримувався режим тощо.
Зараз моя дочка навчається у приватному навчальному закладі. І незважаючи на те, що це колосальні гроші,
я прагнутиму дати їй освіту у приватній школі, оскільки,
коли віддаєш дитину в приватну школу, є з кого запитати.

Звісно. Уже у випускних класах ти розумієш, що на тебе
чекає в університеті. Американські школи, особливо приватні, змагаються за своє обличчя і показують інформацію
про те, куди вступають їх випускники.
Якби я сьогодні обирала стратегію отримання освіти
у США, то спочатку відправляла б дитину в літні табори, потім – вчитися на літо у школу-пансіон, далі – на рік
у школу і після цього вже у коледж.
Чому і як ви обрали професію зубного гігієніста?
Я дуже хотіла бути юристом, навчалася в університеті
ім. Каразіна у Харкові. Потім переїхала до Америки, зустріла чоловіка і вирішила лишитися. Чоловік працює
у сфері стоматології. Коли постало питання вибору професії, чоловік порекомендував вчитися на гігієніста, привів
раціональні логічні аргументи.
Сьогодні ж уся інформація є в Google. Легко знайти
дані про те, скільки отримують представники різних професій. Зубний гігієніст – дуже прибутковий фах, що не
втрачає своєї актуальності. Незважаючи на те, що освіта
коштує дорого, вона досить швидко окупається.
Вчитися мені було важко, але водночас дуже цікаво.
Медицина – надзвичайно захоплююча сфера. Якби у мене

Якщо дитина не їде спочатку вчитися в школу у США,
мені здається, що з вашим освітнім агентством це цілком
досяжна мета. Батькам варто привести до вас дитину
і робити те, що кажуть професіонали.
На мій погляд, насамперед необхідно вивчити англійську так, щоб отримати максимальний бал на TOEFL.
Довести знання англійської до такого рівня, щоб на тебе
не дивилися, як на людину, у якої англійська – друга мова.
Далі – підготуватися до SAT-тестування і підібрати
Advanced Placement класи. Важливо, щоб за час підготовки в українського студента з’явилося таке резюме, яке
поставило б його на один щабель з американськими. Не
менш важливо зібрати портфоліо позакласних активностей, наприклад, участь у соціальних, дослідницьких
проектах. Важливо навчитися правильно писати резюме,
есе, мотиваційні листи.
Що б ви порадили студентам, які їдуть навчатися
в США і хочуть швидко адаптуватися до життя і на
вчання там?
Насамперед ніколи не відмовляйтеся від своєї мрії. Як
би важко не було. Далі – одразу занесіть у календар всі
дедлайни і не прокрастинуйте. Заздалегідь здавайте всі
роботи, показуйте професорам до здачі, попросіть підказати. Не ризикуйте освітою, обираючи замість навчання
приємне проведення часу.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

Якими критеріями ви керувалися, вибираючи університет?
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була можливість повернутися у минуле і заново вибрати
професію після школи, я одразу обрала б медицину.
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СТУДЕНТА. ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЦІЄЇ ПІДГОТОВКИ, ПРО СКЛАДНОЩІ, З ЯКИМИ СТИКАЮТЬСЯ УКРАЇНСЬКІ
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У державних школах у класах зазвичай навчається до
40 осіб, і якщо ти чогось не почув або не зрозумів – це
твоя проблема. У приватних школах зацікавлені, щоб
студенти були успішними і не псували статистику. Тому,
якщо бачать, що студент не встигає, його підтягують.
За рівнем безпеки і в цілому атмосфери у приватних
школах також спокійніше.
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ПІДГОТОВКА І НАПОЛЕГЛИВА
ПРАЦЯ — ЗАПОРУКА УСПІШНОГО
НАВЧАННЯ В США
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3000

Щодо участі у групових поїздках звертайтеся до DEC holidays – (067) 118 35 07

дитячих посмішок
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800
селфі

99

цікавинок світу

24854

налітані милі

10

відвіданих країн

1000

нових друзів

1500

У ПОДОРОЖ
ПО НАТХНЕННЯ
Як ви вважаєте: без чого неможливо ефективно вивчати англійську мову? Наша відповідь:
англійську мову ефективно можна вивчати лише
з натхненням! Адже натхнення – це справжній
рушій прогресу, завдяки якому з’являються сили
рухатися до мети і долати перешкоди. Секрет
того, як надихнути свою дитину вивчати англійську, дуже простий: подаруйте їй незабутні враження, нових друзів, чудові ігри та пригоди
в мовному середовищі. Все це компанія DEC
holidays об’єднала в групових поїздках під час
канікул до топових шкіл Великобританії, США
та Канади.
Програма групової поїздки зазвичай складається з 20 уроків англійської на тиждень,
екскурсій у найвідоміші місця світу, а також
із конкурсів, ігор, квестів, спортивних занять,
завдяки яким англійська мова перетвориться
на живий інструмент спілкування з друзями.
Відкрийте для себе новий світ разом із нами!

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ
НА ПОДОРОЖ
САМЕ ЗАРАЗ

незабутніх емоцій

7 ПРИЧИН, ЧОМУ
ВАРТО ПОЇХАТИ
У ГРУПОВУ ПОЇЗДКУ
1/ Яскраві пригоди під час
канікул
2/ Спілкування англійською
з новими друзями із різних
країн
3/ Безліч улюблених
занять – Lego, відеозйомка,
танці, футбол, теніс тощо
4/ Легендарні місця, які всі
мріють відвідати і зробити
там селфі: Голівуд, Діснейленд, Harry Potter Studio,
Ніагарський водоспад та ін.
5/ Почуття незалежності та
свободи від батьків
6/ Можливість вчити англійську та інші предмети не так,
як у школі
7/ Спробувати себе у ролі
студента топової школи

ГРУПОВІ
ПОЇЗДКИ
У ФАКТАХ
У 2019 році діти спробували себе у ролі
серферів, режисерів,
канадських скаутів,
студентів Ліги плюща, вчилися у класичній британській
школі, відпочивали
на курорті британської аристократії,
відкрили для себе
таємничу Шотландію,
гуляли стежками леприконів, побачили
батьківщину вікінгів, стали членами
справжньої британської родини і ще
багато-багато-багато
чого.

ЯК СТАТИ ЧЕМПІОНОМ

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

ГРУПОВІ
ПОЇЗДКИ
У ЦИФРАХ

Для того щоб узяти участь і перемогти у British English Olympics (ВЕО), потрібно стати членом команди, яка в квітні 2020 року вирушить до Лондона.
Там наші студенти змагатимуться за перемогу у міжнародній олімпіаді
з англійської мови. British English Olympics – це не звичайна олімпіада,
а грандіозне змагання, яке проходитиме уже удванадцяте. У ньому беруть
участь команди з близько 25 неангломовних країн світу.

НАВІЩО СТАВАТИ УЧАСНИКОМ КОМАНДИ,
ЯКА ЗАХИЩАТИМЕ ЧЕСТЬ УКРАЇНИ НА BEO 2020?
⚫⚫ BEO – це не стандартна олімпіада «за столами»,
а творчі завдання.
⚫⚫ Під час підготування до олімпіади у 60% занять
відпрацьовуються гнучкі навички: робота в команді,
імпровізація, критичне мислення та ведення дебатів.
⚫⚫ Сертифікат про участь у BEO беруть до уваги під час
вступу до будь-якого вишу в світі.
⚫⚫ Учасники змагань проживатимуть в одній із
шкіл-пансіонів, що стали прообразом Хоґвартса у книгах Джоан Роулінг.
⚫⚫ BEO – це неймовірна пригода, яка запам’ятається
на все життя.

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ
Навесні 2018 р. команда DEC education уперше представляла Україну на BEO.
Через рік – навесні 2019-го – на олімпіаду поїхали вже 4 українські команди:
2 команди DEC education, по одній команді від Liko-school та школи «Афіни».
Деякі студенти брали участь у олімпіаді два роки поспіль. За цей час команди
з України привезли додому низку трофеїв.

ПРИЄДНУЙСЯ ДО
КОМАНДИ ЧЕМПІОНІВ
2020 РОКУ
Участь в олімпіаді можуть
узяти діти 12–16 років
зі знанням англійської
мови не нижче рівня
Intermediate (B1).

DEC education DEC education DEC education Liko-school
Team 2
Team 1
Team 2018
Стали
Найкраща
1 місце в Talent
Увійшла
найкращими
команда
Show з піснею
до топ‑3
у Talent
півфіналу
«Рідна мати
за кращий
Show у своїй
моя»
виступ у Song Song Contest
підгрупі
у своїй
Contest
підгрупі
Acapella

Kyiv Private
School
«Athens»
1 місце
у конкурсі
Improvisation
Challenge
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НАЙКРАЩЕ, ЩО МОЖНА ПОДАРУВАТИ ДІТЯМ —
ЦЕ ОСВІТА ТА КАЗКОВІ ВРАЖЕННЯ НА ВСЕ ЖИТТЯ
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DEC group – офіційний
ексклюзивний представник British English
Olympics в Україні.
Організатор конкурсу –
освітній концерн Oxford
International Group.
Стань переможцем разом
із нами!
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Чому і як ви обрали цей університет?
Старшу школу я закінчила у Великій
Британії. Мені хотілося чогось нового,
бо в світі так багато цікавого! Тому

“

ЯКЩО ТИ РОБИШ
ВСЕ ЯКОМОГА
КРАЩЕ, ТО
ПЕРЕД ТОБОЮ
ВІДЧИНЯЮТЬСЯ
ДВЕРІ НОВИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ

стала шукати, які країни мені близькі.
Нідерланди зацікавили тому, що там
багато програм англійською. Для того
щоб обрати «свою» програму і «свій»
виш, я звернулася до DEC. І за порадою менеджера я разом із батьками
відвідала два навчальні заклади: The
Hague University of Applied Sciences
та Amsterdam University of Applied
Sciences (AUAS). У результаті я вирішила обрати програму International

Анна Хрящевська,
випускниця Amsterdam
University of Applied
Sciences

business and management studies
в AUAS. Як з’ясувалося, вона дає
студентам величезні можливості.
Окрім навчання, тут багато додаткових крутих проектів! Тому я хочу
порадити мій університет тим, хто
зараз у пошуках свого шляху.

мання глобальної освіти.
Amsterdam University of Applied
Sciences було засновано 1993
року. До його складу входить сім
факультетів: спорту та харчування, бізнесу та економіки,
охорони здоров’я, прикладних суспільних наук та права,
цифрових медіа та креативних
індустрій, освітній факультет та
факультет технологій.
Усі навчальні програми в AUAS
орієнтовані на дослідження та
розв’язання реальних проблем. Тому навіть саме місто
Амстердам – це аудиторія для
навчання. Університет має
п’ять пріоритетних напрямів,
за якими працюють студенти:
креативні індустрії Амстердаму,
урбаністичний менеджмент,
міська життєздатність, урбаністичні технології, міська освіта та
підприємництво.

Серед переваг програм AUAS
їх практична спрямованість
та орієнтація на реальний досвід

Amsterdam University of Applied
Sciences надає для своїх студентів
усі можливості у навчанні

дивуюся, коли встигла. А по-третє,
можливість прокласти власний шлях
і навчитися швидко адаптуватися до
нових умов.

Розкажіть детальніше про на
вчання на цій програмі?
Загалом перші два курси базові. Але
на другому році можна додатково
обрати іноземну мову чи ще один
предмет. Із третього курсу починається драйв! Ти обираєш собі спеціалізацію і проект на півроку. Разом
із командою студентів я працювала
в якості консультанта для голландського підприємця. Була в Ліоні,
Мілані й у Дюссельдорфі, де шукала
партнерів для нашого клієнта. Було
дуже цікаво.
Проекти були різні. Моя спеціалізація консалтинг. У когось – маркетинг або фінанси. Головне, що все
треба реалізувати на практиці, а не
просто оформити на папері. AUAS
відомий саме завдяки прикладному підходу. Тут можна побачити, як

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

Amsterdam University of Applied
Sciences розташований у самому серці Європи – у місті,
яке відоме своїми каналами
та квітучими парками. Проте
Амстердам не лише красиве
історичне місто, а міжнародний бізнес-хаб, де розташовані штаб-квартири топових
компаній. Тому навчання
в AUAS проходить у безпосередньому зв’язку з бізнесом.
Наприклад, Amsterdam School
of International Business, що
входить до складу університету,
підтримує тісні зв’язки із понад
100 світовими корпораційними
партнерами, університетами
та спеціалізованими науково-дослідними лабораторіями.
Можемо без перебільшення
стверджувати, що AUAS – це
ідеальне місце для вивчення
міжнародного бізнесу та отри-

ED_VENTURE

У сучасному світі у молодих спеціалістів є реальна перспектива знайти роботу в топових компаніях на
будь-якому континенті. Але є одне
«але». Траєкторія кар’єри, як і траєкторія польоту літака, дуже сильно залежить від місця старту. Тобто від місця
навчання. Пропонуємо вам інтерв’ю
з Анною Хрящевською – випускницею
університету, який належить до тих
вишів, що дають освіту майбутнього.
Адже їх випускники готові працювати
у будь-якій точці планети над проблемами високого рівня складності.
Йдеться про Amsterdam University of
Applied Sciences та можливості, які він
створює для своїх студентів.

МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПОРТ
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ГЛОБАЛЬНА ОСВІТА
З ГОЛЛАНДСЬКИМ АКЦЕНТОМ

Як викладають в AUAS?

працює бізнес. До речі, на третьому курсі я вчилася півроку за обміном у Наньянскому технологічному
університеті в Сінгапурі (Nanyang
Business School, NTU Singapore). Це
був неймовірний досвід! На четвертому курсі я проходила стажування
в Міжнародному конгрес-центрі в Гаазі. Там же в другому півріччі писала
диплом.

Які особливості свого університету ви вважаєте найважливішими?
Тут багато проектів, які мотивують
на нові досягнення. Серед переваг
програм AUAS, по-перше, їх практична спрямованість, орієнтація на
реальний досвід, по-друге, міжнародний аспект. За роки навчання в AUAS
я відвідала стільки країн, що сама

За роки навчання я переконалася,
що навіть найскладніший предмет
можна подати так, що ти його будеш
вивчати з інтересом. Самі уроки проходили в невеликих групах. До речі,
50% твоєї оцінки залежить від твоїх
колег, бо часто ви виконуєте проект
разом і оцінка у всіх одна. Тому варто
навчитися знаходити спільну мову
з іншими. Ми мали багато презентацій. Через деякий час звикаєш до них,
і страх виступати на публіку минає.
Які у вас плани на майбутнє?
Я отримала запрошення і планую
працювати в компанії, де проходила
стажування. Випускники AUAS достатньо легко знаходять першу роботу. Багато хто так само розпочинає
свою кар’єру в компанії, де проходили
стажування.
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Ви виграли три гранти для на
вчання в Університеті Йорка. Розкажіть, як вам це вдалося?

ОСВІТНІЙ ОКРУГ
BURNABY

В Університеті Йорка мені сподобалася програма International studies
& bus in ess administration – два
дипломи, а ще два роки навчання
у Франції. Я дуже зацікавився і подав аплікацію. Вступ був нелегкий:
потрібно було написати кілька есе
ду $1000 отримав від своєї школи на
випускний.
Розкажіть про Тамару. Де і як
вона виграла стипендію?
Тамара мріяла вступити до Schulich
Business School, яка входить до складу
Університету Йорка. Це найкраща
бізнес-школа Канади. Конкурс неймовірний. Її прийняли на програму
International business administration.
Вона отримала стипендію від університету на $5000 в рік, і від нашої школи – $1000. А ще додатково – нагороду
в розмірі $2000.
Як допомагала вам школа
зі вступом?

Burnaby Mountain Secondary School –
звичайна канадська державна школа,
яка неабияк вражає

верситету Йорка. Як їм це вдалося, які
труднощі вони подолали та як їм допомагала школа – читайте в інтерв’ю,
яке Резо дав під час канікул.
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і пройти онлайн-інтерв’ю. Коли я отримав відповідь про зарахування, то
так зрадів! А потім зрозумів, що треба
збирати гроші на навчання. Я подав
документи до Glendon campus, де
проходить моя програма, на дві стипендії. І виграв їх. Потім отримав від
Університету Йорка третю стипендію $5000 на рік. А ще одну нагоро-

Спочатку було складно. У 10 класі ми
звикали до нового життя. У школі є
career center, де дають відповіді на всі
запитання: про університет, волонтерство, документи. Вчителі також допомагають тобі інтегруватися до класу.
Вони виділяють індивідуально час
кожному студенту. А головне: дають
на уроках матеріал, що стане в нагоді

СТВОРЮЮЧИ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА НАДАЮЧИ ПОВНУ
ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, ШКОЛИ ОСВІТНЬОГО
ОКРУГУ BURNABY СУТТЄВО ПОЛЕГШУЮТЬ ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ

при вступі чи під час навчання у виші.
Протягом року ми мали багато зустрічей із представниками університетів.
У вступній кампанії багато часу йде
на пошук інформації. А в школі нам
реально полегшили цей процес. Тобі
лише треба зайти на сайт університету і відправити свою аплікацію. Вони
зробили все, щоб нам було легше і не
було стресу. Я був приємно вражений
на випускній церемонії. Майже всі
випускники мого класу (десь 400 студентів) вступили до університетів. І це
звичайна державна канадська школа!
Як школа допомагала обрати
спеціалізацію?
У цьому плані школа працює на відмінно. Можна вивчати різні предмети. Добре, що можна все засвоїти на
практиці. Наприклад, Тамара вивча-

Школа Burnaby Mountain
Secondary School входить
до складу освітнього округу
Burnaby, який об’єднує 41 початкову та 8 вищих шкіл. В усіх
школах Burnaby створено
найкращі умови для навчання та розвитку талантів. Студенти вивчають різні дисципліни не лише в теорії, а й на
практиці, розвиваючи саме ті
компетенції, які складають основу їхньої майбутньої професії. Міжнародні студенти, які
з успіхом виконують вимоги
до випускних програм, мають
право на вступ до вишів Канади, США та інших країн світу.
Оскільки Канада – країна,
що складається з іммігрантів,
вона відкрита і вітає всіх,
а приймаючі родини суттєво
підтримують своїх учнів.

У школі Burnaby є велика кількість
додаткових занять, зокрема, тут чудова
команда з легкої атлетики

Спочатку ви жили в канадській
родині. Як вам там жилося?
Правду кажучи, Канада дуже різноманітна країна, бо заснована на
імміграції. Родина, в якій ми жили,
приїхала з Боснії. Вони нам розповіли
свою історію і дуже підтримували нас,
бо знали, як буває складно. Ми часто
проводили разом час, грали у спортивні ігри. А після 10 класу ми переїхали на квартиру, яка була поруч,
і майже щодня бачилися з нашими
канадськими батьками. Взагалі Британська Колумбія – чудовий регіон із
приємним кліматом та гарною природою. Якщо чесно, я б хотів жити
у Ванкувері. Це прекрасне місто! Всі
люди дуже товариські.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

ED_VENTURE

Багатьох, хто мріє отримати освіту за
кордоном, зупиняють сумніви. Досвід
Резо, випускника Burnaby Mountain
Secondary School, допоможе у створенні планів на майбутнє. Разом зі
своєю сестрою Тамарою він вчився
у Канаді три роки. Під час навчання
їх було визнано найкращими іноземними студентами місяця. Цього року
Резо і Тамара вступили до одного
з престижних вишів Канади – Уні-

ла економіку і працювала в шкільній
крамниці разом з іншими учнями.
Там вона побачила, як працює реальний бізнес. Я ж обрав міжнародні
відносини. Я хотів навчитися працювати з людьми, тому пішов до студентської ради, де займався підготовкою
шкільних подій. У школі є додаткові
заняття. Я пішов до клубу дебатів та
бізнес-клубу. А потім потрапив до
футбольної команди школи і в команду з легкої атлетики.
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СВІТ НОВИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ

Чи рекомендували б ви іншим
учням свою школу?
Так, школа – відмінна. Там ти точно не
загубишся. Звичайно, є тривога через
те, що так багато учнів. А вже на місці
бачиш: всі хочуть тобі допомогти. Там
ти знайдеш людей, на яких можна
покластися.
Що ви можете порадити тим, хто
збирається на навчання за кордон?
По-перше, треба працювати. Це банально, але без цього ніяк. Ставиш
собі мету і багато працюєш заради
неї. По-друге, будьте відкритими.
До всього – людей, нової культури.
Канада неймовірна країна. По-третє,
шукайте нові зв’язки. Знайомі з радістю допомагають. Коли я готував
аплікацію до університету, то постійно радився зі своїми друзями.
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ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ
ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
У КАНАДІ
Чому ви обрали навчання
в Centennial, програму Postgraduate
і, власне, Канаду?
Я отримала диплом бакалавра в університеті ім. Тараса Шевченка. Спеціалізувалася в культурології, навчалася на
бюджеті, отримувала стипендію і закінчила з червоним дипломом. Все говорило про те, що і далі буде магістратура.
Та ми з батьками, ще до мого вступу до

вишу, побували в Канаді й переконалися, що в цій країні молода амбітна людина, яка хоче зробити хорошу кар’єру
і завдяки своїм здібностям і вмінням
хоче стати цінним членом суспільства,
зможе це зробити з повною упевненістю. Тому почали підшуковувати варіанти освіти за кордоном з конкретною
метою – трудової еміграції.
Ми розглядали і деякі європейські країни – зокрема Нідерланди та

Валерія Добровольська,
випускниця коледжу
Centennial

Іспанію. Зваживши багато чинників,
налаштувалися на Канаду: і рівень
життя, і стабільність у цій країні нам
імпонував. Я підготувалася і здала
IELTS, і при супроводі менеджера
DEC education подала заявки у сім
закордонних коледжів, три з яких
перебували в Канаді. На додаток зазначу, що я шукала програми з міжнародного менеджменту, тому що я по
суті «міжнародний» студент, і мене
цікавило управління бізнесом. Взаємний вибір припав у результаті на
коледж Centennial, який прийняв
мене дуже тепло.

Програми Postgraduate при коледжах –
це відмінне рішення, щоб лишитися
в країні для пошуку роботи

Що б ви порадили тим, хто розглядає можливість навчання в Канаді, й зокрема у коледжі Centennial?
По-перше, розуміти переваги коледжів. Centennial відкриває шлях міжнародним студентам до подальшого
працевлаштування і розвитку кар’єри

КОЛЕДЖ CENTENNIAL ДАЄ СУЧАСНІ Й ПРАКТИЧНІ
ЗНАННЯ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ, А ТАКОЖ
УНІКАЛЬНИЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ ДОСВІД

або університет. Коледжі дають більш
прикладні знання. Університети –
більш теоретичні й готують до кар’єри
в науці. Програми можуть називатися
однаково, але за суттю вони різні –
в коледжі й університеті.
Канадські магістерські програми
дуже дорогі для міжнародних студентів. Що ж стосується Postgraduate
при коледжах – вони цілком доступні.
І це відмінне рішення, щоб отримати
диплом і лишитися в країні для пошуку роботи. Однак є нюанс: якщо
ти закінчуєш програму Postgraduate
на один рік, то можеш отримати work
permit і робочу візу на один рік.
Якщо ж закінчуєш дві річні програми, work permit, то робочу візу можна
отримати вже на 3 роки. І це серйозна
перевага.
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По-перше, тому що коледж Centennial
дає дуже сучасні й практичні знання
в сфері управління бізнесом, а також
унікальний мультикультурний досвід.
А по-друге, якщо ми говоримо
про Канаду, то після закінчення High
school ти можеш обрати або коледж,

По-друге, якщо ви вирішили їхати в Канаду, то я б дуже радила максимально добре вивчити англійську
мову. Я бачила багатьох, хто приїжджав
у країну без потрібного рівня знання
мови. І їм було значно складніше
включитися в процес, оскільки в Канаді дещо інша система освіти – вона
передбачає багато живого спілкування
між викладачем і учнями, регулярне
обговорення домашніх завдань.
І по-третє, навіть якщо ви тільки
починаєте формувати своє професійне портфоліо, відзначайте знакові
проекти в своєму акаунті в одній із
професійних соцмереж, наприклад
у LinkedIn. Участь у соціальних або
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Якщо ви розглядаєте освіту за кордоном як можливість для подальшої трудової еміграції, розумно буде додати
до свого шорт-листа post graduate
програми канадських коледжів, і зокрема коледжу Centennial в Торонто.
Ми поспілкувалися з випускницею 2017 року Валерією Добровольською, яка після закінчення програми
Postgraduate в цьому коледжі зараз
будує свою кар’єру і життя в Канаді.
Про переваги коледжу Centennial
і про те, яку освітню стратегію найкраще обрати – з перших вуст.

payroll і багато іншого. Все це сьогодні
мені щодня допомагає в роботі.
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Чому ви обрали навчання на
Postgraduate в коледжі, а не, наприклад, МА в університеті?

А які основні переваги ви для
себе виділили від навчання саме
в коледжі Centennial?
По-перше, мені дуже сподобався
викладацький склад. Викладачі факультету, на якому я навчалася, дуже
хороші: вони знають свою справу,
у всіх PhD або Masters, у багатьох є
ще і свої бізнеси.
По-друге, Centennial – це потужний «тренажер» практичних знань
і умінь, які потрібні роботодавцям.
Наприклад, на авторській програмі
з HR практичні завдання у нас складали 60% часу. Ми практикувалися
в підборі кадрів, вивчали SAP, робили

в Канаді. Після його закінчення я вже
3 роки працюю в приватному коледжі в Торонто. Отримавши досвід на
вчання і працевлаштування в Канаді,
я хочу звернути увагу українських
дітей на те, що роботодавці дивляться
не на твій диплом, а на твої знання
і навички, вміння презентувати себе.
Саме коледжі найкраще готують до
вимог роботодавців Канади, надаючи
студентам як теоретичні, так і практичні знання.

Коледж Centennial – це потужний
«тренажер» практичних знань і умінь,
які потрібні роботодавцям

волонтерських проектах, в міжнародних форумах, наукових платформах –
будьте максимально активними вже
сьогодні. Звичайно, майбутні роботодавці в Канаді навряд чи будуть знати
ці проекти, але це набагато краще, ніж
порожня сторінка у вашому резюме.
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Ми чуємо про постійну роботу з перетворення Кіпру в міжнародний освітній центр. Яку роль у цьому
відіграє UNIC? Розкажіть про ваші основні програми
інтернаціоналізації в цьому контексті.

охорони здоров’я – з Каролінським інститутом, в галузі
прав людини – з Падуанским та Загребським університетами, та іншими. Ще дві відмінності від інших вишів, на
які я хотів би звернути увагу, спрямовані на особистісну
орієнтованість і доступність навчання порівняно з аналогічними університетами у Великобританії, США, Канаді,
Австралії та Новій Зеландії.
Яке становище вишу в різних рейтингах?
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тований на внесок у стійкий розвиток, і ми тішимося, що
наш соціально-економічний вплив також було визнано.

Чим, на вашу думку, UNIC вирізняється на міжнародній арені? Які його найбільш значущі відмінності
від інших зарубіжних вишів?
Хотілося б особливо підкреслити одну з наших найбільших
відмінностей – зосередженість на швидкозмінних технологіях четвертої промислової революції і зацікавленість
у них. Сюди входить наше провідне становище у навчанні
й дослідженнях у галузі блокчейну, а також заглиблення
у такі сфери, як віртуальна реальність, штучний інтелект
тощо. У галузі блокчейн-технологій наш виш вважають
провідним у світі й першим університетом, що запустив
академічні освітні програми в цьому напрямі. На цей
час він має найбільшу в світі команду студентів, професорсько-викладацький склад і штат співробітників, які
працюють у цій сфері.
Друга відмінність – наша здатність встановлювати
успішні партнерські стосунки з найпрестижнішими університетами в галузі викладання і дослідницької діяльності. Яскравий тому приклад – наше партнерство в галузі
медицини з Університетом св. Георгія у Лондоні, в галузі
права – з Університетом Аристотеля в Салоніках, у сфері

У ГАЛУЗІ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ
UNIC ВВАЖАЮТЬ ПРОВІДНИМ
У СВІТІ Й ПЕРШИМ УНІВЕРСИТЕТОМ,
ЩО ЗАПУСТИВ АКАДЕМІЧНІ ОСВІТНІ
ПРОГРАМИ В ЦЬОМУ НАПРЯМІ
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Університет Нікосії (UNIC) – це найбільший виш Кіпру
і Південної Європи, де викладання ведуть переважно англійською мовою. За даними QS World University Rankings
на 2019 рік, UNIC входить до топ‑100 університетів країн
Європи та Центральної Азії, які розвиваються. Ми поговорили з генеральним директором університету Антонісом
Полемітісом про академічні програми університету, плани
розвитку і про Кіпр як міжнародний хаб.
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Університет Нікосії увійшов до регіонального топ‑100 –
а саме 2019 року UNIC посів 91-е місце серед вишів країн
Європи і Центральної Азії (EECA), що розвиваються. Це
заслуговує на особливу увагу, оскільки у цей регіон, який
характеризується динамічним розвитком вищої освіти,
входить понад 26 держав і близько 1800 університетів.
Навіть більше, UNIC недавно було оцінено Times Higher
Education у його першому «Рейтингу впливу» (Impact
Rankings), який ілюструє успіхи міжнародних вишів у досягненні Цілей сталого розвитку ООН. Цей рейтинг орієн-

UNIC входить до топ-100 університетів країн Європи
та Центральної Азії, які розвиваються

Університет приділяє інтернаціоналізації пильну увагу.
Багато в чому ми були першим вишем на острові, який
продемонстрував, що можна залучити до університету
на Кіпрі значну кількість іноземних студентів. Фактично
сьогодні у нас навчаються тисячі іноземних студентів з усіх
куточків світу – це свідчить про те, що Кіпр дійсно може
бути всесвітнім центром вищої освіти, не кажучи вже про
незаперечну ознаку довіри до університету.
Наші основні програми інтернаціоналізації: створення
на Кіпрі першого медичного інституту, який насамперед
приймає на навчання студентів зі Сполучених Штатів, Канади, Великобританії, Австралії, Нової Зеландії, Ізраїлю та
Лівану; наші спільні освітні програми в Греції у співпраці
з провідними державними університетами, які залучають успішних грецьких студентів; наші провідні світові
програми з блокчейн/криптовалюти, які насамперед
цікаві студентам із Північної Америки і Західної Європи.

UNIC був першим вишем на Кіпрі, який залучив
до університету значну кількість іноземних студентів

#14 / 2019

DEC EDUCATION
Щодо навчання у зазначених вишах та школах звертайтеся до DEC education – (044) 390 76 24

У НОГУ З ЧЕТВЕРТОЮ
ПРОМИСЛОВОЮ РЕВОЛЮЦІЄЮ

Які головні короткострокові та довгострокові завдання UNIC? І у чому ви вбачаєте найзначніші перспективи
Університету Нікосії?
Найважливіше завдання у короткостроковій перспективі – завершення нашого переходу до статусу університету
міжнародного напряму. Ми сподіваємося на подальше
зростання якості програм (так само як і навчальних та
кар’єрних досягнень студентів), а також на підвищення
результатів наших досліджень і кваліфікації студентів
(що проходять як денне, так і дистанційне навчання).
У довгостроковій перспективі ми гадаємо, що всі виші
зіткнуться зі швидкозмінним технологічним середовищем.
Це вплине як на студентів, так і на випускників (яким
потрібно буде постійно навчатися паралельно з їхньою
трудовою діяльністю), а також на університети, яким доведеться справлятися з більш швидкими циклами змін.
Необхідно буде відображати ці зміни у матеріалах курсів,
які викладаються, і принципах їх подачі, що повинні
відповідати новому поколінню студентів, працюючого
дорослого населення і випускників. Все вищесказане
відкриває для Університету Нікосії найширші можливості.
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Валерія Гусєва,
випускниця
George Brown College

George Brown College – один із найбільших державних навчальних закладів Канади. Він пропонує студентам
понад 160 програм із різних спеціальностей, які відповідають сучасним вимогам ринку праці. На одній із таких
програм навчалася Валерія Гусєва,
випускниця George Brown College.
Як ви вступали в George Brown
College?
Я пройшла навчання на дворічній
програмі Medical Office Administra
tion. На другому році програми проходила практику в одній із лікарень
Торонто, й одразу після випуску мені
запропонували там працювати.

Що вас приваблює в Торонто?
Свобода, люди, атмосфера міста,
в якому кипить котел різних культур
і національностей. І незважаючи на
цю розмаїтість, тут все надзвичайно
гармонійно і класно. Я ні на хвилину
не пошкодувала про своє рішення.
Як ви обрали програму?
Звернути увагу на George Brown
College мені порекомендувала консультант DEC. Я хотіла здобути освіту,
пов’язану з медициною, але не бути
медиком. І саме в цьому виші була
оптимальна для мене програма. Також великим плюсом стало те, що
у вишу дуже хороша репутація і в плані роботи з іноземними студентами.
Тут є окремий центр, де іноземці мо-

Складно було спочатку звикнути
жити, вчитися і думати англійською.
Як би добре не знав англійську мову –
все одно потрапляєш в нове середо-

вище. До того ж я була наймолодшою
студенткою на факультеті, тому мені
було важко адаптуватися. Але оскільки тебе оточує маса людей із різних
культур, різного віку, звикаєш і адаптуєшся до життя швидко.
Мене приємно здивувала сама
система освіти, яка повністю відрізняється від нашої. У мене не було
жодного предмета, який не мав би
стосунку до мого фаху, не знадобився
при проходженні практики або при
влаштуванні на роботу.
Мені дуже сподобалося ставлення
викладачів до студентів. Вони ставляться до тебе на рівних, роблять усе,
щоб створити доброзичливу атмосферу в класі, мотивують приходити
на пари, робити завдання. До професора можна звернутися щодо будьякої рекомендації й поради і завжди
отримати інформацію.
Якщо пропустив пару – це твоя
відповідальність. Ти просто втратив
можливість послухати лекцію, а пропуски відпрацьовувати не потрібно.
Ніхто ні за ким не стежить. Протягом
семестру ти два рази здаєш іспити
плюс виконуєш завдання. Дуже зруч-

У George Brown College є центр, де
надають найрізноманітнішу допомогу
іноземним студентам

Один день на тиждень студенти
ходять на роботу, після чого
90% студентів працевлаштовуються
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У ВИШУ ДУЖЕ
ХОРОША РЕПУТАЦІЯ
В ПЛАНІ РОБОТИ
З ІНОЗЕМНИМИ
СТУДЕНТАМИ, ТУТ
ВОНИ МОЖУТЬ
ОТРИМАТИ
ВІДПОВІДІ НА БУДЬЯКІ ЗАПИТАННЯ

жуть отримати відповіді на будь-які
запитання. До речі, мені доводилося
часто звертатися туди. У центрі мені
допомогли швидко отримати студентський дозвіл на навчання і роботу.
Як пройшла ваша адаптація?

1 Навчання в самому центрі
ділової частини Торонто
2 Програми, розроблені
з урахуванням вимог
індустрії
3 Викладачі з галузевим
досвідом роботи
4 Прикладне навчання
в класах, що моделюють
реальне робоче середовище
5 98% професійних програм передбачають практичний компонент
6 Співпраця з численними
компаніями-роботодавцями

но те, що всі твої оцінки, завдання,
лекції є онлайн.
Де ви мешкали?
За два роки я поміняла два житла.
Коли прилетіла, то була ще неповнолітньою, тому мені потрібні були
опікуни. Опікунами стала канадська

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

Я обирала програму, виш, а також вступала за допомогою експертів
освітньої агенції DEC. До вступу два
рази разом із DEC їздила на мовні
курси. Одного разу в Німеччину,
другого – в Канаду. І саме після візиту
в Канаду, проживши місяць у Торонто,
я просто закохалася в це місто й зрозуміла, що хочу тут навчатися.

Що вам допомогло так швидко
влаштуватися на роботу після на
вчання?

ED_VENTURE

ШІСТЬ ПРИЧИН
НАВЧАТИСЯ У GEORGE
BROWN COLLEGE

сім’я, в якій я жила під час мовних
курсів. Ми так здружилися, що, коли
постало питання опікунства, вони
без проблем підписали документи,
і перший рік навчання в George Brown
College я мешкала з ними. На другому році навчання я вже почала сама
знімати квартиру ближче до коледжу.

У мене була програма, у рамках якої
під час останнього семестру відбувається плейсмент. Один день на тиждень замість пар ми ходили на роботу.
Це прекрасна можливість, адже 90%
студентів після такого плейсменту
отримували роботу. Безумовно, треба було добре показати себе. Така
практика дала мені і корисний досвід
роботи, і широку мережу контактів.
Також на другому курсі в George
Brown College я почала працювати
в коледжі. І одна з моїх професорів
наполягла на тому, щоб практику
я проходила в державній лікарні. Це
теж дуже корисний досвід, оскільки
у тебе є можливість застосовувати
вивчене одразу в роботі. І на практиці
вчиш багато з того, що не в кожному
підручнику зможеш прочитати.
Я вважаю, що для іноземного студента ця практика – відмінна можливість отримати зв’язки, познайомитися
і з колегами, знайти друзів. Що більше
людей знаєш (а тим паче зі своєї індустрії), то більше можливостей отримуєш. А для іноземних студентів це
хороша нагода налагодити соціальне
життя і отримати нові знайомства.
Ви активно навчалися ці два
роки. На щось, крім навчання, вистачало часу?
Я вчилася, почала працювати, займалася волонтерською діяльністю
в коледжі й українській спільноті. Ми
привозили цікавих людей з України, робили заходи, у нас є інтелектуальний клуб. Мені дуже подобалося
те, що я мала можливість і вчитися,
і займатися активною соціальною
діяльністю.
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У НЬОГО НЕ МОЖНА
НЕ ЗАКОХАТИСЯ
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Вища освіта у США відкриває двері
у найкращі компанії та організації
світу. А правильно обраний фах, що
користується попитом у всьому світі, – закладе міцний фундамент майбутнього кар’єрного і особистісного
успіху студента.

ДО ШТАТІВ ПО ПОПУЛЯРНИЙ ФАХ
Завдяки розвитку високих технологій, проривним результатам наукових
досліджень та змінам у всіх сферах
життя у світі з’являється все більше
нових професій. І найчастіше ці професії набувають поширення і розвитку у США – найбільшій економіці
світу. Звісно, що і можливостей для
отримання цих професій у цій країні
найбільше. Тому студенти зі всього
світу їдуть саме до американських
вишів, які найшвидше реагують на
запити ринку.
Та щоб вступити в американський
виш, українським студентам потрібна
допомога. Адже вони мають на високому рівні володіти англійською.
Причому треба не лише розуміти,
а й вільно використовувати її при
вивченні всіх предметів, серед яких
і предмети з власним поняттєвим апаратом. Велике значення для успішного навчання за кордоном має також
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ВСТУПИТИ
У БУДЬ-ЯКИЙ ВИШ
США, АБИ ОТРИМАТИ
СУЧАСНИЙ ФАХ, ЩО
КОРИСТУВАТИМЕТЬСЯ
ПОПИТОМ У ВСЬОМУ
СВІТІ, – РЕАЛЬНА
МЕТА, ЯКОЇ МОЖУТЬ
ДОСЯГНУТИ
УКРАЇНСЬКІ ШКОЛЯРІ
ЗАВДЯКИ ПРОГРАМАМ
ТРАНСФЕРУ GREEN
RIVER COLLEGE

НАЙКОРОТШИЙ ШЛЯХ ДО ВИШУ
Програми трансферу від Green River
відповідають першим двом курсам
навчання на університетській програмі бакалавріату. Після закінчення
програми студенти отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста,
з якою вже можуть працювати за
фахом. Так, у коледжі можна отримати ступені та сертифікати у галузях
науки, мистецтва, бізнесу, серед яких
такі сфери, як міжнародний бізнес,
авіація, дошкільна освіта, комунікації, технології та ще понад 75 інших
спеціалізацій. Варто зазначити, що
ступінь бакалавра у коледжі має таку
саму цінність, як і ступінь бакалавра в університеті. Різниця полягає
в тому, що у коледжах навчання більш
володіння певними вміннями і навичками, які здебільшого ще не опановують в українських школах. Тому
найбільш надійним шляхом отримання середньої та вищої освіти у США
для українських школярів є навчання
у Green River College (GRC) – коледжі,
що спеціалізується як на програмах
переведення студентів у виші США,
так і на програмах, що дозволяють змінити фах й отримати нову професію.

ЧОМУ СТУДЕНТИ ОБИРАЮТЬ
GREEN RIVER
1/ Це провідний коледж США, що
прокладає шлях студентам зі всього
світу до найкращих американських
університетів завдяки ґрунтовній
підготовці на програмах трансферу.
2/ Студенти можуть вступати до
вишів після двох років навчання на

У коледжі допомагають отримати
вміння і навички, необхідні
для успішного навчання у виші

програмах трансферу або ж навчатися за програмою середньої освіти
і вступити до обраного вишу без додаткової втрати часу та грошей на
підготовку.
3/ Коледж надає широкий вибір
напрямів фахової підготовки, серед
яких бізнес, комп’ютерні технології,
медіа та комунікації, біоінженерія,
авіакосмічна інженерія та ін.
4/ У Green River кожен отримує
індивідуальну підтримку менторів
при складанні навчального плану
в коледжі, а також допомогу при виборі фаху, університетів для трансферу та предметів, вивчити які необхідно для переводу у омріяний виш.
5/ Студенти живуть у родинах
або ж на мальовничій території кампусу в комфортних безпечних умовах,
ведуть активне студентське життя,
мають можливості як для навчання,
так і для дозвілля.
6/ Green River пропонує різноманітний вибір програм, серед яких
інтенсивні курси з вивчення англій-

Студенти GRC живуть у родинах або ж
на мальовничій території кампусу
в комфортних безпечних умовах

практичне та налаштоване на отримання фахових знань і умінь, тоді як
в університеті освіта має більш академічний характер.
Якщо ж студент планує продовжити навчання у виші, тоді разом

45 хв.
їзди
до міста

КОЛЕДЖ

GREEN RIVER

Такома

м. Оберн
штат Вашингтон

із наставником вони розробляють
особистий план переходу і в рамках
основного фаху поєднують загальну
освіту та вступ на програму у виші.
Серед переліку вишів, до яких
успішно вступили студенти коледжу, такі університети світового рівня, як Каліфорнійський університет
у Берклі, Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі, Браунський
університет, Корнелльський університет, Університет Джонса Хопкінса,
Індіанський університет, Університет
Пердью, Мічиганський університет,
Техаський університет в Остіні, Вашингтонський університет та ін.

ПОЧИНАТИ З СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Учні випускних класів з України
можуть почати підготовку до вступу
в американський виш із програм середньої освіти у Green River. Зокрема,
упродовж останніх років програма
High School Completion Plus дуже
популярна серед українських школярів. Завдяки їй студент може отримати державний сертифікат про
повну середню освіту та кваліфікацію
молодшого спеціаліста усього за два
роки. Згодом така можливість дозволяє студентам вступати до вишів на
третій курс бакалавріату.
Крім академічних програм,
у Green River є широкий вибір мовних курсів для підготовки абітурієнтів
до вступу на програми бакалавріату
або трансферу до університетів. Тому
перший крок до отримання бажаної
професії у США можна зробити, ще
навчаючись у середній школі.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ
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Green River College спеціалізується
на програмах переведення студентів
у виші США та програмах зміни фаху
й отримання нової професії

Еверетт

ської, а також програми з отримання
середньої освіти.
7/ У коледжі допомагають отримати вміння і навички, необхідні для
успішного навчання у виші: критичне мислення та аналіз, комунікація,
навички публічних виступів, нетворкінгу тощо.
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ЯК НАЙШВИДШЕ ПРОЙТИ ШЛЯХ
ДО БУДЬ-ЯКОГО ВИШУ США
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У школі комунікацій Лоуренса Герберта
готують професіоналів, що працюють
на найпопулярніших медіа

ВДАЛИЙ СТАРТ У ПРОФЕСІЇ
Світ змінюється надто швидко,
а з ним – і сфера масмедіа. Розвиток
інтернет-технологій, обсяг інформації, який невпинно зростає, нові медіаплатформи формують абсолютно
новий світ індустрії новин. Тому не
дарма Гарі Вайнерчук, американський підприємець та інвестор, який
став у 2017 році за версією Forbes
найавторитетнішим лідером думок
у соцмережах у світі, стверджує, що
будь-яка компанія сьогодні – це ме
діакомпанія. І якщо бізнес не виробляє контент, то його просто не існує.
Безумовно, що індустрія медіа
змінюється не так завдяки блогерам, як під впливом провідних професіоналів, що працюють на найпопулярніших телеканалах, у пресі та
інформагенціях. Одним із відомих
навчальних закладів, які готують таких фахівців, є школа комунікацій
Лоуренса Герберта при університеті
Hofstra в Нью-Йорку на Лонг-Айленді.

Будь-яка компанія сьогодні – це
медіакомпанія. Якщо бізнес не виробляє
контент – його просто не існує

“

У СУЧАСНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ ЯК
НІКОЛИ АКТУАЛЬНА
ПРОФЕСІЯ
МЕДІЙНИКА, ЯКИЙ
БУДЕ ШВИДКО,
ДОСТУПНО І ПРАВДИВО
ДОНОСИТИ
ІНФОРМАЦІЮ ДО
АУДИТОРІЇ

СОЮЗ НАУКИ І ПРИРОДИ
Університет Hofstra – це найбільший
приватний університет у місті Хемпстед на Лонг-Айленді, де щорічно
навчається понад 11 тис. студентів
з усього світу. Цей виш було засновано на території маєтку підприємця
голландського походження Вільяма
С. Хофстра, на честь якого його й було
названо. А зараз кампус університету – це маленька Голландія з тисячами
тюльпанів. На сьогодні в дендрарії
Hofstra росте понад 12 тис. дерев. Тож
не дивно, що кампус університету

Аліна Коваль, керівник відділу
з роботи із закордонними
партнерами DEC

«У школі комунікацій Лоуренса Герберта для студентів
створено всі можливості, щоб
вони стали професіоналами.
Наприклад, там є три студії.
А також студенти можуть
вільно використовувати
найсучасніше обладнання.
У результаті вони створюють приголомшливі роботи,
які посідають призові місця
на конкурсах і фестивалях.
Наприклад, короткометражний фільм «The Game Change»
студентки школи комунікацій
Індрані Копал було названо
найкращим студентським
документальним фільмом на
Каннському фестивалі у Франції в 2015 році».
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називається «Кампусом дерев» (Tree
Campus USA).
В американській медіаіндустрії
дебати кандидатів у президенти
США, мабуть, одна з найбільш значущих політичних подій. І університет
Hofstra став місцем їх проведення
в 2008, 2012 і 2016 рр. не випадково.
У висвітленні дебатів задіяно багато
телеканалів і журналістів. На період
дебатів увесь університет перетворюється в одну велику телестудію,
в роботі якої беруть активну участь
студенти.

ТЕЛЕСТУДІЯ ТРЕТЬОГО
ТИСЯЧОЛІТТЯ
Один зі стовпів успіху школи комунікацій Лоуренса Герберта – професіоналізм її команди викладачів, які
діляться зі своїми студентами реальним досвідом у різних сферах журналістики. Професори школи – визнані
в усьому світі вчені, журналісти, автори, зокрема й лауреати премій Еммі,
Пулітцера і стипендії Фулбрайта.
Серед них, наприклад, Кара Алаймо – авторка бестселера «Пітч, твіт або
залучайте на вулиці: як практикувати
глобальні зв’язки з громадськістю та
стратегічну комунікацію». А якщо до
цього додати Studio A – найбільшу
і найсучаснішу студію серед медійних
шкіл на східному узбережжі США,
то не дивно, що серед її випускників
багато фахівців високого класу.
У 2013 році школу комунікацій
було названо ім’ям випускника університету Hofstra – Лоуренса Герберта. У минулому він очолював компанію Pantone, яка в 1963 році розробила
систему добору кольору. Нинішні
студенти школи можуть щодня черпати натхнення в його ідеях, оскільки приміщення школи оформлене
за допомогою панелей із номерами
кольорів за системою Pantone.
Багато студентів зазначають, що
їм цікаво тут навчатися, а нудьгувати
ніколи. Сам Лонг-Айленд відомий

Одним із чинників успіху школи
комунікацій Лоуренса Герберта є
професіоналізм команди її викладачів

своїм комфортним і високим рівнем
життя. До речі, саме в Нью-Йорку
розташовано штаб-квартири багатьох
медіакомпаній. Студенти Hofstra, які
проходять там практику, здійснюють
вдалий старт у кар’єрі.
Підготовчі програми вступу
у Hofstra пропонує партнер агенції
DEC – міжнародний освітній концерн INTO. Щороку INTO допомагає
іноземним студентам з усього світу
здобути вищу освіту в США. Своїм
студентам у Hofstra INTO пропонує
надійну підтримку, щоб вони могли
отримати професію своєї мрії.
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Якими були ваші перші враження від школи?

ПОТУЖНИЙ ІМПУЛЬС
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ
У грудні минулого року освітня агенція DEC education взяла участь в аукціоні-марафоні «Здійсни мрію», організованому програмою «Сніданок
з 1+1». Нашим освітнім лотом стала
поїздка в Kaplan International English,
одну з найбільших мереж шкіл для
вивчення англійської мови в світі. При
цьому Kaplan International English не
лише стала спонсором навчання, а й
оплатила проживання і переліт переможця аукціону-марафону.
Нагадаємо, що всі кошти від продажу лотів пішли на втілення мрії
тяжкохворих дітей. А переможцем
лоту від нашої агенції (за який віддали 33 тис. грн.) став Богдан Дзюбанов,
який відвідав Великобританію і на
два тижні став учнем однієї з мовних
шкіл у мережі Kaplan International
English у Кембриджі.

Після поїздки ми поспілкувалися
з Богданом, щоб дізнатися його враження від поїздки і послухати, що він
порадив би, спираючись на власний
досвід, тим, хто розглядає можливість
вивчення англійської мови в цій школі.
Богдане, в якій саме школі мережі Kaplan International English
ви навчалися?
Мені запропонували вибір із двох
локацій – в Оксфорді чи Кембриджі.
Я проаналізував відгуки в Інтернеті,
вибрав для себе Кембридж і не пошкодував. Це дуже затишне й зелене
місто з великою кількістю красивих
парків. Моя поїздка припала на кінець березня. Коли я вилітав з України, тут було дуже холодно і дощило.
Великобританія і Кембридж мене

Богдан Дзюбанов,
учень мовної школи Kaplan
International English
у Кембриджі

Коли я в понеділок прийшов до школи, з’ясувалося, що з нових студентів, крім мене, прибула ще тільки
одна дівчина з Китаю. Для нас двох
провели тестування, оцінили рівень
знання мови, розподілили в групи,
а потім одна з викладачок провела
нам екскурсію центром Кембриджа.
Приємно відзначити, що школа вирішує організаційні моменти на користь
кожного студента – наш перший день
не було втрачено з точки зору нових
знань і уваги з боку викладачів Kaplan
International English.

оке, перегляди фільмів із подальшим
обговоренням, екскурсії містом і довколишніми містами. Додатково за
окрему плату можна було придбати
дво-триденні екскурсії в Париж або
Амстердам. Для мене істотним плюсом була можливість поспілкуватися
поза стінами школи з одногрупниками. Це 15 осіб із різних країн, усім 18+
років. У нас був великий вибір спільних тем для обговорення і відмінних
місцевих пабів.

вати свій рівень володіння мовою,
я, наприклад, практично повністю
перейшов на перегляд фільмів і серіалів англійською.

Як ви оцінюєте результати свого
двотижневого навчання?

Kaplan International English – це
спілкування з носіями мови та нагода
знайти друзів з усього світу

Що ви порадили б тим, хто розглядає можливість вивчення англійської
мови в Kaplan International English?
Я порадив би їхати щонайменше на
3 місяці. Багато учнів приїжджають
на півроку-рік. Це дозволяє отримати

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

зустріли квітучими деревами, теплою
і м’якою ранньою весною.
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ПОЇЗДКА З МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ — ЦЕ СИЛЬНИЙ
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСПІХУ В ЖИТТІ Й РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ

#14 / 2019

Щодо навчання у зазначених вишах та школах звертайтеся до DEC education – (044) 390 76 24

DEC EDUCATION

“

Що цікавого ви відзначили в підході до викладання англійської?
Наступного дня у нас уже були регулярні планові заняття разом із повною
групою (до речі, в групі – максимум 15
осіб). У підході Kaplan International
English помітно дуже багато практичних завдань: робота з текстами,
дебати, робота в парах. Стовідсотково
сухої теорії нам не давали в принципі.
Викладач пояснював якесь нове правило, буквально за 10–15 хвилин, і далі
вся група починала активно брати
участь в обговоренні, або ж ми використовували інше практичне завдання для застосування цього правила.
У школі також добре побудована робота speaking clubs. Це хороша нагода
додатково попрацювати над мовою,
«прокачати» навички участі в дебатах
або дискусіях.
Чи запропонували вам додаткові позакласні заняття?
Звісно. Для учнів школи було підготовлено повноцінний розклад додаткових активностей, серед яких: кара-

Суто технічно я зробив стрибок на
рівень – із Upper Intermediate до
Advanced (зазначу, що у балах «до»
і «після» різниця все ж була не дуже
великою). Найбільша перевага поїздки – можливість спілкування як із
носіями мови, так і з іншими учнями
школи. У мене з’явилися друзі з Японії, Кореї, Китаю, Аргентини, майже
з усього світу.
Також ця поїздка дала мені сильний імпульс для продовження вивчення англійської мови. Після неї
я зрозумів, наскільки це сильний інструмент для успіху в житті й розвитку
кар’єри. Щоб підтримувати і розви-

більш відчутний результат і прогрес
у володінні мовою. Також, зважаючи
на мій особистий досвід і переваги,
я радив би обирати проживання
в кампусі (школа пропонує варіант
проживання в сім’ї). Багато студентів,
із якими я навчався, спочатку жили
в сім’ї, а потім переїжджали до кампусу школи. Тут нам більше сподобалося,
тому що життя в ньому давало більше
можливостей для спілкування: щовечора збиралися невеликі клуби за
інтересами – а це прекрасна нагода
для знайомства та нетворкінгу.

43

Щодо навчання у зазначених вишах та школах звертайтеся до DEC education – (044) 390 76 24

НАБЛИЗИТИСЯ ДО СВОЄЇ МРІЇ ТА ЗНАЙТИ СПРАВУ СВОГО ЖИТТЯ. І НЕМАЄ ЗНАЧЕННЯ,

44

СКІЛЬКИ ВАМ РОКІВ: 30, 40 ЧИ 70. ПРО ЗМІНУ ПРОФЕСІЇ, ОТРИМАННЯ ДИПЛОМА
КУЛІНАРА В АКАДЕМІЇ LE CORDON BLEU ТА ВІДКРИТТЯ ВЛАСНОЇ КОНДИТЕРСЬКОЇ

Валерія Криклій,
випускниця академії
Le Cordon Bleu

РОЗПОВІДАЄ ВАЛЕРІЯ КРИКЛІЙ

народила дитину і пішла в декрет.
Упродовж цього часу я продовжувала робити кондитерські вироби на
замовлення. А через три роки вирішила, що вже готова відкрити власний заклад. Час здійснити свою мрію
настав. І от зараз я бренд-шеф і керівник власної кондитерської під назвою
Leclair, що розташована в Києві на
вулиці Шота Руставелі. Створюю десерти і навчаю кондитерів. До речі,
створити основне меню, налагодити
процеси та відкрити кафе-кондитерську мені допомагав учень тієї самої
академії – Дмитро Горбатий, з яким
ми познайомилися в Парижі.

Валеріє, розкажіть, як навчання в Le Cordon Bleu допомогло вам
у професійному становленні?
За першою спеціальністю я економіст, але люблю творчість. Два роки
присвятила флористиці. Та одного
разу потрапила на кулінарні курси
в Києві, де мені сподобалося готувати солодощі, – і я вирішила рухатися
у цьому напрямі. Я знайшла інформацію про Le Cordon Bleu – важливо
було те, що там беруть усіх, незалежно від рівня підготовки (більшість навчальних закладів приймають лише
тих, хто вже має кулінарну освіту).
Отже, я вирішила поїхати саме до Le
Cordon Bleu.
В академії я зрозуміла, що кондитерська справа – це моє. Я не просто
мріяла стати кондитером, а хотіла відкрити власну справу. Після навчання
повернулася до Києва і пішла працювати кондитером у готель. Потім
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НАВЧИТИСЯ
ГОТУВАТИ МОЖЕ
КОЖЕН, ЯКЩО
Є БАЖАННЯ
І ВИСОКОКЛАСНИЙ
ШЕФ-НАСТАВНИК

Згадайте, що саме в Le Cordon
Bleu вас найбільше вразило, і як ви
зрозуміли, що кулінарія – це ваше?
Я з першого погляду закохалася
в роботу шефів. Це щось неймовірне, коли вони з легкістю створюють
новий шедевр! Ви б бачили, з якою
любов’ю вони говорять про свою
справу. Мене це дуже вразило. Там

Програми бакалавріату
в Le Cordon Bleu передбачають
стажування у найкращих закладах

можливості для подальшого
вивчення та вдосконалення кулінарної спадщини їхніх країн.
Навчання проводить команда
шеф-кухарів та викладачів,
які мають багаторічний досвід
роботи на керівних посадах
у найкращих світових готелях та
ресторанах із зірками Michelin
або тих, що відзначені престиж-

я зрозуміла, що кожен може навчитися готувати, якщо є бажання.
Навчання тривало 9 місяців. Курс
був поділений на 3 частини різного
рівня складності: базовий, середній і просунутий. Спочатку теорія,
потім під час майстер-класів шефи
показували увесь процес. А далі
того самого дня або наступного була
практика, де ми самі мали готувати

Le Cordon Bleu – найбільша у світі
академія готельного сервісу
та кулінарії

цю саму страву. Я була здивована,
наскільки легко у мене все виходило. Це додало мені натхнення. Час
промайнув дуже швидко. Було таке
відчуття, наче ми одна сім’я. Багато
часу проводили разом на позакласних цікавих заходах.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

СУЧАСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ LIFE LONG LEARNING ДАЄ КОЖНОМУ МОЖЛИВІСТЬ

Як ви гадаєте, що об’єднує
маленькі затишні кондитерські
та елітні мішленівські ресторани експериментальної кухні по
всьому світу? Звісно, найкращі
співробітники, які свого часу
вивчали кулінарне мистецтво
в академії Le Cordon Bleu.
Le Cordon Bleu – це найбільша
у світі академія готельного сервісу та кулінарії. Вже протягом
120 років вона лишається вірною принципам досконалості.
В усьому. Саме тому Le Cordon
Bleu стала еталоном у підготовці шеф-кухарів, рестораторів,
кондитерів та винних фахівців
міжнародного рівня. Щороку на
програмах академії навчається
близько 20 тис. студентів понад
100 різних національностей.
Академія Le Cordon Bleu у Лондоні пропонує широкий спектр
програм для студентів: від коротких курсів початкового рівня
до університетських програм
у сфері туризму, ресторанного
бізнесу та хоспіталіті. Навчальні
програми для кулінарів – це
не лише техніка приготування
блюд французької кухні, а й
елементи інших національних
кухонь, що надає студентам

ED_VENTURE
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СОЛОДКИЙ СМАК
НАВЧАННЯ

ними відзнаками, як, наприклад, Meilleur Ouvrier de France
(найкращий майстер у Франції). Це справжні наставники,
які надихають та підтримують
своїх учнів. Вивчення кулінарного мистецтва відбувається
виключно на практиці. Програми бакалавріату передбачають
не лише теоретичну та практичну підготовку, а й стажування
у найкращих закладах.
Серед випускників Le Cordon
Bleu такі відомі кухарі, як
Джулія Чайлд, Наталі Дюпрі,
Джеймс Пітерсон, Лідія Шир,
Кетлін Флінн та ін. В академії Le
Cordon Bleu викладачі говорять
своїм студентам: «Привезіть із
собою пристрасть, всьому іншому ми вас навчимо».

Чи відчували ви брак професійної кулінарної освіти?
Ні, такого не було. У мене все виходило. Як кажуть, з легкої руки. Ми працювали і з шоколадом, і з карамеллю.
Це було найскладніше і найцікавіше.
Програма Le Cordon Bleu унікальна.
Вони зберегли свої найперші методики і дають класичні базові знання.
До мене зараз приходять працювати
кондитери після різних курсів. Але
часто вони не розуміють, для чого
потрібен той чи інший інгредієнт або
процес, бо не знають бази. А саме у Le
Cordon Bleu дають той рівень знань,
який допомагає в роботі знайти вихід
зі складної ситуації.
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Спеціалізації розроблено у партнерстві
з лідерами галузі, а тому на студентів
чекає майбутній успіх у кар’єрі

СЕРЦЕ ГОСТИННОСТІ
Б’ЄТЬСЯ У ШВЕЙЦАРІЇ
ЗА НАЙВИЩИМ СТАНДАРТОМ
Навчання в HIM проходить у мальовничому місті Монтре на заході країни.
Воно розташоване у Швейцарській
рив’єрі, на березі знаменитого Женевського озера поряд із виноградниками та засніженими вершинами Альп.

Це місто також знане своїми готелями
і міжнародним джазовим фестивалем,
який щороку проводять уже понад 50
років поспіль на початку липня. Саме
в такому місті з сервісом за найвищим
стандартом і навчаються майбутні
професіонали сфери гостинності.

ПОВНЕ ЗАНУРЕННЯ В ІНДУСТРІЮ
ГОСТИННОСТІ
Hotel Institute Montreux – топовий
виш у сфері міжнародної гостинності,
тут дають вищу освіту зі спеціалізацією в таких напрямах, як фінанси,
маркетинг, управління персоналом,
менеджмент і бізнес люкс-сегменту.
Школа HIM входить до складу Swiss
Education Group (SEG) – одного зі світових лідерів у сфері освіти в індустрії
гостинності.
Тривалість навчання на програмі
бакалавріату три роки, на магістратурі – один рік. Нових знань студенти HIM набувають на практиці на
базі двох колишніх елітних готелів
в Монтре, трансформованих у кампуси: Hotel Europe і Hotel Miramonte.
Там студенти не лише навчаються, а й
живуть. Подібний формат навчання
з повним зануренням у професійне
середовище дає можливість студентам щодня застосовувати отримані навички та вдосконалювати свої знання.

Один із чинників успішності
навчальних програм HIM – повне
занурення у професійне середовище

ці напрями відіграють важливу роль
в успіху підприємства, тому фахівці
в цих сферах завжди затребувані.
Також усі студенти вивчають другу
іноземну мову, завдяки чому отримують додаткові кар’єрні можливості
у будь-якій точці світу. На вибір їм
пропонують німецьку, французьку,
іспанську і китайську мови.

ДОСВІД НАЙКРАЩИХ ГОТЕЛЬЄРІВ
На усіх студентів HIM після першого
і другого курсу чекає практика в найкращих готелях Європи, Америки й
Азії, з якими співпрацюють школи
SEG. Серед партнерів SEG всесвітньо
відомі компанії Four Seasons, UBS,
Ritz Paris, Kerzner, Hublot та ін. Під
час практики студенти отримують
не тільки нові знання, а й додатковий прибуток. Досвід роботи в готелі
найвищого класу, набутий упродовж
практики, дуже високо цінується
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ТРАДИЦІЇ Й НОВАТОРСТВО
Швейцарську групу SEG було засновано в 1982 році. Її об’єднує п’ять приватних шкіл, розташованих у семи
мальовничих кампусах. У кожної школи – свій напрям і унікальна програма
в галузі підготовки фахівців для сфери
гостинності. Щорічно в SEG близько
6500 студентів з усього світу отримують престижну освіту в сфері туризму,
готельного та ресторанного бізнесу.
Викладання в школах SEG засноване на традиціях швейцарської гостинності. І водночас кампуси SEG – це
те місце, де народжуються нові стандарти в індустрії вражень. Найбільша
перевага швейцарської освіти – це її
практична спрямованість, завдяки
чому нове покоління професіоналів
завжди користуватиметься попитом
на ринку праці.
Важливий і приємний момент для
українських студентів: Hotel Institute
Montreux пропонує стипендію у розмірі 25% вартості навчання на бакалаврських програмах для студентів,
що починають вчитися у 2020 році.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

пломом бакалавріату HIM студентам видають диплом бакалавра від
Northwood University (США).
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Сфера туризму упродовж років була
джерелом процвітання для різних
країн. Сьогодні сумарний прибуток
від сектору подорожей і туризму
вже перевищує 10% світового ВВП.
І найближчими роками масштаб тревел-індустрії лише зростатиме. Не
секрет, що майбутнє за подорожами
з враженнями. Це створює додаткові
можливості для висококваліфікованих фахівців у сфері гостинності.
Одним із найкращих центрів, де
готують фахівців у сфері готельного та
ресторанного бізнесу, індустрії курортів і розваг, є Hotel Institute Montreux
(HIM) зі Швейцарії. Адже Швейцарія – країна дивовижних вражень!

в індустрії. Так молоді люди стають
професіоналами готовими до міжнародної кар’єри.
У HIM двічі на рік проходять
міжнародні рекрутингові форуми,
де студенти можуть познайомитися
з майбутніми роботодавцями, пройти
співбесіду і ще до закінчення навчання отримати пропозицію про роботу.
І тут є з чого вибрати! У форумі беруть
участь 329 рекрутерів із міжнародних
компаній у сфері туризму і гостинності. З них 37% – це представники
європейських компаній. Серед топо-
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Кожен навчальний рік поділено
на три семестри тривалістю 11 тижнів кожен. У кінці другого курсу студенти мають можливість обрати ту
спеціалізацію, яка більше до душі, й
надалі вивчати дисципліни у її рамках. Хтось вивчає фінанси, хтось маркетинг, управління персоналом або
менеджмент. У сфері гостинності всі

ЩОБ СТАТИ
НАЙКРАЩИМ
У СВОЇЙ ПРОФЕСІЇ,
ПОТРІБНО
НАВЧАТИСЯ ТІЛЬКИ
У НАЙКРАЩИХ

вих компаній, які набирають співробітників за результатами співбесіди на
рекрутинговому форумі, такі як Marriott
International, Mandarin Oriental, Hyatt,
Tesla, UBS, Hublot та ін.
Після навчання в Hotel Institute
Montreux разом зі швейцарським ди-

Студенти HIM мають прекрасну
нагоду навчатися й жити на березі
знаменитого Женевського озера
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Але, мабуть, сьогодні найвідомішими
його випускниками є спадкоємець
британського престолу принц Вільям
та його дружина герцогиня Кетрін.
Власне, саме тут – в University of St
Andrews – розпочалася історія їхнього
кохання, за перебігом якої із захопленням спостерігає увесь світ.

МІСЦЕ, ВИПРОБУВАНЕ ЧАСОМ
У новому рейтингу британських
університетів від Guardian шотландський University of St Andrews посів
другу сходинку після Cambridge.
А вже потім на третьому місці Oxford.
На цьому, здається, можна було б
одразу завершити статтю. Адже така
висока оцінка – це найпереконливіше
свідчення того, що саме University
of St Andrews варто обрати тим, хто
планує зробити блискучу кар’єру.
Але ми хочемо розповісти, чому
і як цей університет із Шотландії
став місцем, про яке мріють тисячі
випускників по всьому світу. Позаяк
саме студенти University of St Andrews
найбільш задоволені у Великій Британії порівняно зі студентами інших
вишів. Згідно з національним опитуванням студентів у 2019 р. саме цей
університет став найкращим. І це вже
водинадцяте за останні 12 років. То
чому ж University of St Andrews змушує частіше битися юні серця?

ІЗ ДАВНІХ-ДАВЕН…
Шотландія – земля енергійних, веселих та хоробрих людей. Це країна

неймовірних легенд та казкової природи. У 1413 році у місті Сент-Ендрюс
на березі Північного моря в буремні
часи англо-шотландських воєн було
засновано перший університет у країні. Це було зроблено для того, щоб
місцева молодь могла отримати освіту
на батьківщині. А тепер, через 600
років, по вищу освіту сюди приїздять
талановиті люди з усього світу.

University of St Andrews має дуже
поважний список випускників, серед яких король Шотландії Яків ІІ,
винахідник вакцин Едвард Дженнер, засновник всесвітньо відомого
журналу Forbes Берті Чарльз Форбс.
Через 600 років після заснування
університету до Шотландії по вищу
освіту приїздять талановиті люди

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ
В University of St Andrews є чотири факультети: науки, мистецтва, медицини
та теології, які об’єднують 18 шкіл. Тут
можна отримати фах за такими спеціалізаціями, як економіка, географія,
менеджмент, математика, психологія,
стійкий розвиток та ін. Університет
пропонує навчання студентам із різним рівнем підготовки на таких програмах, як Foundation, бакалавріат,
магістратура та докторантура. А під
час канікул старшокласники можуть
випробувати себе в ролі студентів на
курсах у літній школі.
В University of St Andrews створено
унікальні умови для навчання та життя. Тому не дивно, що саме він посідає
перші місця у британському королівстві серед університетів за такими
напрямами, як фізика, економіка,
географія та навколишнє середовище, міжнародні відносини й історія.
ДОБРІ ЗВИЧАЇ
Випускники University of St Andrews
працюють по всьому світу, спілкуються поміж собою та при потребі
надають підтримку. Наприклад, під
час кампанії зі збору коштів на честь
600-річчя університету вдалося зібрати понад £100 млн. До цієї кампанії долучилося понад 15 тис. осіб,
серед яких і всесвітньо відомий шотландський актор Шон Коннері, який
знявся у документальному фільмі про
університет «Успіх завжди».
University of St Andrews – це
місце, де поважають традиції. Тут

є чимало добрих звичаїв, які допомагають новим студентам влитися
у незвичне для них життя. Наприклад, кожен першокурсник має обрати собі «батьків» серед студентів
3 та 4 курсів, які виступають для
нього наставниками. В університеті працює понад 140 різноманітних
спільнот за інтересами (навіть є клуб
фанатів Гаррі Поттера). А також тут
функціонує понад 50 спортивних

у головній ролі, а також «Макбет» за
однойменною трагедією Вільяма
Шекспіра, «Король поза законом»,
«Марія – королева Шотландії». Уявіть собі, що всі ці романтичні місця
можна не лише побачити, а й жити
там і вчитися! До речі, у Шотландії
знімають не лише фільми про історію
краю, а й різноманітні блокбастери.
Серед останніх – «Ігри престолів»
та «Месники». І хто знає, можливо,

В University of St Andrews є чотири
факультети: науки, мистецтва,
медицини та теології

студентам University of St Andrews
пощастить побачити серед руїн сусіднього замку зйомки нового кіношедевру.
Сент-Ендрюс – затишне старовинне місто. Крім університету, тут є
музеї, церкви, ботанічний сад, кінотеатр та океанаріум. А ще є три чудові
пляжі, якими полюбляють бігати студенти під час тренувань. Між іншим,
саме місто Сент-Ендрюс багато хто
називає батьківщиною гольфу. Відомо, що у гольф тут грали ще в ХV ст.
Принаймні тут існує одне з найдавніших гольф-об’єднань. Тут часто проводять елітні змагання, в яких беруть
участь не лише спортсмени, а й відомі
актори та музиканти.

клубів із таких видів спорту, як волейбол, баскетбол, теніс, гольф, скелелазіння тощо.

КРАСА ПО-ШОТЛАНДСЬКИ
Сьогодні неможливо уявити Шотландію без величних гір, морського
узбережжя, звуків волинки та різнокольорових кілтів. Багато подій
шотландської історії були настільки
яскравими і драматичними, що їм
присвячено безліч книг та кінокартин. Серед них і оскароносний фільм
«Хоробре серце» з Мелом Гібсоном

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ
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ШОТЛАНДІЯ ПРИВАБЛЮЄ НЕ ЛИШЕ КРАСОЮ.
UNIVERSITY OF ST ANDREWS — ОДИН ІЗ НАЙКРАЩИХ
БРИТАНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ, ПРО ВСТУП ДО ЯКОГО
МРІЮТЬ ТИСЯЧІ ЮНИХ СЕРДЕЦЬ ПО ВСЬОМУ СВІТУ
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ПРО ТЕ, ЯК ЗМІНИТЬСЯ ПРОФЕСІЯ ЮРИСТА У МАЙБУТНЬОМУ, ПОПИТ НА ЯКІ ПРАКТИКИ
БУДЕ ВИСОКИМ НА РИНКУ ПРАЦІ У СФЕРІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ЗА 5–10 РОКІВ ТА ЯКУ ОСВІТНЮ
СТРАТЕГІЮ ПОТРІБНО ОБРАТИ ВЖЕ СЬОГОДНІ, ЩОБ ЗРОБИТИ ЗІРКОВУ КАР’ЄРУ ЮРИСТА

Яку освітню стратегію ви порадили б обрати молодим людям, що мріють зробити
зіркову кар’єру в сфері юриспруденції?
Я рекомендував би запастися терпінням, вивчати мови, отримувати базову освіту в Україні
та використовувати можливості для освіти за
кордоном і онлайн. Для INTEGRITES та інших
юридичних фірм в Україні найкращий претендент на місце в команді – це людина з дипломом
IB (International Baccalaureate) і дипломом одного з найкращих юридичних вишів світу – від
Гарварда до Єля. Як альтернатива – людина
з дипломом українського університету і ступенем LLM, отриманим у закордонному виші.
Яким був ваш шлях у професію?
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Мій шлях у професію – це три освіти: технічна,
економічна та юридична. Згодом завдяки різнобічній освіті я визначив свою індустріальну
спеціалізацію. Фокус на конкретних індустріях
став вирішальним і для кар’єри багатьох моїх
колег, юристів INTEGRITES. Для мене особливу
роль також зіграла комбінація досвіду роботи
в юридичній фірмі та in-house-юристом у корпоративному секторі. Це допомагає краще
розуміти бізнес клієнта зсередини.
Які гнучкі навички критично важливі для
успіху у вашій справі?
Робота юриста – це безліч контактів із різними
людьми, тому ключовими гнучкими навичками
я назвав би навички ведення переговорів та
емоційний інтелект. Важливо «прокачувати»
стійкість до стресу, тому що юристу потрібно
встигати скрізь і одночасно тримати в голові
масу дрібниць.

Успіх у професії юриста передбачає постійне навчання – life long learning. Як ви організували цей процес для себе?
Я постійно навчаюся, керуючи командою юристів різних вікових груп і бекграундів. Багато
чому вчуся від клієнтів – умінню слухати і чути,
будувати і реалізовувати стратегії, мислити на
два-три кроки наперед. У моїй роботі дуже
важлива мережа контактів. Сніданок, обід, вечеря, просто кава для знайомства або ділової
зустрічі – це обов’язково для юристів, особливо
партнерів юрфірм. Тому молоді, яка планує
розвиватися в юриспруденції, дуже раджу книгу
Кейта Феррацці «Ніколи не їжте наодинці».
Останнім часом надихають кейси платформи LexisNexis, подобається розсилка McKinsey,
в якій у форматі case study розкриваються різні
питання ведення бізнесу. Студентам юрфаків
я рекомендую відстежувати освітні проекти
юрфірм в Україні. Наприклад, INTEGRITES саме
зараз проводить набір в iTalents. Це освітній
проект, серія майстер-класів для студентів юрфаків від партнерів провідних міжнародних
та українських юридичних фірм. Найкращі
студенти отримають можливість стажування та
подальшого працевлаштування в INTEGRITES.
У 2018 році із 76 претендентів до нас у штат
потрапили 8 випускників iTalents. Обрали найбільш мотивованих, із вогником в очах. Дехто
з них за рік уже отримав підвищення.
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У МАЙБУТНЬОМУ
КОРИСТУВАТИСЯ
ПОПУЛЯРНІСТЮ
І ГЕНЕРУВАТИ РОБОТУ
ДЛЯ ЮРИСТІВ БУДУТЬ
ТРАНСКОРДОННІ
СПОРИ І МІЖНАРОДНА
ТОРГІВЛЯ, IT І ЗАХИСТ
АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Нідерланди
⚫⚫ University
of Amsterdam
⚫⚫ The Hague
University of Applied
Science
Кіпр
⚫⚫ University of Central
Lancashire
⚫⚫ University of Nicosia
Канада
(law and diploma
in clerk/paralegal
studies)
⚫⚫ Trent University
⚫⚫ Fanshawe College
⚫⚫ Humber College
⚫⚫ Centennial College

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

Великобританія
⚫⚫ University of Leeds
⚫⚫ University of York
⚫⚫ Queen Mary
University of London
⚫⚫ University of Exeter
⚫⚫ University of East
Anglia
⚫⚫ University
of Reading
⚫⚫ University
of Southampton
⚫⚫ Middlesex
University London
⚫⚫ Coventry University
⚫⚫ University of Central
Lancashire
⚫⚫ University of Law
⚫⚫ University
of Westminster

ED_VENTURE

ВЯЧЕСЛАВ КОРЧЕВ, СТАРШИЙ ПАРТНЕР ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ INTEGRITES, РОЗПОВІДАЄ

ВИШІ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ЗРОБИТИ
КАР’ЄРУ В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
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ЧОМУ РОБОТАМ ЗАМІНИТИ
ЮРИСТІВ БУДЕ ВАЖКО

Якою ви бачите професію юриста у майбутньому, скажімо, через 5–10 років?
Цілком можливо, що в майбутньому штучний
інтелект робитиме за юристів та їхніх помічників рутинну роботу – генерувати шаблони
документів, заповнювати їх за визначеною схемою, шукатиме посилання на закони. Чат-боти
зможуть частково допомагати менеджерам із
продажу в юридичних фірмах. Однак повністю
роботам замінити юристів буде важко – занадто
творча ця робота, навіть якщо на перший погляд
здається нудною.
У майбутньому користуватися популярністю і генерувати роботу для юристів будуть
транскордонні спори і міжнародна торгівля,
IT і захист авторських прав. Для України буде
особливо актуальною тема міжнародних арбітражів. Компанії будуть намагатися повернути
майно в Криму і на Донбасі або хоча б відшкодувати збитки. Роботи точно вистачить.
Нові професії? Думаю, це будуть фахівці
з компетенціями на стику права і конкретних
індустрій (наприклад, юриспруденція у фармацевтиці, агробізнесі). Користуватимуться
попитом люди, чиїм завданням буде робити
процеси ефективнішими за рахунок legal tech.
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НАТХНЕННИК FIGARO
FAMILY GROUP — ЛІДЕРА
УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ
ПОДІЄВОГО КЕЙТЕРИНГУ,
РОЗПОВІДАЄ ПРО ТЕ,
ЩО МОЛОДИМ ЛЮДЯМ
ПОТРІБНО РОБИТИ ВЖЕ
СЬОГОДНІ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ
СТАТИ УСПІШНИМИ В СФЕРІ
ГОСТИННОСТІ Й ВРАЖЕНЬ
У МАЙБУТНЬОМУ, А ТАКОЖ
ЯК БУДЕ ЗМІНЮВАТИСЯ ЦЯ
ІНДУСТРІЯ І ЗАВДЯКИ ЯКИМ
НАВЧАЛЬНИМ ІНСТРУМЕНТАМ
МОЖНА ДІЙСНО
ЕФЕКТИВНО РОЗВИВАТИ
СВОЇ ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ
ТА ГНУЧКІ НАВИЧКИ

ВСЮДИ ШУКАТИ МОЖЛИВОСТІ
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ОСВІТНІ ПОДОРОЖІ – ЦЕ MUST HAVE!
Якось давно мені подарували енциклопедію про життя великих людей. Я відзначив
для себе, що життєвий шлях майже кожного
з великих починався з освітніх подорожей,
часто – в далекі краї, за кордон. Подорожі
розвивали або сильно трансформували їхні
особистості.
Освітні подорожі дарують зустрічі з особливими людьми і непередбачені можливості, за які потрібно хапатися. Так, нещодавно
я був у Нью-Йорку на навчальній програмі зі
стратегії бізнесу. Прилетів на добу раніше і, не
плануючи нічого заздалегідь, провів цю добу
в Вашингтоні. А коли один із моїх знайомих

дізнався, що я у США, то запропонував мені
подивитися, як працює одна місцева кейтерингова компанія у гарячий період – це була
остання п’ятниця перед католицьким Різдвом,
і їхня команда реалізовувала цього дня понад
50 подій. Унікальний досвід!
Переломний етап у моїй кар’єрі стався якраз
після першої усвідомленої бізнес-подорожі
11 років тому. Мені розповіли, що в одній із
пострадянських столиць Мюріель Руссо, парижанка у тринадцятому поколінні, відкрила
мережу паризьких бістро. Особисте знайомство
з нею і її проектом дало потужний імпульс для
розвитку мого бізнесу. Із того моменту освітні
подорожі назавжди увійшли в моє життя.

РЕФЛЕКСУЙТЕ І ВЧІТЬСЯ МИСЛИТИ
КРИТИЧНО
Відвідування освітніх лекцій та семінарів – хороший і потрібний інструмент для саморозвитку. Але тут важливо пам’ятати одне: не застосовуйте отриману інформацію або знання до себе
або свого бізнесу без попереднього аналізу та
адаптації під себе. Не займайтеся «прямим
копіюванням». Я кілька разів обпалювався,
прямо запозичуючи «успішні практики» інших
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ВІДВІДУВАННЯ ОСВІТНІХ ЛЕКЦІЙ
ТА СЕМІНАРІВ — ХОРОШИЙ І ПОТРІБНИЙ
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ САМОРОЗВИТКУ

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

ОТОЧІТЬ СЕБЕ ПРИКЛАДАМИ
ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ
По-перше, я сам є членом кількох бізнес-клубів,
серед яких – FBN (асоціація власників сімейних компаній) Владислава Бурди і CEO club
(найбільший закритий клуб перших осіб середнього і великого бізнесу) Cергія Гайдачука.
Дуже важливо перебувати серед людей, які тебе
надихають своїм прикладом, які поділяють твої
цінності й інтереси в житті.
По-друге, у кожної успішної людини є наставник. Часто не один і часто це не «канонічний» гуру. Для мене у питаннях гостинності
наставником став Клаус Кобйол, ресторатор
і власник найуспішнішого європейського конференц-готелю Schindlerhof, розташованого
в селі під Нюрнбергом. Готель щороку завантажений на 97%! Жоден інший готель у світі
не має таких показників. Спочатку я прочитав
його книги, а пізніше познайомився з Клаусом
особисто. Це бізнес дрібниць і нюансів, які дуже
важливі для створення вражаючої атмосфери.
І Кобйол – справжній майстер вражень. Наприклад, він зробив ванні кімнати в своєму готелі
розміром зі спальню і поставив у них інкрустовані дубові ванни. У зимовий час його двірники
надягають уніформу без ґудзиків і застібок, для
того щоб, очищаючи від снігу дорогі автомобілі гостей на відкритій стоянці, не шкрябати
їх покриття. У цьому готелі сотні таких фішок.
Постійно є чому вчитися. І я всюди шукаю можливості отримати нові знання і досвід.
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ЗАСНОВНИК ТА ІДЕЙНИЙ

компаній. Наприклад, упровадження інструменту проведення нарад Lenovo в моїй компанії
показало мені, що існує дуже велика різниця
в китайській і українській культурі, менталітеті.
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ОЛЕКСАНДР КОТОЛУП,

ДИВІТЬСЯ КІНО ПРАВИЛЬНО
Зараз я переглядаю багато фільмів, серіалів,
документальних стрічок. Дивлюся з ручкою
і блокнотом, а іноді переглядаю по кілька разів. Якщо вдумливо підходити до перегляду
фільмів – то це джерело мотивації для самонавчання. До того ж, що важливо, багато з них
дають проекцію майбутнього, проекцію змін,
які чекають наше суспільство і які вплинуть на
багато індустрій і бізнесів. Зокрема й на індустрію гостинності, в якій я працюю.
Наприклад, у фільмі «Ще одна з роду Болейн» є така фраза: «Мої дочки освічені, тому
вони гідні королівської корони». Вона мотивує
постійно вчитися. Кілька перших епізодів серіалу «Мільярди» варто уважно подивитися, якщо
вас цікавить кризовий менеджмент і природа
підприємництва. «Монстри на канікулах – 3»
теж вартий уваги, адже саме такою, як у цьому
мультфільмі, футурологи, тренд-вотчери і креатори, що працюють зараз на Голівуд, бачать
атмосферу й естетику п’ятизіркового сервісу
у майбутньому.
У Figaro Family Group ми дивимося й обговорюємо кіно з професійною метою: збираємося
що два тижні групою в 10–15 колег, переглядаємо фільм і влаштовуємо після нього півгодинну рефлексію. В одному з останніх фільмів
«Святковий переполох» – французькій комедії
про роботу івент-агентства, яке обслуговувало
весілля одного вимогливого аристократа, – ми
знайшли кілька крутих ідей і для себе.
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У ВИШІ — ЗАДОВОЛЕННЯ НЕ З ДЕШЕВИХ,
ЗОКРЕМА У ЗАКОРДОННИХ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. ПРОТЕ
ІСНУЮТЬ МЕХАНІЗМИ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ
ОПЛАТИТИ НАВЧАННЯ БУДЬ-КОМУ
З БАТЬКІВ. І ТУТ НАЙГОЛОВНІШЕ ЧАС
ТА ДИСЦИПЛІНА. ПРО ЦЕ РОЗПОВІДАЄ
ІННА БЄЛЯНСЬКА, КЕРІВНИК
ДЕПАРТАМЕНТУ З ПРОДАЖІВ, ЧЛЕН
ПРАВЛІННЯ ПРАТ «МЕТЛАЙФ» В УКРАЇНІ

Які надійні фінансові інструменти ви порадили б сьогодні батькам для формування
капіталу, необхідного для навчання дитини
у виші українському чи закордонному у майбутньому?
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Можу відповідально радити насамперед програми накопичувального страхування життя. На
мою думку, це практично єдиний повноцінний
механізм накопичення грошей для навчання
дитини. Звісно, ви можете почати просто відкладати гроші під подушку, інвестувати у цінні
папери чи бізнес або покласти на депозит. Але
така вже людська психологія, що систематично
збирати гроші та самостійно організувати свої
заощадження у довгостроковому періоді можуть далеко не всі батьки, навіть якщо йдеться
про майбутнє їхніх дітей.

“

Депозит у банку можна поповнити у будьякий момент, і так само зняти. Інвестиції в українських реаліях – зазвичай ризиковані, тому
навряд чи їх варто розглядати як інструмент
вирішення саме такого важливого завдання.
А ось робити регулярні внески для своєї дитини, наприклад щокварталу, замість купівлі їй
чергової іграшки – це те, що по-справжньому
організовує батьків. Тож програми накопичувального страхування захищають гроші клієнтів
не тільки від негарантованих і ризикових інвестицій, але й певною мірою від них самих, їхніх
емоційних і необґрунтованих витрат. У цьому
їх унікальність.
Є ще один дуже важливий чинник, який
робить програми страхування життя найкращим інструментом для накопичень для освіти
дітей. Навіть якщо з батьками щось станеться
упродовж періоду накопичення – наприклад,
виникнуть серйозні проблеми зі здоров’ям або
передчасно обірветься життя – страхова компанія зможе здійснювати внески замість тата
чи мами, і дитина все одно отримає необхідні
кошти після завершення дії програми. Відповідно мрія батьків здійсниться. Жоден інший
фінансовий або нефінансовий інструмент не
надає такої можливості.
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ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ ДИТИНИ
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ЯК ФІНАНСОВО УБЕЗПЕЧИТИ
МАЙБУТНЄ СВОЄЇ ДИТИНИ

Як завчасно починати готуватися батькам
до такої важливої і відчутної для сімейного
бюджету події, як вступ до вишу?
Спеціальні програми накопичувального
страхування для дітей можна придбати вже
у перші місяці життя дитини. Це прагматичне рішення – що раніше почати відкладати

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЖНА ПРИДБАТИ ВЖЕ
У ПЕРШІ МІСЯЦІ ЖИТТЯ ДИТИНИ
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Як саме працюють програми накопичувального страхування?
Усе просто: батьки обирають прийнятні для себе
умови страхування, укладають договір страхування та сплачують регулярні страхові внески.
Їх можна платити раз на рік, або розбити платіж на піврічний чи щоквартальний. У нашій
компанії за накопичувальними програмами
мінімальна сума внеску складає 6 000 грн. на
рік, або 17 гривень на день, а от максимальна
сума внеску – необмежена. Рекомендований
термін накопичення, якщо йдеться про навчан-

“
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ПРОГРАМА
СТРАХУВАННЯ
НЕ ТІЛЬКИ
ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ
НАКОПИЧУВАТИ,
АЛЕ Й НАДАЄ
ФІНАНСОВУ
ПІДТРИМКУ ДЛЯ
ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

Які аспекти повинна родина продумати
і визначити для себе перед прийняттям рішення придбати подібну програму?
Звичайно, на прийняття такого рішення потрібен час. Але ми просимо батьків подумати
про те, що в їхніх силах зробити все для щастя
своїх дітей, і сучасна освіта – один із найцінніших подарунків, які батьки можуть зробити
для дитини. Дуже важливо правильно оцінити
розмір страхового внеску, який родина може
собі дозволити інвестувати у майбутнє своїх
дітей. І попри усі стереотипи ми радимо визначати і накопичувати у гривні, оскільки доходи
більшості батьків прив’язані саме до української
національної валюти. Також ми наполегливо
рекомендуємо батькам щорічно індексувати
(збільшувати) внески за таким накопичувальним договором страхування дитини з метою
збереження вартості грошей у часі.
Після укладання договору страхування батькам треба буде контролювати свою фінансову
дисципліну та вчасно здійснювати страхові
внески, але це корисна звичка, і вона стане
у нагоді не тільки у відносинах із «МетЛайф».

Які основні переваги і ризики такого інструменту накопичення капіталу?

Що ви порадили б батькам читати для того,
щоб визначитися із майбутнім фахом та найкращим вишем для дитини, яка цього року ще
лише пішла до школи? Адже активно змінюється як «карта» затребуваних у майбутньому
професій, так і «карта» освітніх пропозицій.

Коли говорити про переваги та ризики у страхуванні життя, то варто звернути увагу спочатку
на репутацію, надійність та якість робити страхового партнера, а вже після цього розглядати
конкретний продукт.
Ми надаємо страхові послуги високого рівня. «МетЛайф» займає чверть усього українського ринку послуг з убезпечення життя, а якщо
говорити про довгострокові, накопичувальні
програми страхування, то наша частка перевищує 50% від загального обсягу надаваних
послуг. Міжнародний статус та капітал, понад
150 років досвіду роботи у світі та друге десятиріччя роботи в Україні, послуги світового рівня – це ті основні аргументи, через які клієнти
обирають «МетЛайф» та щороку продовжують
співпрацю з нами.
Наша філософія – клієнтоорієнтованість у самій її сутності, бо накопичувальні програми – це
довгострокові відносини, часто від народження
дитини і до її повноліття. Це ціле життя поруч,
тож наша компанія не просто допомагає накопичувати кошти, а й надає фінансову підтримку

Світ змінюється дуже швидко, тому давати поради про майбутнє зараз навряд чи варто – боюся
помилитися. Я сама мама, моя донька пішла
у перший клас, і я відчуваю, як стрімко змінюється світ, наскільки в інших умовах навчатимуться, розвиватимуться, будуватимуть кар’єру
наші діти. Але як мама я можу порадити усім
батькам: варто вже зараз розвивати в дитині
самостійність, творче мислення, не обмежувати
її доступ до знань, до вивчення іноземних мов,
давати можливість дивитися на мир ширше та
мандрувати, отримувати сильні комунікаційні
навички, виховувати у ній прагнення до успіху,
щиро говорити про можливість проблем та
навчати стійко тримати удар у випадку невдач,
не зупинятися і пробувати щось нове. Це найкраще, що можуть зробити батьки.
А щодо вибору вишу, то я впевнена, що
його повинна робити сама дитина, а не батьки.
Завдання батьків – забезпечити фінансування
для навчання і розвитку дитини, а також бути
її друзями, наставниками та надихати на успіх
власним прикладом.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

в разі хвороби, травми і в період одужання та
гарантує стопроцентне виконання своїх зобов’язань за будь-яких життєвих обставин.
Ризиком можна назвати втрату частини
суми при достроковому розірванні договору
з боку клієнта, бо в такому разі він отримає
меншу суму. Але ми найчастіше знаходимо
правильні аргументи, щоб допомогти батькам
дотримуватися власних планів та продовжити
накопичення.

ED_VENTURE

ня у виші, – до виповнення дитині 16–18 років.
Після досягнення зазначеного в договорі терміну дитина отримує гроші – повну страхову
суму та додатковий бонус.
Важливо, що програми «МетЛайф» передбачають додатковий захист. Виплати
здійснюються, якщо дитина тяжко захворіла
(передбачена виплата на випадок будь-якого
з 20 критичних захворювань), отримала переломи, опіки та інші тілесні ушкодження, була
госпіталізована, їй було проведено хірургічне
втручання у результаті нещасного випадку або
хвороби тощо.
Отже, програма страхування дає можливість
не тільки накопичувати, але й надає фінансову
підтримку для збереження здоров’я дитини та
компенсацію фінансових витрат батьків, які
пов’язані з лікуванням.
Тут також діє додатковий захист для батьків, про який я вже згадувала. Якщо з одним із
батьків, який сплачував страхові внески, сталося
лихо – наприклад, загибель у ДТП,– то відбувається моментальна виплата подвоєної страхової
суми. Якщо йдеться про втрату працездатності
або відхід із життя через хворобу чи в результаті
ДТП, то «МетЛайф» здійснюватиме внески до
кінця терміну дії договору, аби дитина змогла
отримати накопичені кошти відповідно до початкового задуму своїх батьків.
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кошти, то більше буде часу та можливостей
для накопичення майбутнього капіталу. Насамперед завдяки більшому терміну накопичення не виникає значного фінансового
навантаження на бюджет родини: можна
відкладати менший відсоток від загального
доходу сім’ї, наприклад, не 15, а 5–7%. При
цьому сума, яку можна накопичити, збільшується зі збільшенням терміну дії страхового
договору, бо тут працює правило складного
відсотка на страхові внески. Тобто що більше
часу діє програма накопичення, то більшу
суму інвестиційного доходу в результаті зможе
отримати клієнт. Це саме та ситуація, коли час
працює на нас.
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ФІЗІОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА І УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА НЕЙРОНАУК, ПОПУЛЯРИЗАТОРА НАУКИ

Звісно. Якщо дитина зануриться в англомовне середовище, не маючи навіть базових знань мови,

ЯК НАВЧАТИ ДІТЕЙ?
РОЗКАЖЕ ЇХНІЙ МОЗОК!
45 хвилин – більше ніж достатньо. На уроці
важливо вчителеві контролювати два чинники.
Перший – рівень активації мозку дітей під час
усього заняття. Він має бути помірно високим, що
відчувається як стан бадьорості, але не занадто
високим чи низьким – збудження та сонливості
відповідно. Саме за цієї умови мозок демонструє
найефективнішу когнітивну діяльність. Другий
чинник – концентрація уваги, одна із ключових
умов успішного навчання дітей.

Яку додаткову можливість дає вивчення
англійської мови?
У людей, які знають дві й більше мов, у нервових
центрах, які забезпечують мовну функцію, більше
зав’язків та й самі центри більші. Дослідження показують, що у людей похилого віку, які володіють
кількома мовами, нейродегенеративні процеси
у вербальних центрах зазвичай не проявляються
у порушеннях когнітивних функцій. Тому вчити
іноземні мови – не лише важливо, а й корисно.

Чи всі діти мають однакові здібності до
вивчення мови?
У кожного з нас є здібності, проте вони виявляються по-різному: у когось більш яскраво, у когось
ледь помітно. А це, напевно, означає, що будь-яка
дитина може вивчити мову принаймні на тому
рівні, який дозволяє вільно спілкуватися з іншими. Просто одні це зроблять швидше, інші – повільніше. Хороший учитель зрозуміє, хто більше,
а хто менше здібний до вивчення предмета.

Усі люди різні. Наприклад, невротики, екстраверти відрізняються між собою, оскільки мають
відмінності навіть на анатомічному рівні. Так,
невротики схильні до емоційної поведінки. Це
тому, що товщина ділянки лобної кори, яка відповідає за контроль емоційного стану, у них тонша,
ніж у інших людей. А ще у виражених невротиків
підвищену активність демонструє ділянка мозку,
яка відповідає за визначення і аналіз помилок.
Отже, всі, хто схильний до невротизму, страшенно
не люблять помилятися. Тому вони будуть дуже
старанними, аби запобігти помилкам.

Яке навчання ефективніше – у групах чи
індивідуальне?
Попри поширений стереотип про високу результативність індивідуального навчання, навчання
у групах дозволяє активувати механізми соціалізації. У групах учні передають знання одне одному, копіюють навички, демонструють позитивний
приклад іншим учасникам групи, «заряджаючи»
їх до виконання завдання тощо. Важлива умова
ефективного групового навчання – обмежена
кількість учасників групи: 6–10 осіб. З одного боку,
це дозволяє врахувати індивідуальні характеристики учнів, з другого – тримати учителеві під
контролем всі параметри навчального процесу.

Яка тривалість уроку оптимальна для дітей?

Які ще індивідуальні чинники впливають
на засвоєння інформації?
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Чи можна дитині вивчити англійську за
короткий час?
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МИ ЗВЕРНУЛИСЯ ДО ЕКСПЕРТА В ГАЛУЗІ НЕЙРОНАУК ВІКТОРА КОМАРЕНКА, СПІВЗАСНОВНИКА

Існує багато «пряників» – фізична винагорода
чи емоційна – наприклад, створене community
на базі школи. Якщо ви зможете перетворити
час перебування дітей у вашому закладі як час
перебування в клубі, де всі однодумці, де приємно
перебувати, то ця атмосфера затишку та безпеки
стимулюватиме учнів знову повертатися до школи.
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ПРОЦЕСУ. МИ ЗАВЖДИ ПРАГНЕМО ЗАКОХУВАТИ ДІТЕЙ У НАВЧАННЯ, А ЩОБ ЗРОБИТИ ЦЕ ПРОФЕСІЙНО,

забувати про експліцитне навчання – без нього
процес отримання знань буде неповноцінним.

#14 / 2019

DEC SCHOOL

ЩОБ ЗРОЗУМІТИ, ЯК НАВЧАТИ ДІТЕЙ, ТРЕБА ТРІШКИ РОЗІБРАТИСЯ В ОСНОВАХ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЇ ЦЬОГО

У яскраво виражених екстравертів інша особливість – непосидючість. Її пов’язують із меншими розмірами центрів лобної кори, які забезпечують гальмування імпульсивної поведінки.
Примушувати їх бути посидючими – неприродно.
Зазвичай такі люди «жадібні» до всього нового,
тому, напевне, нудьгуватимуть на заняттях під
час закріплення вивченого.
Який формат уроку найефективніший для
засвоєння інформації?
Для ефективного засвоєння інформації варто
комбінувати імпліцитне й експліцитне навчання. Імпліцитне яскраво проявляється у грі. Експліцитне – це усвідомлений процес отримання
знань. Результати від навчання у формі гри – це
соціалізація, контроль своєї поведінки, вміння
домовлятися, зниження рівня стресу, тривале
підтримання фокусу уваги та ін. Але варто не

“

БУДЬ-ЯКА ДИТИНА
МОЖЕ ВИВЧИТИ МОВУ
НА ТОМУ РІВНІ, ЯКИЙ
ДОЗВОЛЯЄ ВІЛЬНО
СПІЛКУВАТИСЯ
З ІНШИМИ ЛЮДЬМИ

то за кілька місяців вона зможе спілкуватися.
Тут левову частку результату забезпечуватиме
імпліцитне навчання. Якщо ж вивчати граматику
іноземної мови, то це потребуватиме експліцитного навчання.
Як мотивувати дітей на навчання? Чи є
якийсь «пряник» для мозку?

Як відслідковувати прогрес у навчанні
дитини?
Традиційні оцінки не ілюструють реальних
результатів навчання, бо не відображають тих
зусиль, які витратила дитина на виконання
завдання. У кожної дитини така динаміка розвитку успішності буде різною, тому одні й ті самі
завдання різні діти виконують із різним успіхом.
Заохочуйте дітей до навчання, дайте їм побачити
їхній прогрес. Згадайте, як із захопленням ми
займаємось чимось, де бачимо швидкий бажаний
результат. Коли є видимий позитивний результат,
у мозку активується центр задоволення. Цей
стан мозок завжди хоче «пережити» повторно.
Як наслідок – учень із задоволенням розпочне
новий відрізок навчання. Так ми, дорослі, допомагаємо дітям мати позитивний зворотний
зв’язок, який природно мотивуватиме їх якісно
здобувати знання.
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ТЕЛЕЦЬ

Тельці беруть своє терпінням і наполегливістю. Вони
виконують всі домашні
завдання, відпрацьовують лексику і граматику
повільно, але серйозно. Їм
складніше з фантазією та
образним мисленням, тому
іноді важко дається написання текстів. Турбуйтеся
про них! Звертайте увагу
на їхні навчальні умови й
заохочуйте, коли у них гарні результати.

БЛИЗНЮКИ

Близнюки надзвичайно товариські, рухливі й допитливі. Вважається, що у них

B

для Левів багато не буває.
А якщо критикуєте, то коротко, аргументовано і без
свідків.

НАЙВАЖЛИВІШІ
ЦИФРИ
DEC SCHOOL

10

років поспіль
тут навчають
англійській мові

1100

дорослих та
дітей навчаються
щороку

33855

годин англійської
щороку викладають
студентам

РАК

У Раків вивчення іноземної мови здебільшого
залежить від настрою та
внутрішнього стану. Але
це не означає, що вони не
люблять вчитися. Їхній життєвий пріоритет – тепле, душевне спілкування, тому
для успішних занять дуже
важлива симпатія і повага
Рака до його викладача. Цікавтеся життям Рака за межами занять англійською
мовою.

ДІВА

Діви зібрані й готові вчитися, якщо попереду – бажана мета. У них логічне
практичне мислення та
унікальна здатність помічати всі деталі. Діви легко орієнтуються в тестах.
Вони поважають учителя,
дисципліновані. Щоб надихнути такого студента –
дисциплінуйте його. Діви
схильні вивчати іноземну
мову не заради неї самої,
а задля якоїсь мети.

8

локацій мережі
шкіл розташовано
у Києві

Леви здатні «завоювати
світ», якщо їм дійсно цікаво чи якщо вивчення мови
підвищує їхню самооцінку.
Вони упевнені у собі, тому
не бояться говорити англійською або робити помилки.
Леви не люблять монотонність і заучування правил.
Хваліть їх, адже похвали

ТЕРЕЗИ

Терези будь-який матеріал
засвоюють швидше і легше
за допомогою інсценувань
і рольових ігор. Вони легко знаходять спільну мову
з викладачами. А при відсутності мотивації часто
пускають навчання на
самоплив. Читання книг
в оригіналі, перегляд улю-

ІДІОМ,
ЯКІ ПРИКРАСЯТЬ
ВАШУ МОВУ
Викладач DEC school Пітер
Уїттам ділиться своїми
колекційними знаннями



бленого серіалу іноземною
мовою здатні надихнути
Терезів учити мову.

For donkey’s years
(«задовго до…») –
He has been teaching for
donkey’s years.



Cat got your tongue
(«тобі нічого сказати») –
My students act often act like
the cats got their tongues.

СКОРПІОН

ЛЕВ

5

Скорпіони обожнюють
експерименти. Вони цікавляться предметом, якщо
розуміють, «куди його подіти». Маючи величезний
енергетичний і розумовий
потенціал, Скорпіон здатен
блискуче вчитися, тим більше, що він надзвичайно
амбіційний. Експериментуйте зі Скорпіоном та частіше грайте, адже гра – це
м’яка нешкідлива форма
змагання.

КОЗЕРІГ

Завзятість і бажання досягти
успіху допомагає Козерогові
вивчити іноземну мову без
проблем. Козероги легко
засвоюють все, де є логіка
і система. Вони відмінно
засвоюють граматику й
одразу ж шукають практичного застосування своїм
знанням. А виступ чи презентація англійською, участь
в олімпіаді тощо мотивуватимуть Козерога йти далі.

ТОП-10
ВОДОЛІЙ

Водоліям навчання дається легко. Вони здатні на
видатні успіхи, якщо до їхньої думки прислухаються
і дають можливість експериментувати. Водолії не
соромляться своїх помилок,
тому гарно практикують
спілкування іноземною мовою. Якщо Водолій поділився з вами своєю мрією, не
давайте оцінок і не робіть
песимістичних прогнозів.



Bob’s your uncle
(«справу зроблено») –
If you follow these simple
instructions, Bob’s your uncle,
you will have the perfect cake.



Piece of cake
(«дуже просто/легко») –
This exam is a piece of cake.



Cool as a cucumber
(«дуже спокійний») –
She walked in as cool as
a cucumber, as if nothing
had happened.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

A

СТРІЛЕЦЬ

Стрільці люблять діалоги
і дискусії. Навчання їм дається легко, проте Стрільця
не можна змусити щось вивчити, адже вони вважають
за краще займатися тим, що
цікаво їм. Зацікавте студента через різні активні форми
спілкування іноземною мовою – зустрічі мовного клубу,
спілкування з волонтерами-іноземцями, перегляд
телешоу про подорожі.

ED_VENTURE

ОВЕН

Овну подобається бути
першим. Якщо в нього буде
бажання, то рано чи пізно
він знатиме мову досконало і йому не завадить навіть
рутина у вивчені граматики. Овни дуже допитливі:
вже якщо їх «зачепило», то
схоплять новий навчальний
матеріал на льоту. Щоб мотивувати Овна до вивчення
мови, задіюйте яскраві образи, несподівані завдання.

вроджена грамотність
і фотографічна пам’ять.
Близнюки зацікавлені
у предметі, тільки якщо їм
імпонує викладач. Тож не
намагайтеся жорстко дотримуватися плану уроку
і дозволяйте Близнюкам
«стрибати» час від часу,
тактовно повертаючи їх до
потрібного завдання.

C

РИБИ

Риби досягають результатів невеличкими кроками.
У них прекрасне творче й
асоціативне мислення, а також інтуїція, яка допомагає
їм успішно справлятися
з тестами, а згодом – і «відчувати» мову. Якщо у Риби
не складуться стосунки
з викладачем – результату
не буде. Довіряйте їм, адже
будь-яка м’яка, непримітна
Риба сильніша, ніж здається.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ РІЗНИМИ
ЗНАКАМИ ЗОДІАКУ

ДИВОВИЖНИХ СЛІВ
ПРО ПОДОРОЖІ,
ЯКІ НЕ МАЮТЬ АНАЛОГІВ
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Методолог DEC school Вікторія Крахмаль дуже
полюбляє подорожі й із задоволенням ділиться
деякими іншомовними словами, що чудово описують враження від подорожі. До речі, ці слова не
мають англійських аналогів.
1 / Resfeber (шведська) – нервове відчуття/напруга, яке ви відчуваєте перед подорожжю.
2 / Eleutheromania (грецька) – інтенсивне і непереборне прагнення до свободи.
3 / Trouvaille (французька) – щось прекрасне, що
ви відкрили для себе випадково.
4 / Hygge (данська) – настрій затишку та комфортного спілкування з почуттям благополуччя і
задоволеності.
5 / Onism (данська) – усвідомлення того, як мало
ви подорожуєте світом
6 / Livsnjutare (шведська) – той, хто любить життя
глибоко і живе до крайності.
7 / Waldeinsamkeit (німецька) – відчуття самотності в лісі.
8 / Numinous (латина) – потужне, особисте відчуття перевантаженості та натхнення.
9 / Dérive (французька) – спонтанна подорож,
коли мандрівник дозволяє духу пейзажів та
архітектури керувати ним.
10/ Yu yi (китайська) – бажання відчувати речі так
сильно, як і тоді, коли ви були молодші
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DEC camp – інноваційний табір із повним зануренням в англомовне середовище та яскравим акцентом на набуття і розвиток у дітей гнучких навичок.
За даними досліджень Гарвардського
університету, фонду Дейла Карнегі та
дослідницького центру Стенфордського університету, це саме ті навички,
від яких залежить 85% успіху та щастя
не тільки в туманному майбутньому,
а уже зараз. Учені прогнозують, що
в найближчі 10–20 років з’являться
близько 190 нових професій, а 65%
нинішніх учнів молодших класів працюватимуть у сферах, про які ми навіть
не замислюємось: дизайн 3D-світів,
коуч із криптовалют, менеджер із
космічного туризму. Тому у DEC camp
вирішили не гаяти часу і вже зараз
готувати дітей до майбутнього.
Влітку 2019 року DEC camp організував для дітей одразу три програми,

“

ПРОЕКТИ DEC CAMP КОМПЛЕКСНО ФОРМУЮТЬ
НАВИЧКИ МАЙБУТНЬОГО, СЕРЕД ЯКИХ КОМУНІКАЦІЯ,
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ТА ЙОГО ГНУЧКІСТЬ,
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ, КРЕАТИВНІСТЬ ТОЩО

ний форум визначив основними для
досягнення успіху: комунікація, критичне мислення, гнучкість мислення,
емоційний інтелект, креативність,
прийняття рішень, уміння вести перемовини, соціальна відповідальність
та ін. Невід’ємна частиною роботи
таборів зосереджена навколо англійської мови, якою діти спілкуються під
час створення проектів, а також вивчають її на заняттях з носіями мови.

10 ПРОЕКТІВ DEC CAMP, СТВОРЕНИХ
ДІТЬМИ 7–17 РОКІВ
1 / У напрямі Technology & Business
кемпери створили креативні браслети з LED-підсвіткою, в яких можна
обрати будь-який колір світіння. Вони
розробляли прототипи та продавали
їх на території табору усім бажаючим
за «деки» – валюту табору. Заробіток:
4192 дека – досить вагома сума як для
юних підприємців.
2 / Фоторепродукція картин на проекті Media. Діти обирали відомі полотна Ван Гога, Мунка, Пікассо, Стена
та ін., копіювали антураж, шукали або
створювали схожий одяг, позували
і робили фото.
3 / Інший проект у напрямі Media –
відео про древніх людей в стилі stop
motion. Це велика праця, яка передбачає багато етапів: придумати ідею і сюжет, зліпити з пластиліну людей і мамонтів, побудувати пастки та укриття,
пересувати фігурки відповідно до
сюжету і паралельно робити тисячу
фотознімків, з яких пізніше склеїти
відео про доісторичне полювання.
4 / На одному з проектів у напрямі
Emotional Intelligence кемпери знімали соціальний ролик про те, що

об’єднує дітей у DEC camp. Сюжет
побудовано на контрастах: спочатку
відповідаєш на прості запитання про
улюблений вид морозива або спорт,
а потім зізнаєшся чи ображав когось
і чи шкодуєш про це. Як з’ясувалося,
попри різні уподобання в їжі ми стикаємося зі схожими труднощами в житті.
Висновок: ніхто не самотній у своїх переживаннях.
5 / У напрямі Future on Earth кемпери привертали увагу до проблеми
забруднення планети та створили
колекцію одягу зі сміття. А потім придумали та зняли казку, головна ідея
якої полягає в тому, що гарні речі – це
насправді сміття, яке валяється в лісах і шкодить нашій планеті.

Technologies. У межах цього напряму
діти створили створили спеціальних
роботів, один із яких кладе чайний
пакетик і цукор у чашку, а другий –
перемішує все ложечкою.
10 / Ще один проект із Business –
організація шоу талантів для всього
табору. Діти придумали й прописали
сценарій, залучили учасників, написали промови, розписали по хвилинах кожен виступ.

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ
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кожна з яких передбачає елементи
освіти майбутнього:
⚫⚫ DEC Unilab – інтенсивна підготовка підлітків до вступу в омріяний
закордонний виш;
⚫⚫ DEC Republika – з демократичними елементами в програмі табору.
Тут діти навчалися керувати власним
життям, наприклад, на «Ранковій
асамблеї» кемпери визначали програму на день;
⚫⚫ програма DEC camp в Карпатах,
яка вже третій рік поспіль орієнтована на проектну командну роботу.
Влітку у кемперів була можливість
обрати для проекту один із 7 напрямів: Business, Media, Future on Earth,
Technology, Playtronica, Art & Culture,
Emotional Intelligence.
Формат проектної співпраці найбільш комплексно формує навички
майбутнього, які Всесвітній економіч-

6 / На проекті Future on Earth працювала екополіція. По всьому табору
були розвішані плакати, які попереджали про суму штрафу в 5 деків
за розкидання сміття, а якщо хтось
підбере обгортку і кине її в урну, то
заробить плюсик до карми і кілька
деків у кишеню.
7 / Напрям Emotional Intelligence
передбачав соціальний експеримент
про відносини, свободу і відповідальність за себе та інших. Дві дівчинки
пов’язали свої руки стрічкою і прожили весь день як єдине ціле. Це експеримент про вміння домовлятись
і враховувати не тільки свої бажання,
а й бажання того, хто поруч. А це виявилось зовсім непросто.
8 / На проекті в напрямі Playtronica
діти показали, що музика – всюди,
оскільки її породжує сама природа.
Вони створили музичне дерево, яке
звучить, коли торкаєшся його, а також
музичний вогонь, який видає мелодійні звуки при наближенні долоньки
до свічки. Крім того, тут було ще багато всього музичного: дартс, сходинки
та навіть ціла планета, яка поширює
«космічні хвилі».
9 / Механізми, які позбавляють від
рутини, було представлено у напрямі
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ЯК МИ НАВЧАЄМО ДІТЕЙ
ЖИТТЄВИМ КОМПЕТЕНЦІЯМ
ТА НАВИЧКАМ ХХІ
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НА ДУМКУ ФУТУРОЛОГІВ, МАЙЖЕ 50% СЬОГОДНІШНІХ ПРОФЕСІЙ ЗНИКНУТЬ ДО 2040-Х РОКІВ ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ
РОБОТИЗАЦІЮ. А У МАЙБУТНЬОМУ БУДУТЬ ЗАТРЕБУВАНІ НАВИЧКИ, ЯКІ МОЖНА ВІДНЕСТИ ДО ГНУЧКИХ

ЯКИХ НАВИЧОК
ПОТРЕБУВАТИМЕ МАЙБУТНЄ
Цього року одну з доповідей на World
Economic Forum було присвячено навичкам та умінням, попит на які буде
як зростати, так спадати до 2022 року.
І уже помітно, що на передній план
вийшли активне самонавчання (life
long learning), креативність та ініціативність, критичне й аналітичне
мислення.

Футурологи кажуть, що за 20 років
роботи замінять людей, які займаються
монотонною ручною працею,– працівників заводів, прибиральників і кур’єрів. Із часом буде повністю автоматизовано роботу, яку виконують іпотечні
брокери, юристи та бухгалтери. А от
найменше автоматизація торкнеться
фахівців у галузях, пов’язаних із соціальною взаємодією та креативом –
HR-фахівців, педагогів, лікарів тощо.

У майбутньому зросте потреба
у гнучких навичках – здатності до
лідерського та соціального впливу,
комплексного бачення та здатності
знаходити рішення складних задач,
емоційний інтелект.
Попит на hard skills, які належать
до суто професійних, поступово
зменшуватиметься. Серед них такі
як уміння контролювати та здійснювати моніторинг (процеси та час їх
виконання, фінансові та матеріальні
ресурси, якість, безпеку тощо), вербальні та аудіальні вміння, вправність
рук та точність, пам’ять, фізична витривалість.
Окрім невідворотності технологічного тренду, на зміну карти професій майбутнього суттєво вплинуть
і соціальні процеси: глобалізація, зміна моделей управління у бізнесі та на
рівні держав, зростання конкуренції,
екологізація способу життя, подовження середньої тривалості життя
людини тощо.
Нові професії потребуватимуть
досконалого володіння гнучкими навичками та одночасно кількома про-

фесійними компетенціями, оскільки
вони з’являтимуться на їх перетині:
проектувальник особистої безпеки,
science-митець, інфостиліст, медіаполіцейський, урбаніст-еколог або
сіті-фермер.
Отож, щоб підготуватися до
майбутніх викликів, сьогоднішнім
студентам доведеться розвиватися
одночасно у кількох академічних
напрямах та постійно поновлювати свої знання. А для конкуренції
з роботами – розвивати гнучкі навички, недоступні машинам: уміння працювати у команді, лідерство,
критичне мислення, креативність,
а найголовніше – емпатію та вміння
комунікувати з людьми. Ці навички фундаментально закладаються
у дитинстві. Ось чому так важливо
враховувати їх розвиток, обираючи майбутню професію та будуючи
освітню траєкторію для своєї дитини.

1

НАВЧАТИСЯ УПРОДОВЖ УСЬОГО
ЖИТТЯ – LIFE LONG LEARNING

Неможливо раз і назавжди
чомусь навчитися. В наші дні
освіта – це безперервний процес.
І дитина засвоює це вміння,
якщо постійно бачить приклади
самонавчання і розвитку дорослих, які її оточують,– у школі та
у сім’ї. Тому школа має навчати не
тільки дітей, навчання має проходити й для вчителів, до того ж
бажано так, щоб студенти могли
спостерігати за цим процесом.

2

РОБИТИ НЕУПЕРЕДЖЕНІ
ВИСНОВКИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ –

ідею чи задум на практиці за супроводу батьків. Так тренується
навичка пошуку вирішення проблем, прийняття рішень і відповідальності за результат. Дитині
потрібен творчий простір, умови
для експериментів й пізнання
себе. Це можуть бути студії,
місця, де передбачено різні
формати вільного спілкування.
Вона має право на помилку, на
свободу вибору і можливість
зробити щось по-іншому.

4

ШВИДКО ЗНАХОДИТИ ВИХІД
ІЗ НЕСТАНДАРТНОЇ СИТУАЦІЇ Й
БАЧИТИ ОПТИМАЛЬНИЙ ВАРІАНТ

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ

РІШЕННЯ – АДАПТИВНІСТЬ

Для цього важливо вміти
сприймати іншу точку зору,
вміти абстрагуватися від свого
попереднього досвіду – ставити
під сумнів вхідну інформацію
чи запропоновану до вивчення
догму. Основи критичного мислення закладаються у дитинстві,
коли малеча у пошуках відповідей ставить багато запитань.
Тому тут завдання для батьків –
підтримувати допитливість.

Ця навичка не формується в умовах навчання «за інструкцією».
Адаптивність – це про відкритість
до нового, про здатність бачити
складну ситуацію не як проблему,
а як можливість розвитку. Сучасний світ – найкращий тренер
з адаптивності, тому що саме життя штовхає нас до зони постійного
розвитку. Батьки мають допомогти дитині сформувати позитивне
ставлення до змін у цілому.

3

ПРОДУКУВАТИ ОРИГІНАЛЬНІ НОВІ
ІДЕЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ КОНКРЕТНИХ
ПРОБЛЕМ – КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ

Найкращий спосіб допомогти
дитині у цьому – реалізувати

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

ГНУЧКІ МЕТАНАВИЧКИ, ЯКІ ПОТРІБНО
РОЗВИВАТИ ВЖЕ СЬОГОДНІ

ED_VENTURE

5 НАВИЧОК, ЯКІ
ДОПОМОЖУТЬ ДИТИНІ
СТАТИ ЗАТРЕБУВАНОЮ
У МАЙБУТНЬОМУ

ЩОБ ПІДГОТУВАТИСЯ
ДО МАЙБУТНІХ
ВИКЛИКІВ,
СЬОГОДНІШНІМ
СТУДЕНТАМ
ДОВЕДЕТЬСЯ
РОЗВИВАТИ ГНУЧКІ
НАВИЧКИ, НЕДОСТУПНІ
МАШИНАМ
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“

Світлана Залужна,
директор та співавтор
школи нового формату
DEC life school

5

ЕМОЦІЙНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ
ІНТЕЛЕКТ – НОВИЙ ВИД ЛІДЕРСТВА

Тут важливими аспектами є
уважність та самоусвідомлення, співчуття до інших, уміння
взаємодіяти, довіряти та говорити відверто й без критики. Щоб
допомогти дитині у розвитку
емоційного та соціального інтелекту, варто започаткувати вдома
традицію рефлексії, наприклад,
під час вечері. Це час, коли можна поділитися своїми думками
й емоціями, підвести підсумки
дня, почути себе і свої рідних
та обов’язково подякувати їм.
Цей сімейний ритуал із часом
допоможе дитині навчитися розпізнавати свої емоції та емоції
інших, розуміти свою мотивацію
й мотивацію інших та створювати міцні соціальні зв’язки.
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АНОНС
ПОДІЙ

⬤⬤ ІНТЕНСИВНА АНГЛІЙСЬКА
ENGLISH + TED

Тривалість – з 22 жовтня – до
кінця травня (3 групи по 12 осіб)
Цільова аудиторія: діти 13–17 років
Вартість – 38000 грн.
⬤⬤ УНІКАЛЬНИЙ МЕДІАПРОЕКТ
DEC + FILM.UA

НОВИЙ НАПРЯМ — ВЛАСНІ КУРСИ
Компанія DEC прагне не тільки підготувати до навчання за кордоном,
підвищити навички англійської мови,
а й розвинути їх у підлітків. Для цього
DEC education розробила унікальні
для України курси, які розвивають
навички критичного мислення, креативності, написання есе, колаборації,
комунікації, медіаграмотності тощо.
Усе це – в DEC education.

Перший потік – з 5 жовтня до
21 грудня
Другий – з лютого до травня
Цільова аудиторія: діти 13–17 років
Рівень володіння мовою – В1+
Заняття проходять тричі на
тиждень: вт., чт., сб. (96 годин
навчання)
Вартість – 25000 грн.
⬤⬤ КУРАТОРСТВО (ВАРТІСТЬ – $1500)
І КУРАТОРСТВО ПРЕМІУМ
(ВАРТІСТЬ – $3300)
⬤⬤ РЕПЕТИТОРСТВО ПІД ЧАС
НАВЧАННЯ
⬤⬤ НАШ ДОСВІД ТАКОЖ
ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ПІДГОТОВКУ
СТУДЕНТІВ ДО ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

DEC SCHOOL СТАЄ БЛИЖЧОЮ
ДО СВОЇХ СТУДЕНТІВ: ВІДКРИТО
ДВІ НОВІ ЛОКАЦІЇ ШКОЛИ
Цієї осені мережа шкіл англійської
мови у Києві DEC school відкрила
одразу дві нові локації. Перша з них
розташована на базі LIKO-ліцею за
адресою вул. Мейтуса, 5а (Голосіївський район). Це відкриття відбулося
у рамках стратегічного партнерства
із LIKO-ліцеєм, метою якого є подальший успіх студентів обох навчальних
закладів. У DEC school та LIKO-ліцею
спільні цінності та мрії – ми готуємо
дітей до викликів та можливостей,
які їм відриває світ майбутнього,
допомагаємо їм стати активними та
успішними «агентами змін».
У будь-який час ви можете зателефонувати до цієї філії DEC school
та домовитися про індивідуальну
консультацію й екскурсію школою
для ближчого знайомства із локацією
та командою викладачів. Також ви
зможете пройти безплатне тестування для визначення рівня володіння
англійською мовою вашої дитини.
Другу нову школу DEC school
було відкрито на базі DEC education,
що на бульварі Лесі Українки, 32б.

Тут, окрім усіх зазначених переваг
мережі, можна знайти унікальний
преміум-продукт – English + TED. Він
передбачає два заняття на тиждень
із носієм мови та три заняття з українським викладачем Це інтенсив із
вивчення мови для підлітків (13–17
років), який дозволить їм на рівень
покращити володіння англійською
у невимушеній атмосфері.
Отож, від цієї осені у мережі DEC
school – 8 зручних локації у місті Києві. З кожним роком ми стаємо ближчими до свої студентів.

⬤⬤ ПРОГРАМА ADVANCED PLACEMENT
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Цільова аудиторія – 10–11 клас
(9 клас за умови дуже високого
рівня знань студента)
Тривалість: 1 предмет – 1 академічний семестр або 1 рік (залежно
від предмета)
Тривалість – з 7 жовтня до 7 травня
Обов’язкові вимоги до студентів
програми:
⚫⚫ володіння англійською мовою –
від Upper Intermediate
⚫⚫ висока успішність в школі (середній бал не нижче 9)

Що очікує на кемперів?
⚫⚫ 15 години вивчення англійської
мови з викладачами native-speakers
⚫⚫ 15 годин тренінгів і тематичних
майстер-класів
⚫⚫ 8 годин табірних активностей,
ігор, спорту та вечірніх заходів
⚫⚫ 4 хобі-активіті на вибір: танці й
фітнес, кулінарія, арт, лідерство

ДЕННИЙ ТАБІР У КИЄВІ НА ОСІННІХ
І ЗИМОВИХ КАНІКУЛАХ
Можливість для дитини здобути
перший табірний досвід, підвищити рівень знань англійської мови,
знайти нових друзів та зануритись
в атмосферу табірних веселощів та
розважальних заходів.
Тема осінньої зміни: Fall in Hygge
Style
Тема зимової зміни: Winter Magic
Вік: 6–12 років

АНГЛОМОВНИЙ ТАБІР DEC CAMP
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Вивчення англійської з носіями мови
та гармонійне формування навичок
ХХІ століття: творче мислення, позитивна комунікація, командна робота,
емоційний інтелект, нестандартне
вирішення задач, саморефлексія.
Тема осінньої зміни: Debate &
Public Speaking
Тема зимової зміни: Business & Tech
Incubator
Вік: 7–17 років
CMYK
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CHANGEMAKERS CLUB – КЛУБ
ЗДОБУТТЯ НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ,
ЯКИМ НЕ ВЧАТЬ У ШКОЛІ
DEC camp об’єднує підлітків із метою
їхньої трансформації в успішних дорослих завдяки розвитку гнучких навичок. Клуб створено для того, щоб
допомогти дітям досягти своїх цілей,
надати їм простір для ефективного
засвоєння інформації та природного
зростання мотивації.
Вік: 12–17 років
Що очікує на кемперів?
⚫⚫ 8 модулів у річній програмі
⚫⚫ 12 годин тренінгів в одному модулі на різні теми: тайм-менеджмент,
емоційний інтелект, мистецтво дебатів, публічні виступи в стилі TEDx,
проектна робота та ін.
⚫⚫ можливість відвідувати заняття
англійською мовою в окремій групі
⚫⚫ завдання, челенджі й марафони особистого розвитку між модулями
⚫⚫ менторство і супровід вожатих

ЖУРНАЛ ПРО ОСВІТУ

Заняття проходитимуть: пн.,
ср., пт. з 18:00 до 19:30, сб. з 11:00 до
14:00 (2 уроки по 1,5 год.), 8 тижнів
Тривалість – з 30 вересня до 23 листопада
Цільова аудиторія: студенти 10–11
класів
Рівень володіння мовою – В2
Вартість – 18000 грн.

ED_VENTURE

В УНІВЕРСИТЕТИ UNIPREP
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DEC EVENTS

Що очікує на кемперів?
⚫⚫ 2 години на день вивчення живої англійської мови з іноземними та
українськими викладачами
⚫⚫ 5 тематичних майстер-класів
з акторської майстерності, фотографії,
творчості, кулінарії, STEM
⚫⚫ 5 годин активностей: інтерактивні вікторини, відеочеленджі, тематичні вечірки, квести, табірний аукціон,
командні ігри та спортивні заходи
⚫⚫ 30 нових друзів з одного міста
за одну зміну

⬤⬤ ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ
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0 75 35 0

КОНТАКТИ

DEC EDUCATION
бул. Лесі Українки, 23 б
dec-edu.com
	facebook.com/education.dec
(044) 390 76 24
0 800 30 44 33

DEC CAMP

DEC LIFE SCHOOL

бул. Лесі Українки, 23 б
dec.camp
facebook.com/camp.dec
	(044) 334 34 01 (Київ)
	(044) 334 34 05 (Одеса)

CMYK

0 100 40 15

CMYK

75 65 65 90

CMYK

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

MORE THAN A
LANGUAGE SCHOOL
It’s an adventure
80 years of excellence
in education

0 75 35 0

DEC SCHOOL
ГОЛО В Н И Й О Ф ІС

в ул. Професора Підвисоцького, 16
dec-school.com
	facebook.com/school.dec
0 800 30 44 00

40,000 students from
150 countries each year
Recommended by
97% of students

ШКОЛИ DEC SCHOOL
ОБОЛОНЬ

DEC HOLIDAYS
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	бул. Лесі Українки, 23 б
dec-holidays.com
	facebook.com/
DECholidays
(067) 118 35 07
(063) 807 17 89
(050) 445 88 83

	вул. Оболонська
набережна, 19
(067) 447 99 82
ОСОКОРКИ

	вул. Дніпровська
набережна, 19 а
(067) 234 28 60
ПЕЧЕРСЬК

	вул. Професора
Підвисоцького, 16
(067) 240 19 05
ГОЛОСІЇВ

	вул. Ломоносова, 73 в
(ЖК «Сонячна брама»)
(067) 327 96 01

ЛУК’ЯНІВКА

	вул. Січових стрільців
(Артема), 42
(067) 327 96 03

38 schools in 6 English
speaking countries

ПЕЧЕРСЬК

	вул. Академіка
Філатова, 2/1
(ЖК «Французький
квартал»)
(067) 466 84 47

Kaplan guarantees your
progress in English

ВДНГ

вул. Мейтуса, 5а
(067) 400 79 35
ПЕЧЕРСЬК-DEC EDUCATION

бул. Лесі Українки, 23 б
0800 30 44 33

K A P L A N I N T E R N AT I O N A L . C O M / R U

