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A BRIDGE TO YOUR FUTURE
Bodwell is an award winning high school in Vancouver, Canada that continues to provide 
international students with links towards many exciting and possible futures for their uni-
versity and career lives, whether they be in Canada, or around the world.

A UNIVERSITY PREPARATORY BOARDING SCHOOL FOR GRADES 8 TO 12

Bodwell features a modern waterfront campus in a safe, convenient location.  We 
have two gyms & cafeterias, an indoor pool, an expansive library, theatre, & audito-
rium, and 500+ boarding spaces with a student population from over 40+ countries.

DANYLO
LOZHOVSKVY

Ukraine

University of
Toronto
Social Science

STUDY WITH US
IN CANADA
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Н О В И Н И

НАЙМАСШТАБНІША ОСВІТНЯ ПОДІЯ РОКУ
Форум «Освіта за кордоном та спеціальності майбут-
нього» зібрав десятки компаній, представників вищих 
навчальних закладів п’ятдесяти країн

А К Т У А Л Ь Н А  Р О З М О В А

ПОБАЧИТИ СВІТ ОЧИМА ДИТИНИ
Про перспективи гуманної педагогіки в Україні та світі, 
про сімейний табір та про те, як батькам навчитися кра-
ще розуміти своїх дітей, розповідає Паата Амонашвілі, 
президент Міжнародного центру гуманної педагогіки

D E C  E D U C AT I O N

СЕРЕДНЯ ОСВІТА: ВІДІЙТИ ВІД ПОСЕРЕДНОСТІ
Незважаючи на те, що в нашій державі стають помітні-
шими позитивні освітні процеси, все ж середня освіта за 
кордоном на кілька порядків випереджає вітчизняну

D E C  S C H O O L

10 + 1 ПОРАДА, ЯК ОБРАТИ ШКОЛУ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Щоб до 16 років досягти рівня upper intermediate, вар-
то просто вчити дітей відповідно до здорового глузду та 
порад фахівців

D E C  C A M P

ТАМ, ДЕ ДИТИНА ТВОРЕЦЬ СВОГО ЖИТТЯ
У DEC camp діти вчаться самостійно обирати вектор 
розвитку, створюють власні невеличкі бізнеси та соці-
альні проекти, практикують важливі життєві навички

D E C  H O L I D AY S

У ПОДОРОЖ ПО ЗНАННЯ, ЕМОЦІЇ, ВІДКРИТТЯ
Вивчати англійську мову можна, поєднуючи навчання 
з цікавими пригодами, поїздками, знайомствами

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

ЖИТТЯ ПІСЛЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ
Після того як дитині виповниться 10 років, її психологія 
змінюється. Як батьки можуть допомогти їй пройти 
період дорослішання, а також підтримати мотивацію 
дитини до навчання?

Спеціальний огляд можливостей середньої та вищої освіти за кордоном для клієнтів 
міжнародної освітньої компанії DEC education ⚫ Січень 2020 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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УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ —  
це те, чого хочуть для своїх дітей усі батьки. Вони 
інтуїтивно розуміють, що це більшою мірою 
залежить від того, в якому середовищі буде 
рости й навчатися дитина. Та, обираючи місце 
навчання, батькам варто спочатку подумати, 
для чого їм потрібна школа й освіта. Від відпо-
віді на це питання залежатиме оптимальний 
варіант вибору.

Існує чимало причин, через які сім’ї обира-
ють середню освіту за кордоном. Дехто хоче 
отримати диплом престижного навчального 
закладу, який відкриє більше можливостей 
і перспектив для дитини. Інші обирають закор-
донну освіту, тому що не знаходять альтернати-
ви в Україні. Наприклад, для дітей-дислектиків 
це можливість навчатися навіть без уміння чи-
тати і писати. Хтось шукає закордонні школи, 
в яких діти зможуть розвинути свої хобі й спро-
бувати їх на професійному рівні. Адже багато 
шкіл мають чудову інфраструктуру – стайні, 
гольф-поля, лабораторії, тут працюють відомі 
тренери. Для когось вирішальним чинником 
стає саме система освіти. Наприклад, у західних 
навчальних закладах програма влаштована так, 
що на два фінальних роки у школі діти обирають 
4–6 предметів і поглиблено їх вивчають. Тоді 
як в Україні у старшокласників 14 дисциплін, 
більшість із яких їм нецікаві.

Ще одна причина, чому батьки віддають 
перевагу закордонним школам, – це можли-
вість показати дитині, який різноманітний світ, 
а також розширити коло її знайомств.

Якщо говорити про світові тренди, то освіта – 
одна з тих сфер, де найповільніше відбуваються 
зміни. Реформ і трансформацій потребують 
освітні системи всіх країн, це проблема не 
тільки України. Останнім часом у нас відбу-
вається бум в освіті. Відкриваються українські 
інноваційні школи, а ті, що існують, доповню-
ють і покращують свою інфраструктуру, вико-
ристовуються нові підходи і методики. Це дуже 
тішить, адже з розширенням вибору в дітей 
з’являється більше можливостей.

Незважаючи на різні формати і велику 
кількість шкіл, ідеальної й універсальної для 
всіх школи не існує. Щоб обрати ту, яка підійде 
вашій дитині, – прислухайтеся до її бажання, 
придивіться до здібностей і дайте їй можливість 
брати участь у виборі.

НАТАЛЯ ТАРЧЕНКО, 
 співзасновниця 

 групи освітніх компаній DEC

natalia.tarchenko@dec.ua

Із Green River College  
вам відкрито всі шляхи!

1  Лідер серед трансферу в університети

2  Призер конкурсів та рейтингів

3  Індивідуальне консультування для студентів

4  Проживання студентів у кампусі

5   Якісні програми, серед яких Intensive English 
та High School Completion

6   Менторство та розвиток лідерства

7   Хороший кампус, розташований посеред лісу 

8   Договори трансферу із понад 
30 університетами

9   Активне студентське життя

10   Нові сучасні будівлі та технічна база

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

 international@greenriver.edu

Globe www.greenriver.edu/international

Топ-10 причин обрати 
Green River College
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У ЧОМУ СУТЬ?
DEC це провідник між дитиною і її 
успішним майбутнім, між батьками 
і дітьми, між Україною та світом. Нова 
айдентика для DEC розкриває сут-
ність бренду і його характер: вона 
гнучка, смілива, яскрава і динамічна. 
А сам логотип є символом порталу 
в світ упевнених успішних дорослих.

ДЛЯ ЧОГО?
Усе навкруги змінюється – клієнти, 
люди, світ. Змінюємося й ми. Для нас 
це натуральний процес оновлення 
і змін.

ЯКИМ ЧИНОМ?
Ми зосереджуємося на тому, чого 
немає у наших конкурентів, – від-
критість, дитиноорієнтованість. Ми 
відкриваємося, хто у нас власники, 
ділимося відкрито досвідом, друкує-
мо журнал. І в цьому – наша природа. 
Тому це важливий процес переосмис-
лення нас, нашого розвитку.

ЗАВЖДИ ВІДКРИТІ ДО НОВОГО
ЯКИЙ ОБРАЗ?
DEC активно працює над тим, щоб 
виходити на міжнародні ринки. Від-
повідно до цього надзавдання потрі-
бен образ, який виглядатиме більш 
зрозуміло, буде сучасним, модним та 
мобільнішим. Ці нові форми прості й 
більш зрозумілі дітям.

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ?
Наш логотип буде новим, а це озна-
чає, що ми за старе не чіпляємося. 
Ми віримо, що логотип може бути 
трендсетером через свою сміливу 
динамічність та змінювану форму.

Це має значення й для усіх, хто 
пов’язаний із DEC.

 ⚫ Для клієнтів – ми стаємо більш 
відкритими, прозорими і дружелюб-
ними.

 ⚫ Для батьків – ми прагнемо ста-
ти брендом-соратником.

 ⚫ Для дітей – ми хочемо бути 
брендом-другом.

 ⚫ Для партнерів – ми намагати-
мемось бути тими, хто знає, як роз-
вивається ринок, куди все змінюється 
та що формує тренди.

 ⚫ Для команди – важливо, що ми 
постійно розвиваємося, знаходимо 
нові можливості та підтримуємо іс-
нуючі зв’язки.

ЯК ДОВГО?
Що стосується часу створення візу-
ального образу, то він був довготри-
валим – понад рік. Важливі справи 
похапцем не роблять!

Ми дискутували, зустрічалися, 
разом думали, запитували клієнтів. 
Одним словом, процес був надзви-
чайно насичений.

НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ DEC ЗМІНИТЬ 

СВОЄ ОБЛИЧЧЯ — КОМПАНІЯ 

ТРАНСФОРМУЄ СВІЙ ВІЗУАЛЬНИЙ 

ОБРАЗ ДЛЯ СПОЖИВАЧА. 

НА КІНЕЦЬ 2019 РОКУ УЖЕ 

ВИКРИСТАЛІЗУВАЛАСЯ НОВА 

АЙДЕНТИКА, РОЗРОБЛЕНА 

ОСВІТНЬОЮ АГЕНЦІЄЮ СПІЛЬНО 

З ДИЗАЙН-БЮРО SPIILKA. 

ЩОБ ЗРОЗУМІТИ СУТЬ ЦЬОГО 

ПРОЦЕСУ Й УСВІДОМИТИ 

НЕОБХІДНІСТЬ ПОТРЕБИ В НЬОМУ, 

ВАРТО ВІДПОВІСТИ НА КІЛЬКА 

ЗАПИТАНЬ.

ДИЗАЙН ВІД «СПІЛЬНИКІВ»
Spiilka – київське дизайн-бюро, яке розробляє айдентику, 
мобільні додатки та сайти. Має декілька дизайнерських 
нагород Reddot Award. Команда бюро працювала над 
такими проектами, як «Дія» («Держава в смартфоні»), ай-
дентика для «Майбутніх», застосунок для «Планети Кіно» 
і ребрендинг «Мегого».
Один із основних принципів роботи дизайн-бюро – бути 
спільниками не лише в команді, але й із клієнтами.

ЯК БУЛО РАНІШЕ?
Із 2003 року це вже четвертий лого-
тип компанії. Перший і другий були 
схожі між собою. Третій відрізняв-
ся від попередніх, нинішній ново-
створений – четвертий. Він зовсім 
інший, він – відображення досвіду, 
нашої енергії та динаміки руху. Зміни 
у візуалізації бренду повинні підкрі-
плювати внутрішній стан команди та 
компанії в цілому.

ЩО ДАЛІ?
Звісно, що ми хочемо розвивати наш 
логотип і айдентику взагалі через різні 
формати, один із яких, наприклад, за-
лучення дітей до конкурсів графіті та 
інших творчих проектів. Ми хочемо, 
щоб новий образ компанії розвивав-
ся через комунікації та колаборації 
з клієнтами, партнерами та командою.
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Форум «Освіта за кордоном та спеці-
альності майбутнього», який пройшов 
у кінці вересня 2019 року в Києві та 
Одесі, став наймасштабнішою освіт-
ньою подією року від DEC education. 
Форум зібрав десятки компаній, пред-
ставників вищих навчальних закладів 
п’ятдесяти країн та величезну кількість 
гостей, які цікавляться закордонною 
освітою та майбутнім своїх дітей.

МАЙЖЕ КОЖНА ПРОФЕСІЯ 
ЗМІНИТЬСЯ
На форумі можна було скористатися 
унікальною нагодою з перших вуст 
з’ясувати будь-які питання, що сто-
суються престижної освіти у США, 
Канаді, Великобританії, Німеччині, 
Нідерландах, Швейцарії, Австрії, Іта-
лії, Іспанії, на Кіпрі, в Австралії, Китаї 
та інших країнах і отримати актуальну 
інформацію про найперспективніші 
професії завтрашнього дня.

Гейміфікація, персоніфікація, між-
дисциплінарні навички та практика – 
основні тренди в освіті та професіях 
майбутнього обговорювали учасники 
цьогорічного форуму, організованого 
компанією DEC у Києві та Одесі.

Щодо актуальних професій екс-
перти, які побували на заході, не бе-

НАЙМАСШТАБНІША  
ОСВІТНЯ ПОДІЯ РОКУ

ДЕ ТРАВА ЗЕЛЕНІША
Серед тем у рамках панельних дискусій 
форуму було визначено такі:

ДЕ ТРАВА ЗЕЛЕНІША: ОСОБЛИВОСТІ 
НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ

 ⚫ Плюси і мінуси навчання в закордон-
них вишах

 ⚫ Як приймають українських студентів 
у різних країнах

 ⚫ Що ховається за стінами престижних 
міжнародних вишів

 ⚫ Перспективи працевлаштування та 
кар’єрного зростання за кордоном

 ⚫ Що чекає на іноземного студента вдо-
ма після повернення «звідти»

 ⚫ Як змусити диплом іноземного вищо-
го навчального закладу працювати на вас

СПЕЦІАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
 ⚫ З якими новими професіями зіткнуть-

ся молоді люди вже через кілька років
 ⚫ Як можуть трансформуватися нинішні 

професії, і які спеціальності належать до 
таких, що вимирають

 ⚫ Як університети адаптують навчальні 
програми під вимоги ринку майбутнього

 ⚫ Якими професійними навичками по-
винні володіти фахівці завтрашнього дня

 ⚫ Що таке soft skills, і чому вони так важ-
ливі для успішної кар’єри у будь-якій сфері

Питання, яких торкалися 
на панельних дискусіях 
форуму, дають змогу 
окреслити ті напрями, 
які сьогодні надзвичайно 
актуальні в освітньому 
середовищі. Зокрема, ба-
гато йшлося про володін-
ня мовою, адже сьогодні 
уже цим нікого не зди-
вуєш. Сьогодні мова – це 
щось допоміжне, і ніхто 
з молоді, батьків уже 
не кажуть, що мова – це 
щось головне. Це просто 
засіб спілкування.
Ще одним трендом 
сьогоднішнього дня є 
соціальна активність 
студентів – дітей, яким 
у шкільному середовищі 
варто «бути своїми».
Не менш важливе питан-
ня – потреба надзвичай-
но активно працювати. 
Це не можна порівняти 
з тим, як працюють 

ДЕ НАЙБІЛЬШЕ НАМ РАДІ
На форумі ставилося питання 
про те, де найбільше раді 
нашим дітям. Тут усі експерти 
однозначно стверджують, що 
нас радо приймають у всіх 
країнах. Варто водночас 
звернути увагу на ставлення 
до українських дітей у Кана-
ді. У цій країні воно особливо 
тепле через потужну україн-
ську діаспору. Власне, й сама 
країна надзвичайно відкрита 
для іноземних фахівців.
Потрібно зауважити, що 

Надія Копаниця,  
бізнес-тренер, психолог, 

сертифікований  
ToP та PinPoint- 

фасилітатор

Вікторія Носенко,  
керівник  

освітнього агентства  
DEC education

ГЕЙМІФІКАЦІЯ, ПЕРСОНІФІКАЦІЯ, МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ НАВИЧКИ 
ТА ПРАКТИКА — ОСНОВНІ ТРЕНДИ В ОСВІТІ ТА ПРОФЕСІЯХ МАЙБУТНЬОГО

“

в Україні. Навчаючись за 
кордоном, дітям необхід-
но приділяти дуже багато 
часу роботі. Сон, а далі – 
робота, спілкування, про-
фесійне зростання.
Щодо працевлаштування 
українців за кордоном, 
то наші діти, так само як 
і всі інші, беруть участь 
у конкурентних пере-
гонах. Тому ти можеш 
бути працевлаштований, 
тільки якщо ти кращий, 
ніж інші. Наші діти по-
винні долучатися до цієї 
конкурентної боротьби 
на загальних підставах. 
А умови для всіх – одна-
кові.
І, звісно ж, особливу 
увагу сьогоднішня освітня 
спільнота приділяє 
soft skills, розвинутому 
емоційному інтелекту, 
відкритості, бажанню 
й умінню взаємодіяти, 
жити з бажанням розви-
ватися самостійно й роз-
вивати інших, створюва-
ти навколо себе ком’юніті 
й бути людиною, із якою 
хочеться бути.

руться казати напевно, якими вони 
будуть. За їхніми словами, майже 
кожна зміниться під впливом но-
вих технологій, і новому поколінню 
передусім потрібно тренувати свої 
soft-skills навички.

Змінюються підходи в навчанні 
нового покоління. Горан Йорданов 
зі Швейцарії вказує на два напрями: 
гейміфікацію – тренд до інтерактив-
ного навчання, та персоніфікацію – 
індивідуалізований підхід, орієнтова-

БУТИ ЛЮДИНОЮ,  
ІЗ ЯКОЮ  
ХОЧЕТЬСЯ БУТИ

до наших студентів є ще й 
особливий відтінок ставлен-
ня через політичні події, які 
відбуваються в нашій держа-
ві та навколо неї. Тому ще й із 
цього боку українців знають 
і відповідно ставляться до 
них особливо бережливо. 
Та якщо студент готовий бути 
активним у всіх соціальних 
проектах, то й суспільство, 
яке його оточує, обов’язково 
надаватиме йому підтрим-
ку. І не важливо, це студент 
з України чи з іншої держави.

ний на потреби конкретної людини. 
Засновниця міжнародної мережі біз-
нес-шкіл MINIBOSS Ольга Азарова 
зазначає, що трендом майбутнього 
стане практичне навчання та розви-
ток інтелекту. Навчання без практики 
абсолютно непотрібне.

Освітні форуми – це прекрасна нагода 
отримати актуальну інформацію від 
фахівців найвищого рівня
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гуманістична психологія Карла Роджерса. Є і не-
великі приватні школи, проекти, які не мають 
відомих імен, але вони теж намагаються вчити 
дітей за класикою, навчати в рамках сучасної 
психології, й тому вони нам близькі.

 Ви згадали про спадкоємність. Ви ство-
рили свій табір для сімей та вчителів у Бушеті 
з метою «вкорінення» гуманної педагогіки?

Дійсно, в Грузії існує освітня програма, зав-
дяки якій багато вчителів і батьків отримують 
деякі знання, певний досвід, смак, я б сказав, 
до гуманної педагогіки і психології спілкування 
з дітьми, з членами сім’ї. Вона, наскільки я бачу, 
допомагає багатьом сотням батьків і вчителів. 
У таборі ми не вивчаємо теорію, щоб знати, що 
правильно, що краще або гірше. Вона створена 
для практики, для конкретних вправ і абсо-
лютно конкретних завдань, для можливості 
поспілкуватися зі своїми дітьми, членами сім’ї 
на місці. Крім того, це освітня програма вия-
вилася дуже хорошою і для дітей. Діти стали 
активно залучатися до життя табору.

змінюються підходи, змінюються люди… Тільки 
міністр із дуже великою мужністю, прийшовши 
через 30 років, може продовжувати дотриму-
ватися лінії сьогоднішнього міністра. Однак, 
якщо широке використання ідей гуманної і кла-
сичної педагогіки знаходить своє місце в такій 
маленькій країні, як Фінляндія, це може статися 
в інших державах.

 Які освітні чи педагогічні системи є най-
ближчими «родичами» для гуманної педаго-
гіки? Гуманна VS класична – в чому різниця?

Гуманна педагогіка – це класика педагогіки 
плюс сучасні знання у психології. Саме це по-
єднання запропонував нам Шалва Амонашві-
лі. У багатьох місцях ми бачимо дуже хороші 
освітні системи, які не називаються «гуманною 
педагогікою», але принципи у них такі самі.

Яков Гехт, засновник мережі демократичних 
шкіл, пропонує дуже цікавий підхід, у якого 
дуже багато точок дотику з гуманною педаго-
гікою, серед яких форми спілкування з дітьми, 
прагнення виховувати вільну людину, яка буде 
йти не за стандартами, яка шукатиме те, що не 
вкладатиметься в загальноприйняте, яка мрі-
ятиме і розширюватиме межі не тільки свого 
життя, але і життя своєї спільноти. Також, зви-
чайно, дуже близький до гуманної педагогіки 
підхід Марії Монтессорі – класика педагогіки. 
Вона створила просто безцінну спадщину на 
початку минулого століття. Дуже близька нам 

У ЖОВТНІ 2019 РОКУ ПААТА 

АМОНАШВІЛІ, ЛИЦАР ГУМАННОЇ 

ПЕДАГОГІКИ І СИН ШАЛВИ АМОНАШВІЛІ, 

ПРИЇЖДЖАВ В УКРАЇНУ, ЩОБ ДАТИ 

НИЗКУ МАЙСТЕР-КЛАСІВ ПЕДАГОГАМ 

І БАТЬКАМ, ЯКИХ ЦІКАВИТЬ ТЕМА 

ЙОГО ЖИТТЄВОГО ПОКЛИКАННЯ. НАМ 

ВДАЛОСЯ ПОГОВОРИТИ З ПААТОЮ ПРО 

ПЕРСПЕКТИВИ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ 

В УКРАЇНІ ТА СВІТІ, ПРО СІМЕЙНИЙ 

ТАБІР АМОНАШВІЛІ В ГРУЗІЇ Й ПРО 

ТЕ, ЯК БАТЬКАМ НАВЧИТИСЯ КРАЩЕ 

РОЗУМІТИ СВОЇХ ДІТЕЙ, ОСОБЛИВО 

У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ.

 Ви говорите, що гуманна педаго-
гіка – це радше нішевий продукт на 
освітньому ринку. Водночас зазнача-
єте, що кількість батьків, які виявляють 
зацікавлення до цього підходу, зростає. 
А попит, як відомо, породжує і пропо-
зицію. Чи є надія на те, що більша кіль-
кість батьків, які обирають гуманний 
підхід для навчання своїх дітей, можуть 
розширити цю вузьку нішу «тільки для 
тих, хто знає»?

Звісно, таке можливо, але тільки в дуже 
довгостроковій перспективі. І цю довго-
строкову перспективу можна побачити 
на прикладі Фінляндії. З моменту, коли 
уряд країни вирішив вводити радикальні 
зміни в освітній системі, й до більш-менш 
адекватного втілення цієї ідеї пройшло 
півстоліття. Це дуже довготривалий тер-
мін. Не у планетарному масштабі, звісно. 
У людському. Довготривалий ще й тому, 
що неодмінно потребує наступності, 
яка означає, що кожен новий міністр 
освіти чітко усвідомлює, що він продов-
жує справу, розпочату попередниками. 
І всі бачать остаточну мету однаково. Це 
складно досягається з політичної точки 
зору, навіть при стабільній економіці. 
Змінюються уряди, змінюються інтереси, 

ПОБАЧИТИ СВІТ ОЧИМА ДИТИНИ
ГОЛОВНА МЕТА  
ГАРМОНІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ —  
ЦЕ ПРАГНЕННЯ ПОБАЧИТИ  
СВІТ ОЧИМА ІНШОЇ ЛЮДИНИ,  
ЯКА СТОЇТЬ ПЕРЕД НАМИ

“

У Грузії існує 
освітня програма, 
завдяки якій 
вчителі й батьки 
отримують смак 
до спілкування 
з дітьми, 
з членами сім’ї
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ДІТИ, ЯКЩО ВОНИ ВІДЧУВАЮТЬ, ЩО ЇХ СЛУХАЮТЬ, — 
ВІДКРИВАЮТЬСЯ. І ЯКЩО МИ І ДАЛІ ЇХ СЛУХАЄМО, 
ВОНИ ГЛИБШЕ ВІДКРИВАЮТЬСЯ

“

 А спочатку ви створювали табір тільки 
для батьків і педагогів?

Коли ми це починали, 8 років тому, проект був 
для вчителів і батьків. Однак потім ми попроси-
ли привозити дітей із собою і паралельно утво-
рилася ще й дитяча програма, яку ми з часом 
вдосконалили і продовжуємо вдосконалювати.

До нас приїжджають із дітьми різного віку. 
І з підлітками, і з новонародженими. Для дітей, 
які щойно народилися, ми знаходимо відпо-
відних нянь. Для дошкільнят є школа радості, 
в яку діти ходять навчатися, якщо їм 4–5 років. 
Із 6-річного віку діти залучені вже в наше життя 
і прекрасно починають працювати. Діти йдуть 
на роботу, а їхні батьки в «школу». Така гра їм 
до душі. У 12–13 років діти теж втягуються і за-
ймаються більш серйозними справами. Вони 
взагалі не хочуть від’їжджати з табору.

 Ви сприймаєте дітей як дорослих і при 
цьому батькам дозволяєте відчути себе діть-
ми. Хочу попросити вас дати «добру пораду» 
батькам про те, що їм робити, щоб краще ро-
зуміти своїх дітей. Що вони повинні знати про 
себе і про свою внутрішню дитину?

Звісно, головна мета гармонійного спілкуван-
ня – це прагнення побачити світ очима іншої 
людини, яка стоїть перед нами. Там, де ми праг-
немо цього, там, де ми прагнемо побачити світ 
і відчути світ очима дитини і почуттями дитини, 
там ми більше починаємо розуміти. Підвищу-
ється взаєморозуміння, взаємоповага і, звичай-
но ж, ми менше конфліктуємо. Але це складна 
справа, і щодо дітей особливо складна, тому 
що їхнє сприйняття світу зовсім відрізняється 
від нашого. Мені легше побачити світ вашими 
очима, тому що ви на мене більше схожі з точки 
зору психології, як доросла людина. Однак без 
цього нормальне, гарне спілкування не вийде. 
До цього можна прагнути. Головне захотіти. 
Можна вчитися відкривати в собі внутрішню 
дитину. Але нам більше потрібне те, що ми на-
зиваємо в буденності – чуйність. Чуйно відчу-
вати почуття дітей. Для цього є кілька способів. 
Слухати, перетворити себе в слухача і нарешті 
послухати свою дитину. Діти, якщо вони відчу-
вають, що їх слухають, відкриваються. І якщо ми 
і далі їх слухаємо, вони глибше відкриваються. 
Однак це окреме мистецтво, якому варто по-
вчитися кожному, хто стикається з дітьми. Також 
це допомагає і для спілкування з членами сім’ї, 
зі своїми батьками. Ще одна річ для батьків, яка 

ПОЧУВАТИСЯ ДОРОСЛИМ, 
ПОЧУВАТИСЯ ВІЛЬНИМ  
І ПОСТІЙНО РОЗВИВАТИСЯ
Гуманна педагогіка – теорія гуманно-осо-
бистісної педагогіки, в основу якої покла-
дено ідеї, що сформувалися у класичному 
духовно-філософському, педагогічному та 
психологічному вченнях, а також у сучасній 
творчості. Поняття «гуманна педагогіка» 
прийнято вважати педагогічною класикою, 
але відокремлювати її від авторитарної 
педагогіки, яка панувала тривалий час на 
території пострадянських країн. Автором тео-
рії є відомий грузинський педагог, психолог 
та науковець Шалва Амонашвілі. Гуманна 
педагогіка свідчить, що свідомість дитини 

апріорі не пуста, а повна. Якщо підходити 
до природи дитини саме з цього погляду, то 
виховання спрямовується на різнобічний 
розвиток дитини, а не на формування слухня-
ного громадянина. Принципи, утверджувані 
Шалвою Амонашвілі, базуються на поглядах 
Руссо, Песталоцці, Льва Толстого. Основна ж 
ідея вчення підкреслює важливість духовної 
спільності між батьками та дітьми. За таких 
умов створюється середовище, в якому діти 
й батьки виховують одне одного, самовдо-
сконалюються, залучаючи дітей до процесу 
творення самих себе, не обмежуючись лише 
наповненням їх знаннями.
Відповідно до постулатів гуманної педагогіки 
у дитини є три базові потреби: почуватися 

дорослим, почуватися вільним та постійно 
розвиватися. Якщо у дитини є таке середо-
вище, де могли б задовольнятися ці потреби, 
то дитина росте здоровою й цілісною. Даючи 
визначення поняттю «гуманна педагогіка», 
Шалва Амонашвілі зазначає: «Ця педагогіка 
сприймає дитину такою, як вона є, погоджу-
ється з її природою. Вона бачить у дитині її 
безмежність, усвідомлює її космічність і веде, 
готує її до служіння людству протягом усього 
життя. Вона затверджує особистість у дитині 
шляхом виявлення її волі й будує педагогіч-
ні системи, процесуальність яких визначає 
любов учителя, оптимізм, високодуховна 
моральність. Вона заохочує педагогічну твор-
чість і закликає до педагогічного мистецтва».

допомагає побачити світ очима дитини, – це 
здатність мріяти. Ми багато мріяли в дитинстві, 
але ми забули, як це робити, по-справжньому, 
щиро. Також допомагає здатність гратися. Це не 
так уже й просто, як нам здається. Ми граємося 
з дітьми, але ця гра механічна, зовнішня, ми 
взагалі не долучаємося. А справжня гра – це 
коли ми внутрішньо повністю залучені.

 Що ви порадили б батькам, у яких діти 
входять у перехідний, підлітковий вік? Яку 
«найголовнішу добру пораду» ви їм дали б?

Найголовніша порада – потоваришувати зі 
своїми дітьми. Можна довго пояснювати, що 
означає дружити з підлітками. Наказувати – це 
не дружба, вказувати – не дружба, вимагати – 
не дружба, примушувати – не дружба. Дружба 
передбачає насамперед щирість. І якщо батьки 
щиро спілкуються зі своїми дітьми-підлітками, 
то ніяких проблем не виникає. Вони виника-
ють там, де немає щирості, немає дружби, де 
процвітає наша батьківська зверхність, тиск 
і примус. Ми ніби налаштовані, що краще зна-
ємо світ, що у нас більше життєвого досвіду, що 
ми знаємо глибше всі підводні течії, і тому доз-
воляємо собі вказувати дітям. Звичайно, у нас 
більше досвіду, звичайно, ми більше знаємо, 

звичайно, ми мудріші. Однак вказувати – це 
не спосіб отримувати істинні знання. Знання 
набувають тільки через особистий досвід. І тому 
дружба з дитиною – це про те, як дозволяти їй 
отримувати всі ці знання через власний досвід, 
дозволяти самостійно помилятися. Це хороший 
шлях і це шлях справжнього виховання у під-
літковому віці. Товаришувати і вибудовувати 
щирі відносини з дітьми.
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Нинішній рівень середньої освіти 
суттєво відрізняється в Україні й за 
кордоном. Незважаючи на те, що 
в нашій державі стають помітніши-
ми позитивні освітні процеси, все ж 
середня освіта за кордоном на кіль-
ка порядків випереджає вітчизня-
ну. Відповідно наразі перспективи 
отримання якісної середньої освіти 
лишаються такими самими, як і були 
раніше, – за кордоном навчання має 
значно більші переваги, ніж в Україні.

СЕРЕДНЯ ОСВІТА:  
ВІДІЙТИ ВІД ПОСЕРЕДНОСТІ

ЧОМУ ДІТИ ЇДУТЬ ВЧИТИСЯ 
ЗА КОРДОН
Сьогодні в Україні, на жаль, і досі 
функціонує основний принцип нав-
чання – вивчив, здав і забув. При та-
кому на вчанні ніхто не переймаєть-
ся світовими стандартами розвитку 
дітей. І саме це є однією з головних 
причин того, чому діти їдуть навчатися 
за кордон.

Як не дивно, але одним із суттєвих 
чинників, які сприяють виїзду дітей 
на навчання у інші країни, є й те, що 
діти сьогодні хочуть персонального 
підходу. У них з’являється бажання 
вирватися з освітньої системи, яка є 
в Україні. Звісно, можна навчатися й 
тут, якщо є гроші, але в Україні мало 
хто надає таку альтернативу, як за кор-

доном. І хоча у державі й змінюються 
підходи, та радикальних змін наразі 
немає: працюють старі викладачі, 
робота ведеться за старими методи-
ками, діти користуються застарілими 
підручниками, у навчальному процесі 
задіюється стара матеріальна база. 
Правда, у столиці ситуація трохи інша, 
та діти, які не з Києва, мають значно 
менше шансів. А тому й не дивно, що 
вони самі хочуть втекти від цієї систе-
ми й отримати щось нове. Приходячи 
у DEC, вони кажуть, що не хочуть на-
вчатися в українській школі. Серед 
причин називають і конфлікт із викла-
дачем, і якісь особливі уподобання, 
які хотіли б розвинути, посередність 
викладання і взагалі нерозуміння, для 
чого навчатися в Україні. Адже тепе-

рішні діти – це зовсім інші особистості, 
ніж ті, як були ще років 10–15 тому. 
Вони уже в 13 років шукають себе, 
хочуть знати, яким буде їхнє життя 
і що вони мають отримати від нього.

ІНІЦІАТИВА ЙДЕ ВІД ДИТИНИ
При виявленні потреб у навчанні іні-
ціатива йде насамперед від дитини. 
Запрошуючи клієнта на першу кон-
сультацію, консультанти DEC прагнуть, 
щоб була присутньою вся сім’я. Перша 
консультація – це зустріч із сім’єю, на 
якій консультант намагається з’ясу-
вати, яка перед ним дитина, що вона 
хоче тощо. При нагоді можуть долуча-
тися й інші фахівці, наприклад, психо-
лог чи візовий менеджер, але перша 
консультація – це зустріч консультанта 

Ірина Маслова,  
провідний спеціаліст відділу 
середньої освіти

Валерія Мельникова,  
експерт з вищої та середньої 
освіти за кордоном

із сім’єю, щоб виявити потреби дити-
ни, з’ясувати, які потрібні школи, чи 
дібрати відповідні варіанти.

На таких консультаціях у біль-
шості випадків дітям пропонують 
пройти тестування з англійської 
мови. Якщо це вже підліток, то йому 
рекомендують пройти професійний 
тест, щоб зрозуміти, ким дитина хоче 
стати. Якщо дитина ще не зовсім 
визначилася, чого хоче, то тест дає 
змогу зрозуміти цілісну картину її 
уподобань і бажань. Звичайно ж, 
консультанти з’ясовують також, які 
оцінки у дитини, які в неї захоплен-
ня – спорт, хобі, малювання та ін. 
Розпитуючи, ким дитина хоче стати, 
консультанти часто бачать, що не всі 
діти усвідомлюють, яким буде їхнє 
майбутнє, а тому пропонують різні 
варіанти у форматі «А як би ви поди-
вилися на те, щоб займатися, скажімо, 
оцим чи оцим…», тобто пропонують 
дитині зробити вибір самостійно, щоб 
вона поміркувала над тим, що обрати 
їй у майбутньому. Запитують, чому 
виникло бажання поїхати навчатися 
за кордон, що не влаштовує в Україні, 
які плани на майбутнє. Тобто йдеть-
ся про певний бекґраунд, який за 
цим стоїть. Врешті, навіть батькам 
потрібно знати, яку суму варто буде 
викласти за навчання. Але рішення 

ЧИ ІСНУЄ АЛЬТЕРНАТИВА ПРИ НЕВЕЛИКОМУ 
БЮДЖЕТІ

Відомо, що освіта за кордоном – дуже витратна частина сі-
мейного бюджету. Та чи є шанс у дитини, коли бюджет батьків 
не надто великий? Так, альтернатива існує! Їх навіть декілька. 
Дві основні з них – наведено нижче.

АЛЬТЕРНАТИВА 1
Можливість отримати знижку на навчання/стипендію
Що це означає: Якщо у дитини є якісь певні досягнення – олім-
піади з предметів чи дитина співає, танцює тощо, – то в таких 
випадках багато приватних шкіл дають знижку на навчання. 
Тому при низькому бюджеті батьків можна претендувати на 
знижку. У якихось країнах до знижок/стипендій ставлять-
ся більш прихильно, у якихось – не так. Зокрема, знижки 
нескладно отримати у США, а от у Великобританії – навпаки. 
Але все можливо.
Величина знижки: Зазвичай отримують знижку у межах 
20–30%. Та буває знижка і 50 та навіть 100%!
Примітка: Незважаючи на знижки за навчання, все одно 
повністю доведеться платити за проживання.

АЛЬТЕРНАТИВА 2
Проживання у приймаючій сім’ї
Що це означає: Студент проживає у приймаючій сім’ї, дотри-
муючись певних домовленостей, водночас оплата за прожи-
вання може бути суттєво меншою, ніж оплата за помешкання 
у пансіоні.
Де це застосовується: Можна організувати проживання 
у приймаючій сім’ї, навчаючись як у приватній школі (у різних 
державах світу), так і в державній (лише у Канаді).

СЕРЕДНЯ ОСВІТА — ЦЕ ПІДГОТУВАННЯ ДО ТОГО, ЩО БУДЕ ДАЛІ. ВОНА 
МАЙЖЕ ВСЯ УНІВЕРСАЛЬНА І ПЕРЕДБАЧАЄ СПРОБУВАТИ УСЬОГО ПОТРОХУ

“
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про навчання сьогодні здебільшого 
приймають самі діти.

АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ШКОЛИ
Після консультації та отримання тих 
чи інших вихідних даних, визначен-
ня бюджету на освіту, країни, у якій 
дитина хоче навчатися, університе-
тів, які розглядають, бажаного май-
бутнього фаху – консультант надалі 
визначає, як діяти. Наприклад, якщо 
діти, яким 13 років, хочуть поїхати за 
кордон і там лишитися, то розгля-
дається Канада. Якщо розглядають 
навчання як отримання престиж-
ної освіти з тим, щоб повернутися 
додому і займатися батьківським 
бізнесом, – то це може бути Велико-
британія. Тобто відштовхуються від 
того, якою має бути фінальна точка, 
що має бути у майбутньому. Відпо-
відно консультант DEC і намагається 
дібрати те, що потрібно для підго-
товки такої дитини. Адже ж по суті 
середня освіта – це підготування до 
чогось, що буде далі. Вона майже вся 
універсальна і передбачає спробува-
ти усього потроху. Часто діти навіть 
просто хочуть спробувати чогось, чого 
немає у нас, наприклад, економіку, 
яку в наших школах не викладають. 

За кордоном же можна обрати курс 
економіки й вивчати його там у школі. 
А якщо говорити про США чи Канаду, 
то там узагалі надзвичайно великий 
список предметів, які можна обира-
ти, – від в’язання до бродкастингу. Тут 

це спеціалізовані предмети у межах 
загальноосвітньої програми. У цих 
спеціалізованих точкових предме-
тах діти й можуть спробувати себе, 
а уже потім переходити в університет, 
обравши чи не обравши такий фах.

Консультант разом із батьками та 
дітьми визначає, що більше підхо-
дить дитині. Така система визначен-
ня базується на багатьох чинниках. 
Важливо також знати, дитина активна 
чи пасивна, потребує індивідуальної 
допомоги чи ні тощо. Консультант при 
такій роботі значною мірою поклада-

ється на власний досвід. Він сам на 
власному досвіді пройшов цю дорогу 
навчання у школі за кордоном та у за-
кордонному виші. Крім того, до уваги 
береться також досвід студентів DEC, 
бажання самого студента. А далі скла-
дається специфічний умовний пазл 
для визначення майбутньої школи.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАПИТ КЛІЄНТА
Іноді консультантам доводиться від-
правляти дітей у школи, де ще ніхто 
зі студентів DEC не навчався. Але це 
лише у випадку особистих уподобань 
батьків чи певних обставин – напри-
клад, суперспецифічний запит, або ж 
у цьому місті є друзі чи знайомі. На-
приклад, у сім’ї є близькі родичі, які 
приймуть дівчинку чи хлопчика на 
проживання. Це вигідно, адже за 
проживання завжди потрібно пла-
тити. Чи, наприклад, тут навчалися 
діти друзів батьків, і сім’я хоче, щоб 
була лише ця школа.

Варто зауважити, що часто бува-
ють індивідуальні запити від батьків, 
коли дитина займається спортом на 
професійному рівні, наприклад, від-
відує секцію при футбольному клубі. 
Батьки хочуть, щоб дитина навчала-
ся за кордоном, але з професійним 
футбольним тренуванням. В Украї-
ні дитина не встигає з академічних 
предметів, навіть незважаючи на 
запрошення репетиторів. А батьки 
хочуть, щоб був і футбол, і навчан-
ня. Такі футбольні академії існують 
у США, Іспанії, Італії, Великобританії. 
Тут діти приділяють максимум уваги 
тренуванням із футболу і максимум 
уваги навчанню за шкільною програ-
мою. А отримавши атестат про серед-
ню освіту з футбольним напрямом, 
діти обирають бакалавріат у спорт-
менеджменті. До речі, дуже багато 
таких вишів у Англії та Америці.

Так чи інакше, але будь-який за-
пит – стандартний чи суперспеци-
фічний – консультант компанії DEC 
у змозі реалізувати.

ТРИМАТИ ВСЕ У ГОЛОВІ

Один із найважливіших аспектів роботи консультанта з дітьми 
та батьками – персональне відвідування консультантом навчаль-
них закладів за кордоном. Після відвідування школи у фахівця 
агенції складається докладне уявлення про ту чи іншу школу, 
відповідно він може дати відповіді на найскладніші запитання 
з боку батьків та дитини. І навіть більше: у закордонній школі 
консультант, тримаючи в голові більшість пропозицій від своїх 
клієнтів, може безпомилково визначити ідеальний варіант для 
дитини. Як це відбувається?

Відвідуючи школу Великобританії чи США, ти, лише ступивши на 
її поріг, думаєш: ось ця школа підходить для Михайла. Адже лише 
тиждень тому при спілкуванні з батьками Михайла йшлося про 
лабораторію – а тут дуже класна лабораторія. Дитина хоче займа-
тися фізикою й хімією, і такої лабораторії в Києві немає. Тут є також 
басейн – Михайло ходить у Sport Life і займається плаванням уже 3–4 

роки. А ще є величезні два футбольні поля – і ти пригадуєш, як мама 
Михайла казала про гурток із футболу, на який дитина ходить у віль-
ний від уроків час. Крім того, є гурток шахів – батьки говорили, що 
дитина грає у шахи з дідусем, а шахи в Києві не надто популярні. І вже 
відвідавши резиденцію для хлопчиків, ти бачиш, що тут є дуже зручні 
комфортабельні кімнатки, двомісні та тримісні, та пригадуєш, як 
казала Михайлова мама, що дитина звикла до зручностей у їхньому 
будинку в Конча-Заспі, тому туалет і душ мають бути поряд.

Так, завдяки професіоналізму консультанта вдається дібрати 
ідеальний варіант для навчання і проживання дитини.

ОБИРАЮЧИ ДЛЯ 
ДИТИНИ ШКОЛУ, 
КОНСУЛЬТАНТ 
ЗНАЧНОЮ МІРОЮ 
ПОКЛАДАЄТЬСЯ 
НА ВЛАСНИЙ 
ДОСВІД, ОСКІЛЬКИ 
ВІН САМ ПРОЙШОВ 
ЦЮ ДОРОГУ 
НАВЧАННЯ 
У ШКОЛІ ТА ВИШІ 
ЗА КОРДОНОМ

“
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ЗАКОРДОННА УКРАЇНСЬКА

Підхід до освіти Орієнтований на практичне 
застосування знань,  
розвиток креативності, кому-
нікативних навичок

Орієнтований на практичне 
застосування знань,  
розвиток креативності, кому-
нікативних навичок

Інкорпорування дитини в іншу  
культуру

Повне Неповне

Можливість контактів дитини  
із представниками інших культур

Висока Невисока

Можливість пізнання світу дитиною 
через подорожі

Висока Невисока

Рівень розвитку самостійності дитини Високий Невисокий

Рівень матеріальної бази школи Дуже високий Високий

Рівень викладачів школи Дуже високий Високий

Вартість навчання Висока Висока

ІСНУЄ ДУМКА
Середня освіта не настільки важлива, як вища. А тому 
не суттєво, де дитина здобуває середню освіту. Адже все 
одно вона піде вчитися у виш, відповідно куди важливі-
ше отримати якісну вищу освіту. Навчаючись у середній 
школі, дитина повинна лише підготувати собі базу для 
вступу до університету.

ЧОМУ ЦЯ ДУМКА ХИБНА
Середня освіта надзвичайно важлива. На жаль, отримати 
доступ до усіх можливостей середньої освіти в Україні 
практично неможливо, на відміну від закордонних шкіл. 
Адже середня освіта за кордоном – це розвиток критично-
го мислення, оскільки вчитися там – це не завчати матеріал, 
як у нас, а уміти думати та вчитися аналізувати. Дітей 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА — 
НАСКІЛЬКИ  
ВОНА ВАЖЛИВА?

У ЗАКОРДОННИХ СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ ДІТЕЙ НАВЧАЮТЬ 
ЗАСТОСОВУВАТИ ВИВЧЕНИЙ МАТЕРІАЛ В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ

“
навчають у закордонних середніх школах можливості 
застосування вивченого матеріалу в реальному житті. 
В Україні багато дітей цього просто не розуміють, оскіль-
ки тут здебільшого не вчать аналізувати на противагу 
закордонним навчальним закладам.
Такий підхід у середній освіті за кордоном продукується 
практично з самого народження. У школах є дуже багато 

предметів, які зорієнтовані на розвиток практичних 
навичок: як платити податки, як оплатити комунальні 
послуги тощо. Таких побутових питань в школах України 
теж не вчать. Відповідно й дітям, які навчаються у закор-
донних середніх навчальних закладах, набагато легше 
у вирішенні побутових питань та й, власне, питань вступу 
до закордонного університету. Вони уміють думати, вміють 
шукати, вони уже в системі. Їм не треба перелаштуватися, 
у них високий рівень володіння мовою, вони знають куль-
туру. Діти, які йдуть навчатися, наприклад, з 10-літнього 
віку, уже не розуміють, що в освіті можна щось купити чи, 
наприклад, списати, або ж хтось за тебе зробить роботу. 
А от 16-літнім важче переналаштуватися – вони більше 
поглинули «принад» української освіти.
Крім того, закордонна школа – це ще й можливість визна-
чити власний потенціал, який важко з’ясувати у школах 
в Україні. Адже у закордонних школах дуже багато різно-
манітних можливостей, коли, наприклад, приїжджають 
представники університетів у навчальні заклади, роблять 
презентації та долучають дітей до спецпроектів. Тобто 
закордонна школа – це вивчення того, що пов’язане з ре-
альним життям. Зокрема, у Канаді особливо модним 
стало те, що університети і коледжі роблять якісь програми 
під компанії, що працюють поряд. Те саме і в тутешніх 
середніх школах: якщо з’являється якийсь напрям, то 
з’являється й нова програма. А щоб діти змалечку мали 
усвідомлення про той чи інший фах, їх возять у різні місця 
для ознайомлення з фахом – наприклад, у парламент, щоб 
діти зрозуміли, як працюють законотворці. Інакше кажу-
чи, там відбувається занурення дитини в реальний світ.

ПЛЮСИ І МІНУСИ ЗАКОРДОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ ШКОЛИ
Сьогодні широку можливість закордонного навчання у держав-
ній школі для українських дітей надає лише Канада. Відповідно 
плюси і мінуси такого навчання можна представити лише на 
прикладі цієї держави.

ПРИВАТНА ШКОЛА: ЗАКОРДОННА VS УКРАЇНСЬКА

+
Повноцінна прекрасна школа, яка не поступається приватній

Може мати, наприклад, величезну хокейну арену, тут може бути 
набагато більше спортивних команд, ніж у приватній школі

Може бути більший вибір клубів, гуртків, ніж у приватній школі

–

Велика кількість студентів у школі. У класах – до 30 осіб

Немає індивідуалізованого підходу до студента, який існує 
у приватній школі

Представників школи не цікавить, куди ви підете далі, у який 
університет поступатимете
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ПРО UNISTART У ДВОХ 
СЛОВАХ

Для кого
 ⚫ Учні 9–10 класів, які пла-

нують навчатися в закордон-
них вишах

 ⚫ Випускники шкіл, які 
планують вступати у виш 
найближчим часом

 ⚫ Студенти, які хочуть про-
довжити навчання в закор-
донному виші

 ⚫ Студенти, які планують 
навчатися на магістратурі за 
кордоном

Основні модулі
 ⚫ Соціальне життя у закор-

донному виші
 ⚫ Академічна успішність 

в закордонному виші
 ⚫ Практичні навички про-

живання за кордоном
 ⚫ Соціальне життя в іншій 

країні

Хто викладачі
Досвідчені, харизматичні 
педагоги, які знають все (або 
майже все) про закордонну 
освіту, зокрема, в США, Вели-
кобританії та інших країнах. 
Їхній досвід навчання і ро-
боти за кордоном допомагає 
підготувати студентів до вишу 
та життя в іншій державі.

UNISTART – ЦЕ 
МОЖЛИВІСТЬ 
ПОЗНАЙОМИТИСЯ 
ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ 
ЖИТТЯМ 
У ЗАКОРДОННОМУ 
ВИШІ ЩЕ ДО 
ПОЧАТКУ НАВЧАННЯ

“

СВІЙ СЕРЕД СВОЇХ

Від недавнього часу можна не хви-
люватися про те, що дитина, яка 
вступить до закордонного вишу, 
почуватиметься там некомфортно. 
Адже сьогодні успішно функціонує 
програма підготовки UniStart від 
компанії DEC, яка навчить майбутніх 
студентів, як нейтралізувати усі про-
блемні зони, згладити всі гострі кути 
та й узагалі – стати у закордонному 
виші своїм серед своїх.

UniStart – це можливість позна-
йомитися зі студентським життям 
у закордонному виші ще до початку 
навчання. В основі програми – прак-
тичні аспекти навчання і проживання 
в іншій країні, які допомагають швид-
ко адаптуватися після вступу, стати 
активним учасником включитися в на-
вчальний процес і соціальне життя 
у новому університеті. При цьому не 
має значення, де студент навчати-
меться – у Великобританії, Швейцарії, 
США, Канаді чи навіть в Україні. Ця 
програма дає можливість засвоїти 
найважливіші навички, завдяки яким 
майбутнім студентам будете комфорт-
но в будь-якому закордонному виші.

ЧОМУ НАВЧИТЬ UNISTART
Після закінчення курсу студент воло-
дітиме комунікативними навичками 
і знатиме, як легко і правильно спілку-
ватися з іноземцями. Не менш важли-
ва навичка – виступ перед публікою. 
Курс UniStart – це уміння правильно 
презентувати себе, власний проект, 
правильно доносити інформацію та 
не губитися перед аудиторією.

Одна з важливих проблем, із якою 
стикаються студенти одразу при всту-
пі, – недосконалий рівень володіння 
англійською мовою. Тому на UniStart 
майбутніх студентів навчать спеціаль-

ЩОБ ЖИТИ 
ПОВНОЦІННИМ ЖИТТЯМ

Наша компанія й раніше зай-
малася підготуванням май-
бутніх студентів до навчання 
у виші, але ми не торкалися 
соціально-побутової части-
ни. Та три роки тому нами 
повністю було переглянуто 
програму такої підготовки. 
Це сталося завдяки тому, що 
наші студенти мали суттєві 
побоювання щодо того, як 
вони житимуть за кордоном. 
Такі самі страхи були й у їхніх 
батьків. Відповідно постало 
питання про створення, по 
суті, нового курсу, який до-
поміг би дітям адаптуватися 
до навчання у закордонному 
виші й проживання далеко 
від батьківщини. Кожен із 
модулів цього курсу базуєть-
ся за запитах, які ми отри-
мали від батьків. Крім того, 
ми передбачаємо, які ще 
можуть виникнути проблеми 
у дитини, що вперше поїхала 
навчатися за кордон.
Наші діти житимуть там пов-
ноцінним життям – заведуть 
багато друзів з інших країн, 
наприклад, ходитимуть на 

АНАСТАСІЯ МІСЕВИЧ,  
студентка і випускниця курсу 
UniStart

«Цей курс мені порадили 
у DEC education. І я про це зовсім 
не жалкую. Адже, навчаючись 
на таких курсах, ти одразу 
бачиш те, що може реально 
стати у пригоді. Наприклад, на 
заняттях ми торкалися тем 
написання есе, конспектування, 
підтягували граматику. А наш 
викладач Майк – дуже різнобічна 
людина. Він має шість вищих 
освіт і працював у понад 20 різ-
них компаніях. Математика, 
філософія, фізика, археологія, 
IТ-сфера, театр, співи, власний 
бізнес, який він започаткував ще 
в 16 років… Таку людину слухати 
дуже цікаво».

Айгерім Касимова,  
 менеджер із розвитку 

бізнесу DEC

вечірки, тому нам важли-
во, щоб діти навіть у такій 
ситуації вміли поводитися, 
щоб не виглядати білою 
вороною. Ми розуміємо, що 
у дітей будуть складності 
з тайм-менеджментом, вони 
не розумітимуть, як, скажімо, 
розраховуватися за світло, 
газ. І це не кажучи про те, 
що, навчаючись англій-
ською мовою, вони повинні 
уміти писати есе – не писати 
переказ чи твір, а саме есе! 
Ми також усвідомлюємо, що 
нашим дітям буде складно 
комунікувати з іноземцями. 
Навіть підійти до когось 
і попросити про допомогу. 
Нейтралізувати усі ці явища 
і покликаний курс UniStart, 
який продемонстрував свою 
високу ефективність.

ній лексиці, граматиці, формальному 
і неформальному стилям викладу ма-
теріалу.

А ще є низка питань побутового 
характеру, як-от: Як готувати їжу? Де 
харчуватися? Як розподіляти влас-
ний бюджет? Скільки грошей витра-
чати на обід? Як оплачувати рахунки 

і розрахувати податки? Ну і, звісно 
ж, варто знати правила поведінки 
в іншій державі: як поводитися у гро-
мадських місцях, що можна та чого 
не можна робити в університеті, що 
робити, коли студент потрапить у біду, 
та безліч інших питань. Про усе це 
можна дізнатися на курсі UniStart.

Програма UniStart передбачає 
ознайомлення з різними питаннями 
побутового характеру за кордоном

Після закінчення курсу  
студент володітиме 
комунікативними навичками 
і легко спілкуватиметься 
з іноземцями
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ЛІТО 2020: ПРИЄМНО 
ТА КОРИСНО!

Індивідуальна подорож до мовної школи може стати ще однією 
сходинкою у особистісному розвитку. Адже можна не лише вивчати 
іноземну мову, а й опановувати улюблений вид спорту чи хобі. Ми 

пропонуємо чималу кількість програм для футболістів. А наші партне-
ри – програми з тенісу, робототехніки, музичного мистецтва чи танців. 
Для дорослих вивчення іноземної мови у мовній школі може стати 
кроком на шляху розширення зв’язків із закордонними партнерами 
чи колегами. Деякі мовні школи пропонують курси іноземної мови 
для юристів, фінансистів чи працівників медичної сфери. Наприклад, 
школа іспанської мови Enforex організовує в різних містах Іспанії 
програми, де поєднується вивчення іспанської мови та хобі (дайвінг, 
серфінг. танго, фламенко, теніс тощо). А для дітей Enforex проводить 
літні табори, де можна весело вивчати іспанську, займатися спортом, 
програмувати та розвивати інші таланти.

Отже, є чимало способів перетворити звичайне літо у незабутню 
пригоду та знання, які стануть у пригоді вам та вашим дітям у майбут-
ньому. Давайте проведемо літо разом!

ІСНУЄ ЧИМАЛО СПОСОБІВ ПЕРЕТВОРИТИ  
ЗВИЧАЙНЕ ЛІТО У НЕЗАБУТНЮ ПРИГОДУ. ОДИН 
ІЗ НИХ — ПОЄДНАТИ ПРИЄМНЕ ІЗ КОРИСНИМ — 
ПОДОРОЖУВАТИ І ВИВЧАТИ ІНОЗЕМНУ МОВУ

“Занурення у мовне середовище – це, мабуть, го-
ловна перевага вивчення іноземних мов під час 
подорожей. Адже за кордоном можна вдоско-

налювати свої мовні навички буквально на кожному 
кроці: на вулиці, в кафе, на спортивному майданчику, 
під час екскурсій та прогулянок. І не дарма кажуть, що 

мовний бар’єр подолати можна за допомогою одного 
простого рецепта: практика, практика і ще раз практика. 
Тому, коли всі навколо спілкуються іноземною, то і у вас, 
і у вашої дитини відбудеться перехід на цю мову. А далі 
вона вже буде все краще й краще відпрацьовувати свої 
комунікативні навички.

Завдяки індивідуальній по-
дорожі існує можливість 
обрати той мовний центр 

і ті заняття, які найбільше підхо-
дять вам чи вашій дитині. Ви не 
прив’язані до певної групи. Перед 

ЛІТО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ З КОРИСТЮ! 

ПРО ЦЕ ВІДОМО ВСІМ. АЛЕ ЩО ЦЕ ЗА 

КОРИСТЬ ТАКА? НАЙБІЛЬША ЦІННІСТЬ 

ЛІТНІХ КАНІКУЛ У ЯСКРАВИХ ВРАЖЕННЯХ 

ВІД ПОДОРОЖЕЙ ТА ПРОКАЧАНИХ ЗНАННЯХ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ. АДЖЕ ЦЕ ТАК ПРОСТО – 

ВИВЧАТИ МОВУ НЕ ЛИШЕ У КЛАСІ, А Й ПІД 

ЧАС МАНДРІВОК ІЗ ДРУЗЯМИ, СПОРТИВНИХ 

ІГОР ТА РОЗВАГ! САМЕ ПРИЄМНІ 

ЕМОЦІЇ ВІД ЗАНЯТЬ ТА ПОДОРОЖЕЙ 

ДОПОМАГАЮТЬ ДІТЯМ (ДО РЕЧІ, 

І ДОРОСЛИМ ТАКОЖ) ПІДНЯТИ ВЛАСНИЙ 

РІВЕНЬ ЗНАНЬ ENGLISH, DEUTSCH, 

ЕSPAÑOL. МИ З РАДІСТЮ ЗАПРОШУЄМО 

ВАС ТА ВАШИХ ДІТЕЙ НА ЛІТНІ КАНІКУЛИ 

У ПОДОРОЖ ДО НАЙКРАЩИХ МОВНИХ 

ШКІЛ СВІТУ, З ЯКИМИ МИ СПІВПРАЦЮЄМО 

ВЖЕ БАГАТО РОКІВ.

ОСЬ КІЛЬКА ПЕРЕВАГ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

МОВНИХ ПОДОРОЖЕЙ ЗА КОРДОН, НА 

ЯКІ ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ, КОЛИ ВИ 

ПЛАНУЄТЕ ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК.

Кілька тижнів навчання у мовній школі за кордоном – 
це ще й гарна нагода для вашої дитини випробувати 
себе у ролі студента іноземної школи чи університету. 

За цей час ваша дитина стане більш самостійною та від-
повідальною. Адже потрібно відвідувати вчасно заняття, 
виконувати завдання, спілкуватися з викладачами. Це 
дуже корисний досвід для тих, хто лише переходить до 
старшої школи. І відмінний трамплін для старту в уні-
верситеті для випускників школи. Наприклад, під час 
навчання на програмах підготовки до тесту IELTS в школі 
ILAC (Канада) студенти можуть не лише вдосконалити свої 
навички та знання для успішної здачі IELTS. Упродовж 
навчання студенти відвідують різноманітні коледжі та 
університети Канади. Це допомагає їм у найближчому 
майбутньому зробити власний вибір і продовжити вчитися 
в найкращих вишах Ванкувера чи Торонто.

Під час подорожей зростає 
мотивація до вивчення іно-
земної мови. Завдяки мульти-

культурному середовищу діти легко 
розвивають комунікативні навички. 
Вони долають мовний бар’єр та вдо-
сконалюють свої вміння. І, звичай-
но, тішаться своїм успіхам. Завдяки 
цьому з’являється бажання вчитися, 
вдосконалюватися далі. Наприклад, 
чудове поєднання моря, сонця і ви-
вчення англійської через гру та роз-
ваги зробили Мальту привабливою 
для студентів з усього світу. Так, школа 
англійської мови ClubClass пропонує 
програми для дітей і дорослих, які 
поєднують навчання і відпочинок. 
Тут також насичена програма подоро-
жей Мальтою, де можна зануритися 
у середньовічну красу цієї країни.

початком занять усі студенти про-
ходять атестацію для визначення 
рівня володіння мовою. А потім 
за результатами цього тесту всіх 
студентів розподіляють по групах 
різного рівня. За бажанням можна 
буде підібрати таку групу, де будуть 
учасники з різних країн, які між 
собою спілкуватимуться виключно 
мовою, яку ви поїхали вивчати.

Крім того, індивідуальна по-
дорож дає можливість обрати той 
підхід у навчанні та швидкість, 
які найкраще відповідають вашій 
меті. Наприклад, курси програми 
в Humboldt-Institut вирізняються 
інтенсивним підходом у вдоско-
наленні знань німецької мови. 
Заняття для дітей та дорослих про-
ходять у кампусах у різних містах 
Німеччини, серед яких Берлін, 
Кельн, Дюссельдорф, Мюнхен. 
Програми передбачають не лише 
навчання, а й різноманітні екскур-
сії та розваги.
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 У яких навчальних закладах Британії навча-
лися ваші діти?

Завдяки DEC і безпосередньо родині Тарченків 
наша донька Вікторія стала першопрохідником. 
Вона доволі несподівано поїхала в 2007 році 
в Taunton School на курс A-level, а закінчивши його 
на відмінно, вступила до рейтингового у бізнес-се-
редовищі University of Warwick. Після закінчення 
університету з відзнакою отримала запрошення 
в PwC у Лондоні, де працює вже шостий рік поспіль.

Молодший син Влад вже усвідомлено поїхав 
у Британію. Волею долі, його теж запросили до 
Taunton School, яку він також закінчив на від-
мінно і вступив у той-таки University of Warwick. 
Після завершення вишу також із відзнакою 
отримав запрошення в аудиторську компанію 
з Великої четвірки в Лондоні, в якій працює уже 
другий рік поспіль і ще й дистанційно навча-
ється в Нью-Йорку фінансовому менеджменту 
рівня FCI.

 Як з’явилося рішення відправити дітей 
на навчання за кордон?

У нас незвичайна історія – ми не планували на-
вчання за кордоном. Усе почалось зі знайомства 
з DEC літом 2007-го. Того року ми відправили 
Вікторію до літнього табору в Taunton School, де 
вона обрала додатково ще до англійської фізику 
та математику. А після закінчення отримала 
дуже високі бали тестування і повернулась собі 
додому, гадки не маючи про наслідки. Та через 

ДАТИ ПРАВО ОБИРАТИ 
САМОСТІЙНО

два тижні нас запросили в DEC і привітали з не-
сподіваною новиною – нашу доньку запросили 
на навчання на курс A-level поза конкурсом! Ми 
повинні були упродовж двох тижнів або прийняти 
пропозицію, або ж відмовитись. Це був справжній 
шок для нашої родини, яка мала швидко прийня-
ти таке спонтанне і водночас доленосне рішення. 
Чужа країна, де немає знайомих, і допомогти на 
відстані – ніякої можливості. А що робити з нав-
чанням в українській школі? Як бути з танцями, 
які з першого класу школи були начебто сенсом 
її життя? Завдяки аргументам від представни-
ків компанії DEC, які вмовляли нас погодитися 
з такою унікальною пропозицією й використати 
шанс, ми, батьки, для себе вирішили, що при-
ймемо будь-яке особисте рішення дочки. А вона 
проявила свій характер і сама сказала: «Я хочу! 
Ризикну! Спробую!».

 Тобто освіта ваших дітей – це їхній вибір?

Так, це виключно вибір наших дітей. Адже син, 
дивлячись на досвід своєї сестри, відразу ж ви-
рішив, що поїде навчатись до Британії, а тому 
почав серйозно готуватися до майбутнього 
самостійного життя вже з 12 років. Нам уже не 
лишалось вибору, як прийняти та підтримувати 
його, незважаючи на наслідки кризи 2009 року. 
І через два роки довелося тягнути навчання вже 
обох дітей, що поставило родину в дуже скрутне 
фінансове становище. Але завдяки цьому діти 

стали загартованішими. І це був наш батьківський 
вибір і наш ризик. А тепер, майже через 10 років, 
коли ми бачимо, як наші діти будують власну 
кар’єру, своє майбутнє, а ще з великою любов’ю, 
повагою і вдячністю ставляться до своїх батьків, 
можна з задоволенням оцінити нарешті сенс того 
ризику (адже бувало таке, що ми просто не зна-
ли, де взяти гроші, щоб заплатити за наступний 
семестр навчання). Пам’ятаємо, як після першого 
року навчання в школі (ще до кризи) наша дочка 
заявила нам про те, що, коли почне працювати, 
то обов’язково поверне нам всі гроші, витрачені 
на її навчання. Ми були шоковані й водночас 
приємно здивовані. Але для себе зрозуміли, що 
цю ідею було почерпнуто з того середовища, 
в якому вона перебувала.

 Як дитину підготувати для навчання за 
кордоном?

Найважливішим є не тільки англійська та обрані 
предмети, а сама школа життя, яку має засвої-
ти дитина вдома, ще до виїзду за кордон. Дуже 
важливі такі навички, як цілеспрямованість, 
згуртованість, планування часу, самодисциплі-
на, готовність приймати швидкі відповідальні 
рішення, бути відкритим і комунікабельним, не 
піддаватись спокусам, мати власну точку зору та 
вміти її донести до інших (навіть при відсутності 
підтримки) і вести себе завжди гідно. Самостій-
ність і відповідальність – це повинні закласти 
в своїх дітях батьки з раннього дитинства і весь 
час навчати цьому. А ще – навички порівнювати 
й обирати самому, вміння критично оцінювати 
ситуацію і приймати самостійні рішення, здат-
ність розуміти та будувати причинно-наслідкові 
зв’язки щодо того, «що робиш – те і отримуєш». 
І, звісно, звичка брати на себе відповідальність 
за кожен вчинок і, врешті, – за все своє життя.

 Як діти долають розлуку з батьками?

Спочатку важливо було щоденно виходити на зв’я-
зок, щоб дитина відчувала підтримку та ділилася 
з нами своїм, а ми з нею. Якщо ваша дитина живе 
і вчиться за кордоном, то відмовтеся від контролю 
та змініть свій повчальний тон розмови, а будуйте 
дружні, майже рівноправні стосунки, щоб у ре-
зультаті більше знати те, як і чим живе вона там. 
Тільки тоді ви отримаєте можливість мудро впли-
вати на неї. Інакше – втратите зв’язок із дитиною, 
яка стане формально спілкуватися з батьками 
і жити власним і невідомим вам життям.

 Як вирішуються різноманітні проблеми, 
що виникають у дитини під час її проживання 
далеко від батьків?

У британських школах вихователі відповідальні 
саме за позашкільне життя. Це подружжя, яке 
живе разом, в одному ж будинку з підлеглими та 
«працює» з ними увесь час, коли вони не в школі. 
І саме ці підготовлені фахівці, класний керівник 
та вихователі є тими помічниками, які підміняють 
батьків дитині. А від дитини просто треба бути 
відкритою, щоб своєчасно отримати підтримку, 
поради та допомогу від них.

Знайте, що в багатьох випадках вихователі 
більше відчуватимуть настрій і стан дитини, ніж 
ви через телефон, тому вам із ними теж треба 
вміти комунікувати. До речі, не хвилюйтесь, якщо 
ви недосконало володієте англійською, DEC нам 
завжди допомагала в цьому, як і в усьому іншому.

ВАЛЕРІЙ І ЛЮДМИЛА БУРЯКИ — РОДИНА, ЯКА 

ДАВНО СПІВПРАЦЮЄ З DEC. РЕЗУЛЬТАТ ЦІЄЇ 

СПІВПРАЦІ — УСПІШНЕ НАВЧАННЯ ЇХНІХ ДІТЕЙ 

У БРИТАНІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ У ЛОНДОНІ 

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВИШУ. ЯК ДОПОМОГТИ 

ДІТЯМ ДОСЯГТИ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ — 

ВЛАСНИМ ДОСВІДОМ ДІЛЯТЬСЯ БАТЬКИ.

САМОСТІЙНІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ПОТРІБНО ЗАКЛАДАТИ ДИТИНІ ЩЕ 
З РАННЬОГО ДИТИНСТВА

“
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 Чим відрізняється український і західний 
студент щодо його підготовки як фахівця?

Порівняльна характеристика українських 
і західних студентів усім відома. Водночас 
усе залежить від специфіки роботи компанії 
й того, випускників яких вишів вона потребує. 
Зокрема, українські студенти у нашій компанії 
надто сильно відрізняються від інших студен-
тів, адже ми набираємо людей відповідно до 
вимог нашого бізнесу, а також чи поділяють 

ДОСЯГТИ WIN-WIN У ОСВІТІ

вони цінності компанії. І хоча якість українських 
вишів, на жаль, не найкраща, проте це зовсім 
не означає, що вони погані. Питання радше 
полягає у мотивації студентів: чи хочуть вони 
навчатися?

Працюючи у цьому середовищі, я помічаю, 
що якість студентської освіти дуже змінилася 
упродовж останніх десяти років. Якщо раніше 
до нас приходив фахівець, теоретична і прак-
тична база якого суттєво відрізнялися і його 
доводилося перенавчати, то тепер мотивація 
набагато вища. Ще раз підкреслю, що тут важ-
ливу роль відіграє специфіка бізнесу. Прина-
гідно зауважу, що у цій ситуації накладався 
ще й той факт, що у пострадянських країнах 
працю у аграрній сфері вважали непрестиж-
ною і не вартою уваги. Відповідно аграрний 
виш – це той, куди вступали уже в останню 
чергу. Наприклад, у Великобританії зовсім 
інше ставлення до цього напряму. В Україні 
сьогодні ставлення поступово змінюється, 
адже сільське господарство в останні 10 років 
приносить суттєві гроші й перетворилося на 
галузь, що дає 16% ВВП країни. А зарплата 
висококласного фахівця-агронома, яких дуже 
небагато в Україні, перебуває у межах $7–8 тис. 
Інакше кажучи, в аграрну сферу в останні 10 
років почали дуже активно вкладати кошти. 
Така ситуація дала поштовх бажанню молодих 
людей навчатися тут. Це стало вигідно. Що ж 
стосується якості освіти українських і закор-
донних вишів, то вона суттєва: університети 
за кордоном динамічніші у своїй програмі, 
викладачі мотивованіші на власний розви-
ток та конкурують за своє робоче місце (діє 
контрактна система), і найважливіше – там 
набагато більше практичних занять. Але все 
починається зі шкільної програми. Діти мають 
більше практичних занять, і сприйняття таких 
наук, як хімія, фізика та біологія, проходить 
зовсім інакше. Вони розуміють, для чого їм 
потрібні ці знання. Зовсім інша річ у наших 
у школах.

 Чим пояснюється зміна на краще у нашій 
освіті – рівнем добору кращих студентів чи 
створенням кращих програм?

На це запитання відповісти доволі важко. Так, 
систему потихеньку адаптують, але, чесно кажу-
чи, якщо порівнювати програми за кордоном, 
то вони тут і там абсолютно різні. Я вважаю, що 
відбувся культуральний злам ще з тих пір, як роз-
пався Радянський Союз. І ще минуло небагато 
часу, щоб пострадянські країни зазнали ради-
кальних змін. Це, зокрема, стосується як освіти, 
так і підходу до життя у принципі. Повинна змі-
нюватися свідомість. Якщо говорити, наприклад, 
про середню школу, то тих високопрофесійних 
учителів, які були раніше, уже фізично немає. Ті 
ж, яким зараз 40–60 років, – це люди радянського 
формату. До того ж у них малооплачувана робота. 
Та й значна частина з них не люблять того, чим 
займаються. А це, безперечно, відчувають діти.

З одного боку, світ змінюється, трансфор-
мації відбуваються неймовірними стрибками 
і діти також хочуть бачити молоді обличчя перед 
собою, отримувати свіжу інформацію. З друго-
го – структура навчальної програми достатньо 
консервативна. Тобто виходить, що діти хочуть 
отримати одні знання, а їх намагаються навчати 
за підручниками 1970-х років. Це в принципі 
неможливо.

 Ваша старша дочка навчається у Шотлан-
дії. Чому ви прийшли до такого рішення – від-
правити дитину навчатися за кордон?

Тому що освіта у тому вигляді, в якому вона зараз 
є в Україні, це замкнуте коло. У нас є декілька ка-
тегорій шкіл – homeschooling, приватні школи, 
за які батькам треба платити, і державні школи. 
Варто зауважити, що сьогодні у нас відкрилася 
надзвичайно велика кількість приватних шкіл. 
Це означає, що такі школи користуються попи-
том й існує запит суспільства на новий формат 
навчання. Особливим попитом користуються 
школи повного дня, де дитина має можли-
вість займатися спортом, відвідувати гуртки. 
Як працююча мама трьох дітей я не можу без 
залучення додаткової допомоги віддати ди-
тину в звичайну школу, після школи водити її 
на спорт, а потім, прийшовши з роботи, сидіти 
з нею ще до дванадцятої години й робити до-
машні завдання. Це фізично неможливо. Тому 
школи повного дня, це прекрасне рішення для 
батьків, яке дає можливість повноцінного та all 
rounded розвитку дитини.

У випадку з українською державною шко-
лою – так, ми маємо багато фахівців високого 

рівня, але є непоодинокі випадки вкрай спе-
цифічного ставлення до дітей. Діти дуже добре 
відчувають ставлення до них та відповідно від-
дзеркалюють його. Та й відсутність дисципліни 
та індиферентність до норм поведінки також 
мають свій вплив (наприклад, у шотландській 
школі майже неможлива ситуація, коли дитина 
зневажає вчителя чи протирічить правилам 
використання мобільного телефону). А тому й 
важко скласти модель win-win у цій ситуації.

Коли дитина, йдучи у школу, виходить зі 
світу сім’ї, вона повинна приймати умови жит-

ПИТАННЯ ПІСЛЯУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ — НЕПРОСТЕ. А ОСОБЛИВО, 

КОЛИ ЙДЕТЬСЯ ПРО СПЕЦИФІЧНИЙ РІЗНОВИД БІЗНЕСУ. НАПРИКЛАД АГРАРНИЙ. ПРО ЦЕ 

РОЗМІРКОВУЄ ТЕТЯНА СМОВЖ, КЕРІВНИК НАПРЯМУ РОБОТИ ІЗ ЗОВНІШНІХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА ОРГАНАМИ 

ВЛАДИ КОМПАНІЇ «SYNGENTA УКРАЇНА». А ЩЕ ВОНА ЯК МАМА ТРЬОХ ДІТЕЙ ДІЛИТЬСЯ ВЛАСНИМИ 

ВРАЖЕННЯМИ ПРО СИСТЕМУ ОСВІТИ ЯК В УКРАЇНІ, ТАК І ЗА КОРДОНОМ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ, 
ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ, ПІДЛІТКІВ 
ПОВИННІ БУТИ ГНУЧКІШИМИ

“

тя навколишнього світу. І те, що у британців 
Preschool починається із трьох з половиною 
років – це м’яка адаптація до процесу навчання. 
Не можна дитину, яка була у дитсадку, посадити 
одразу в школу, де у дітей по п’ять уроків. Це 
надзвичайний стрес для дитини. Тобто навчаль-
ні програми для маленьких, дітей середнього 
віку, підлітків повинні бути гнучкішими. Вони 
повинні враховувати навіть фізіологічні потре-
би дітей. А коли ми порівнюємо навчання в се-
редній школі в Україні та, скажімо, в Британії, 
то там зовсім інший підхід – від дітей вимагають 
дисципліни, проте до них при цьому ставляться 
з повагою.
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У сфері закордонної освіти існує чи-
мало міфів, які щоразу намагаються 
розвінчати в освітніх агенціях при 
роботі з клієнтами. Проте у дітей 
складається своє враження про ті чи 
інші міфи. Поліна, студентка одного 
з коледжів у США, планує вступати 
до престижного американського 
вишу. Федір навчається в Україні й 
хоче здобувати вищу освіту в Кана-
ді. Студенти DEC education Поліна 
та Федір діляться своїми поглядами 
на найпоширеніші міфи про освіту 
і студентське життя за кордоном.

МІФИ ПРО ОСВІТУ ЗА КОРДОНОМ:  
ЩО ДУМАЮТЬ ДІТИ

Міф 1
БРАК ЗНАНЬ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ ГРОШИМА

Федір: Можливо, диплом можна купити в Україні, але 
не за кордоном. Наприклад, у Канаді, навіть якщо ти 
пропустиш лекції через важливу причину, тобі все одно 
доведеться надолужувати згаяне.

Поліна: Це в ідеалі тобі не потрібні гроші, а тільки розум, 
щоб, наприклад, вступити до престижного вишу. Але 
в реальності забезпечені люди мають більше шансів по-
трапити в найкращі університети. В останні роки в США 
було кілька скандалів, коли судили людей, які заплатили 
за місця у престижних університетах. США – не ідеальна 
країна, і гроші тут мають велике значення.

Міф 2 
ГОЛОВНЕ — ВСТУПИТИ, А ДАЛІ — ЯК БУДЕ, ТАК БУДЕ

Федір: Гадаю, що все-таки головне – вступити. Далі – вчи-
тися й не пропускати.

Поліна: Так і є. Конкурс високий, тому вступити дуже склад-
но. Коли вступив – головне – триматися за своє місце. 
У студентів, особливо із-за кордону, зазвичай висока 
мотивація, яка не дозволяє вилетіти з вишу.

Міф 3 
ВСТУПАТИ ВАРТО ТІЛЬКИ 
В РЕЙТИНГОВІ УНІВЕРСИТЕТИ

Поліна: Рейтингів існує дуже бага-
то. Я хочу вступити в Корнеллський 
університет, який входить в Лігу плю-
ща. Це дуже висока планка. Однак 
зараз пропагується ідея обирати 
університет не за рейтингами і не за 
рекомендацією батьків, а той, який 
найкращий для оволодіння бажа-
ною професією. І це, мені здається, 
головне, на що треба орієнтуватися. 
Важливо ще дізнатися, наскільки роз-
винений університет із технологічної 
точки зору.

Міф 4 
НАЙГОЛОВНІШЕ — ВИВЧИТИ АНГЛІЙСЬКУ.  
ІНШЕ — ДОДАСТЬСЯ

Федір: Вивчити англійську – важливо. Я зрозумів це, коли 
почав вивчати програмування і попросив маму записати 
мене на курси або знайти вчителя.

Поліна: Англійську я вчила з раннього віку. Тому із розумінням 
англійської проблем не було. Перед від’їздом до США ходила на 
курси, проте недовго. Мови можна швидко навчитися одразу 
в англомовному середовищі. Якщо ж їхати в школу і вчитися 
там у 12 класі, а потім вступати до університету, то, якщо знання 
англійської невисокі, вивчити мову можна вже за кордоном. 
До того ж школи та університети пропонують студентам курси.

Міф 5 
ОБОВ’ЯЗКОВО ТРЕБА ДОБРЕ ВЧИТИСЯ  
В 10–11 КЛАСАХ, ДЛЯ АТЕСТАТА

Поліна: Я не здавала зовнішнє незалежне оці-
нювання, лише державну підсумкову атеста-
цію. Та, здається, результати моєї атестації не 
дивилися, брали за українськими оцінками. 
Я вважаю, що навантажувати студентів в остан-
ній рік навчання в школі – найгірше, що можна 
зробити. Не знаю, що було б зі мною, якби я ли-
шилася в Україні. Треба здати ЗНО, виріши-
ти, куди вступати, обрати професію, знімати 
квартиру. Мені здається, що це занадто велике 
навантаження на молоду людину. Гадаю, готу-
ватися морально в останній рік навчання треба, 
але добре вчитися – з шостого класу. Краще 
готуватися спокійно, без стресу в останній рік.

Міф 6 
КРАЩЕ ВІДПРАВЛЯТИ ДІТЕЙ У «ПЕРЕВІРЕНУ» ШКОЛУ 
АБО УНІВЕРСИТЕТ, ДЕ НАВЧАЛИСЯ ДІТИ ДРУЗІВ ЧИ РОДИЧІВ

Федір: Я вважаю, що вибір навчального закладу залежить від дитини. 
Якщо дитина хоче робити те, що кажуть батьки, – добре. А й є ті, хто хоче 
йти проти волі батьків. Усе залежить від ситуації.

Поліна: Я точно знала, що в Україні мені буде складно себе знайти з огляду 
на те, що через рік треба було обирати, ким я хочу бути. У США дали на 
самовизначення більше часу. Все це індивідуально. Навіть якщо одній 
дитині в школі подобається, це не означає, що сподобається іншій. Мені 
дуже пощастило зі школою. У нас було багато студентів із-за кордону. Зараз 
у мене багато друзів з усього світу, до яких я можу їздити в гості. Я вже була 
в Мексиці, у коледжі познайомилася з дівчинкою з В’єтнаму і незабаром 
поїду до неї в гості. Зв’язки – це найважливіше, що дає університет. Вони 
відкривають двері в нові культури і можливості.

ЗВ’ЯЗКИ — ЦЕ 
НАЙВАЖЛИВІШЕ,  
ЩО ДАЄ УНІВЕРСИТЕТ. 
ВОНИ ВІДКРИВАЮТЬ 
ДВЕРІ В НОВІ 
КУЛЬТУРИ 
І МОЖЛИВОСТІ

“

Міф 7 
ЗА КОРДОНОМ ВАЖЛИВО  
ОБИРАТИ ШКОЛУ, В ЯКІЙ ЯКОМОГА 
БІЛЬШЕ МІСЦЕВИХ І ЯКОМОГА 
МЕНШЕ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Поліна: Важливо обирати школу, яка 
вам подобається. Не можна керува-
тися кількістю іноземних студентів, 
адже найважливіша усе ж програма. 
Якщо ваша дитина навчається з вели-
кою кількістю в’єтнамців або німців, 
це не означає, що вона отримає гіршу 
освіту. Гірше буде, якщо ваша дитина 
спілкуватиметься з однолітками зі 
своєї країни, тому що це призведе до 
того, що знання англійської не покра-
щаться, і вчитися в загальноосвітніх 
класах буде складніше.
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ПРЕДСТАВЛЯЛИ ШКОЛУ
В   О Д Н О М У  Ч И  К І Л Ь К О Х

В И Д А Х  С П О Р Т У

ОЦІНКА ЕКСПЕРТІВ

«Школа – модель гармонійного співіснування.  
Студентам подобається розмаїтість атмосфери, 
культури та віри, вони цінують та поважають точку зору 
інших та їхні традиції. Різноманітні поїздки за кордон 
заохочують до розуміння та прийняття різних культур»

ISI INSPECTION 2016

ВХОДИТЬ ДО

Ш К І Л ,  
ВИЗНАНИХ ЯК 

ЛІДЕРИ У СПОРТІ

СТУДЕНТСЬКА СПІЛЬНОТА

ПОЗАКЛАСНІ ЗАНЯТТЯ ВСТУПНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

АКАДЕМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СПОРТ

СПІВВІДНОШЕННЯ 
дівчат/хлопців

ШКОЛА BROMSGROVE 
ЛИШЕ ФАКТИ 2018/19

“ВІДМІННО”
I n d e p e n d e n t  Sc h o o l s  I n s p e c to r a te
У КОЖНІЙ КАТЕГОРІЇ

СТУДЕНТІВ 
ВСТУПИЛИ ДО 

ТОП-50 
УНІВЕРСИТЕТІВ 
ЗА ВЕРСІЄЮ QS WORLD 
UNIVERSITY RANKINGS

«Студенти демонструють відмінні показники 
у роботі більшості музичних гуртів, серед 
яких хоровий спів та струнний оркестр»

ISI

ПРИНЦИПИ 
ТА ЦІННОСТІ
BROMSGROVE 
НАСТІЛЬКИ ПОПУЛЯРНІ, ЩО 

ПРИСКОРЮЮТЬ 
ОСОБИСТІСНИЙ 

РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ

ISI 2019

ПОНАД 50
РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ

UK Boarding  
Schools Guide

15

МОЛОДША ШКОЛА 
7 - 1 2  Р О К І В

СТАРША ШКОЛА 
1 3 - 1 8  Р О К І В

530 
С Т У Д Е Н Т І В

970 
С Т У Д Е Н Т І В

320

20

33%
67%

30

85 
ЖИВУТЬ У ШКОЛІ

483
ЖИВУТЬ У ШКОЛІ

СПІВВІДНОШЕННЯ   
СТУДЕНТІВ 
денної школи/пансіону

50:50
50:50

СЕРЕД 10 ТОПОВИХ 
Ш К І Л  З А  І В

#9
4

Р І З Н И Х 
МУЗИЧНИХ 
А Н С А М Б Л І В

СТУДЕНТІВ БЕРУТЬ УЧАСТЬ
У ЗМАГАННЯХ ОБ’ЄДНАНОГО 

КАДЕТСЬКОГО КОРПУСУ

1 907 
СПОРТИВНИХ 

ЗАХОДІВ  
◆ ВІДБУЛОСЯ ◆ 
У МОЛОДШІЙ ТА 
СТАРШІЙ ШКОЛІ 
у  2 0 1 8 / 2 0 1 9  р р .

«Можливості для заняття спортом тут 
відмінні, особливо новий стадіон на 
400 місць, де проходять національні 

ігри з хокею»

The Good Schools Guide

40 
ЗОЛОТИХ

54 
СРІБНИХ

86 
БРОНЗОВИХ

НАГОРОДИ  
ВІД DUKE OF 
E D I N B U R G

45%
ОЦІНОК 8/9 

GCSE  '2019

37,5
СЕРЕДНІЙ БАЛ 

IB  '2019

57%
ОЦІНОК А*/А 

А-LEVEL  '2019

77%
ОЦІНОК А*/B 

А-LEVEL  '2019

21 ВІДЗНАКА 
в і д  В Т Е С 
2019 р.

ДО МІЖНАРОДНИХ
У Н І В Е Р С И Т Е Т І В

Cornell • Calarts •  
UBC • HKU • Bocconi • 

IE Madrid

СТУДЕНТІВ 
ВСТУПИЛИ ДО 
УНІВЕРСИТЕТІВ
ГРУПИ RUSSELL

СТУДЕНТІВ 
ВСТУПИЛИ

* * *

М І С Ц Е
В  КРАЇНІ
ЗА РОЗВИТКОМ 
С П О Р Т У

П О Н А Д 

280 
СПОРТИВНИХ 

КОМАНД 
У МОЛОДШІЙ 
ТА СТАРШІЙ 

Ш КОЛ АХ
У Ч Н І В
FOURTH FORM100%
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Батьківщина тюльпанів, річкових 
каналів та вітряків – такий образ 
спадає на думку насамперед, коли 
заходить мова про Нідерланди. 
Зазвичай у туристичних та освітніх 
довідниках Голландія зображена 
як казкове затишне королівство, де 
можна приємно подорожувати. Але 
такий образ буде неповним. Адже 
насправді Нідерланди – не «казкове 
королівство», а серйозний гравець 
у сучасному надшвидкому світі. Ця 
країна має потужну економіку та ба-
гату історію, якою голландці можуть 
пишатися. Не дарма герб цієї країни 

НІДЕРЛАНДИ — КРАЇНА З ЧУДОВИМИ КРАЄВИДАМИ, ВИСОКИМ 
РІВНЕМ ЖИТТЯ ТА ПОТУЖНИМИ ОСВІТНІМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

“КОРОЛІВСТВО УНІВЕРСИТЕТІВ

вінчає здиблений коронований лев із 
мечем у лапах. Тож чому королівство 
Нідерландів – це прекрасна перспек-
тива для життя, навчання та роботи?

ГОЛЛАНДСЬКІ ПОТУЖНОСТІ
Нідерланди мають зараз бездоган-
ну репутацію внаслідок великої пра-
цьовитості та продуктивності своїх 
мешканців. Серед місцевих компаній 
можна назвати такі всесвітньо відомі 
корпорації, як Unilever, Philips, Shell, 
KPMG та ін. Зокрема, нідерландська 
KLM – є найстарішою в світі авіаком-

але й багатьох найвідоміших у світі 
диджеїв. Серед них такі зірки су-
часної музичної культури, як Tiёsto, 
Мартін Гаррікс, Армін ван Бюрен. 
А крім того, у цій країні на кожну ти-
сячу мешканців припадає найбільша 
у світі кількість музеїв. На 17 мільйо-
нів мешканців країни тут понад 1000 
різних музеїв: починаючи від музею 
Ван Гога і Національного морського 
музею і закінчуючи музеєм сиру. Тому 
насправді тут є на що подивитися і де 
відпочити. «Але навіщо їхати вчитися 
до Нідерландів, якщо можна відпо-
чити тут кілька днів і повернутися до-
дому?» – запитає хтось. Ось 5 причин, 
чому сучасні студенти обирають для 
навчання саме Нідерланди.

1/Висока якість освіти. Загально-
відомий факт, що вища освіта у Ні-
дерландах має високі стандарти. 
Наприклад, за версією QS World 
University Rankings за 2018 рік, 10 до-
слідницьких університетів Голландії 
входять до списку 200 найкращих 
вишів світу. Крім того, освіта в цій 
країні має суттєву підтримку від 
уряду. Тут щороку на освітні потреби 
витрачають понад 5,5% ВВП. Серед 
найкращих вишів країни University of 
Amsterdam, University of Groningen та 
Fontys University of Applied Sciences.

2/Англійська мова. Мабуть, у жод-
ній з неангломовних країн немає 
такої кількості програм вищої осві-
ти, які викладають англійською, як 
у Нідерландах. Зараз їх понад 2100. 
До того ж голландці – нація, яка має 
один із найвищих рівнів володіння 
англійською. 72% дорослого насе-
лення володіють цією мовою вільно!

3/Можливості проходити прак-
тику під час навчання. Іноземні ви-
пускники деяких вишів мають мож-
ливість пройти практику впродовж 
навчання і завдяки цій можливості 
отримують шанси на працевлашту-
вання після закінчення навчання. 
Крім того, багато хто зі студентів от-
римує запрошення на роботу ще під 
час навчання від компаній, де вони 
проходять стажування.

4/Низька вартість навчання по-
рівняно з вартістю аналогічних про-
грам вищої освіти в інших країнах. 
Наприклад, у Fontys University of 
Applied Sciences вартість навчання 
для іноземців з країн, які не є гро-
мадянами ЄС, становить 7920 євро, 
а вартість програм з інжинірингу – 
10140 євро на рік. До того ж у Нідер-
ландах студенти можуть отримати 
різноманітні стипендії, які також 
суттєво допомагають зменшити ви-
трати.

5/Голландці – відкрита нація. 
Мешканці Нідерландів товариські 
та відкриті, вони готові прийти на 
допомогу. Вони прості у спілкуванні 
та досить скромні у побуті.

Насправді існує ще багато при-
чин, чому студенти з усього світу оби-
рають Нідерланди для отримання 
освіти. Про них – у інтерв’ю студентів, 
які зараз навчаються у цій країні.

панією, яка зараз здійснює регулярні 
авіаперевезення. Крім того, варто 
додати, що найбільший голландський 
аеропорт Схіпгол, розташований біля 
Амстердама, – це одні з повітряних 
воріт Європейського Союзу. Саме 
йому тривалий час належав почесний 
титул «найкращий аеропорт Європи».

КРАЇНА ФЕСТИВАЛІВ ТА МУЗЕЇВ
Тут уміють не лише працювати, а й 
святкувати та тішитися життю. Смак 
голландського сиру та кольорове 
розмаїття голландських тюльпанів 
нікого не полишать байдужими. Тут 
чимало різноманітних клубів, фести-
валів, театрів. До речі, Нідерланди – 
батьківщина не тільки художників, 

Серед переваг навчання 
у Нідерландах і зокрема у Fontys 
University – його доступна вартість



ТРИ ПОРАДИ ЯК 
СТУДЕНТУ ШВИДШЕ 
ЗВИКНУТИ ДО  
НОВОГО МІСЦЯ

1. Нетворкінг – панацея 
від будь-чого. Об’єднайся 
з іншими першокурсниками, 
і ти вже не один зі своїми 
страхами та проблемами. 
Також познайомся зі співві-
тчизниками-старшокурсни-
ками, які вже пройшли твій 
шлях і зможуть дати корисні 
поради.
2. Комфорт. Облаштуй свою 
кімнату так, щоб хотілось іди 
додому.

3. Репутація. В університеті 
потрібно будувати гарні 
відносини з викладачами та 
однокурсниками, тому краще 
не пропускати лекції та бути 
підготовленим до кожної. 
Спочатку ти працюєш на ре-
путацію, а потім вона на тебе.
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 Євгеніє, які у вас були відчуття, 
коли ви переїхали до Нідерландів 
на навчання?

До цього я вчилася у англомовній 
літній школі в Канаді. Переїзд дався 
мені дуже спокійно. Раніше я бага-
то подорожувала сама. Якоїсь туги 
за домом у мене не було. Хіба що за 
домашньою їжею. Навчання теж не 
викликало проблем. Звичайно, були 
труднощі. Але все було досить реаль-
но вирішити.

 На початку навчання в Fontys 
у вас був орієнтаційний тиждень. 
Як це відбувається?

У цей період зазвичай два студенти 
та викладач роблять презентацію 
кампуса та міста, розповідають про 
супермаркети, спортивні клуби, кафе 
для групи студентів. Окрім того, у нас 
ще був квест по Ейндговену. Нам дали 
завдання, щоб ми краще вивчили 
місто. А ввечері нам показували, де 
можна відпочити. Тобто це не лише 
офіційне знайомство, а ще й фан. Сту-
дентам подобається.

 А як і чому ви обрали цей уні-
верситет?

У мене було два варіанти для на-
вчання: Канада і Нідерланди. Я об-
рала Нідерланди тому, що тут можна 
отримати освіту англійською мовою 
за порівняно невеликі гроші. Місто 
Ейндговен називають Кремнієвою 
долиною Нідерландів. Тут пра-

цює багато компаній, найвідоміша 
з яких – Philips. Я обрала Fontys тому, 
що це прикладне навчання. Крім того, 
Fontys має спільний кампус з Тех-
нічним університетом Ейндговена. 
Зокрема, я навчаюсь на програмі 
Pre-Masters, що дає змогу вступити 
до магістратури Технічного універ-
ситету без додаткових курсів одразу 
після Fontys.

 Яку роль відіграють викладачі 
у адаптації студентів до навчання?

У Нідерландах викладачі поводяться 
не зовсім так, як в Україні. Ти можеш 
вільно підійти і поставити їм запи-
тання. Вони завжди поруч. І стосунки 
більш дружні. Багато викладачів – 
працівники зі сфери ІТ. Вони розпові-
дають про те, з чим реально працюва-
ли. Я знаю, що викладачі допомагають 
багатьом студентам знайти компанію 
для стажування чи роботи. Серед сту-
дентів чимало місцевих і дуже багато 
іноземців: румуни, французи, іспанці, 

німці. Ти можеш легко влитися і спіл-
куватися з усіма.

 Чи було вам важко звикнути 
до навчання? Яку спеціалізацію 
ви обрали?

Перший рік навчатися було легко. 
Другий рік – уже складніше. Особли-
во якщо береш додаткові проекти. 
В Україні дають потужні знання з ма-
тематики та фізики. І коли ти добре 
підготовлений, тобі не буде важко. 
Навчання на першому курсі в Fontys 

FONTYS: ВДАЛИЙ СТАРТ

побудоване так, що ти маєш можли-
вість подивитися на різні спеціалізації 
й обрати свою. Можна взяти курси 
з бізнесу, технологій або програм-
ного забезпечення. Це все різні на-
прями, але в межах програмування. 
Зараз з’явилися ще два нові напря-
ми: Infrastructure та Media Design. 
На першому курсі я вагалася. Врешті 
з’ясувалося, що мене більше цікавить 
програмування з точки зору створен-
ня додатків, сайтів. Спектр проектів 
тут дуже широкий: сайти, програмне 
забезпечення, розробка ігор, додатків 
для Android, iPhone. Цьому всьому 
навчають у Fontys. Університет дає 

студенту величезне портфоліо, яке 
він вже може показувати компаніям, 
навіть ще не маючи досвіду роботи 
в компаніях.

 Розкажіть більш детально про 
стажування. Як ви його знайшли?

У кінці другого курсу я знайшла ро-
боту на літо. Компанія спеціалізуєть-
ся на біотехнологіях разом з cloud 
computing. Ми домовилися, що 
я працюватиму у них все літо, а вони 
потім візьмуть мене на стажування. 
Я показала їм проекти Fontys і роз-
повіла про те, що робила. Цього було 

достатньо. Якщо ти чогось прагнеш, 
то можеш знайти в Fontys все що 
завгодно. Я брала участь у фестива-
лі Glow, Dutch Design Week, виграла 
дві тисячі євро в конкурсі Fontys – ICT 
Talant awards. Коли про це розпові-
даєш, то люди розуміють: ти чогось 
вартий. І вони пропонують взяти 
участь у їхніх проектах. Цей досвід 
демонструє, що ти можеш і хочеш 
робити більше.

 В яких умовах ви живете, і як ви 
знайшли своє житло?

Я живу в гуртожитку, який мені запро-
понував Fontys на першому курсі. Це 
трьохповерховий будинок, де разом 
мешкають 6 студентів. У нас спільна 
кухня та ванна, але у кожного своя 
кімната. Наш будинок розташовано 
у звичайному кварталі міста.

Я охоче поділюся досвідом ста жу-
вання і навчання у Fontys із читачами.

 yevheniia.buzykina@gmail.com
 Jane Buzykina

ШВИДКО І ЛЕГКО АДАПТУВАТИСЯ ДО НАВЧАННЯ 
В НОВІЙ КРАЇНІ РЕАЛЬНО, ЯКЩО В УНІВЕРСИТЕТІ 
СТВОРЕНО ВІДПОВІДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

“

Євгенія Бузикіна,  
студентка Fontys University 

of Applied Sciences

БАГАТО ХТО МРІЄ ПРО 

НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ. 

АЛЕ ДЕКОГО ЗУПИНЯЄ 

СТРАХ, ЩО БУДЕ СКЛАДНО 

АДАПТУВАТИСЯ В ІНШІЙ 

КРАЇНІ. ЄВГЕНІЯ БУЗИКІНА, 

ЯКА НАВЧАЄТЬСЯ 

В НІДЕРЛАНДАХ НА 3 КУРСІ 

В УНІВЕРСИТЕТІ FONTYS НА 

ПРОГРАМІ INFORMATION 

& COMMUNICATION 

TECHNOLOGY AND 

SOFTWARE (ІНФОРМАЦІЙНІ 

І КОМУНІКАТИВНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) В МІСТІ 

ЕЙНДГОВЕН, РОЗВІЮЄ 

ДЕЯКІ МІФИ ПРО ПОЧАТОК 

НАВЧАННЯ.
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35
 Катерино, чому ви обрали уні-

верситет Fontys?

У школі я мріяла поїхати вчитися до 
університету за кордон. Тому відвіду-
вала ярмарки, які проводила освітня 
агенція DEC education. Під час розмо-
ви експерт DEC порадив мені зверну-
ти увагу на Fontys University of Applied 

ЗАВДЯКИ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ, ЯКА СФОКУСОВАНА НА 
РЕАЛЬНОМУ ДОСВІДІ, ПРОГРАМИ УНІВЕРСИТЕТУ FONTYS 
НАЛЕЖАТЬ ДО НАЙКРАЩИХ У НІДЕРЛАНДАХ

“

FONTYS: ОРІЄНТАЦІЯ  
НА ПРАКТИКУ

лювалася, як мене сприйматимуть 
у цій країні. Але цей страх виявився 
марним. Тут дуже затишно і комфорт-
но. Ще один важливий момент – мої 
батьки хотіли, щоб я навчалася у кра-
їні, де можна безпечно жити. Тому 
я обрала Нідерланди.

 Як організоване навчання на 
вашій програмі?

Для студентів першого курсу розро-
блено спеціальну Buddy program. 
За кожним студентом-новачком за-
кріплений студент-старшокурсник, 
який допомагає порадами. Мені 
по казали, як організоване життя 
в кам пусі, де купувати продукти, де 
найцікавіші вечірки. Зараз універ-
ситет запроваджує нову систему 
навчання. Її мета – зосередити ува-
гу студентів на реальному досвіді. 
Рані ше у нас були лекції та заняття. 
Тепер же викладачі дають студентам 
теорію, а потім – практичні завдання. 
Наприклад, на другому курсі я бра-
ла участь у проекті Startup com pany. 
Інші студенти брали участь у про-
ектах з різних сфер, наприклад, із 
логістики, виробництва матеріалів 
тощо. Вони мали змогу співпрацюва-
ти з нідер ландськими компаніями.

 Розкажіть більш детально про 
цей проект. Чим він був для вас ко-
рисним?

У складі нашої команди було вось-
меро студентів та один викладач. 
Упродовж року ми зустрічалися два 
рази на тиждень. Викладач виступав 
як куратор, допомагав нам із мате-
ріалами. Звичайно, що спочатку ми 
були зайняті вибором проблеми. 
Кожен із нас стикався з тим, що, 

Компанія працює в 30 країнах, де 
продають понад 54 тис. наймену-
вань канцтоварів та офісного при-
ладдя. Я надіслала їм своє резюме 
та мотиваційного листа. Згодом мені 
призначили інтерв’ю, за результата-
ми якого запросили на стажування. 
Я працювала в офісі у Венло у відділі 
аналітики User Research & Customer 
experience, де займалася аналізом 
ефективності маркетингових кам-
паній. Також працювала з відгуками 
клієнтів на сайті. Мені дуже сподоба-
лося, що в Office Depot мультинаціо-
нальна команда.

 Які у вас плани на наступний рік, 
коли завершите навчання?

Зараз я шукаю нове місце стажуван-
ня, яке триватиме з лютого до червня 
2020 року. А потім подивимося. Мож-
ливо, мені запропонують роботу піс-
ля стажування. А може, я продовжу 
навчання на магістерській програмі 
у Fontys. Я з радістю рекомендую всім 
свій університет. Ось, наприклад, 
кілька моїх рідних збираються всту-
пати до Fontys найближчим часом.

Якщо у читачів з’являться запитання – 
я з задоволенням на них відповім. 

 k.zhukovska@student.fontys.nl
 k_zhukovska
 Kateryna Zhukovska

Sciences у Нідерландах. Як з’ясува-
лося, Fontys має один із найкращих 
рейтингів у країні. А також у нього 
потужні зв’язки з університетами та 
роботодавцями по всьому світу. Та 
вирішальним для мене було те, що 
в Нідерландах велика кількість англо-
мовних програм, і багато мешканців 
вільно володіють цією мовою. Я хви-

Катерина Жуковська,  
студентка Fontys University 

of Applied Sciences

ОДНИМ ІЗ НЕДОЛІКІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВВАЖАЮТЬ ЇЇ ВІДІРВАНІСТЬ ВІД 

РЕАЛЬНОГО ЖИТТЯ ТА ЗАНУРЕННЯ В ТЕОРІЮ. ОДНАК ДОСВІД НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТІВ НА ПРОГРАМАХ УНІВЕРСИТЕТУ ПРИКЛАДНИХ НАУК FONTYS 

ДОВОДИТЬ, ЩО ВИЩА ОСВІТА МОЖЕ БУТИ ОРІЄНТОВАНА НА ПРАКТИКУ. 

В ІНТЕРВ’Ю З КАТЕРИНОЮ ЖУКОВСЬКОЮ СТУДЕНТКА 4 КУРСУ ПРОГРАМИ 

INTERNATIONAL BUSINESS FONTYS В МІСТІ ВЕНЛО РОЗПОВІДАЄ ПРО ТЕ, 

ЧОГО ВОНА НАВЧИЛАСЯ ПІД ЧАС УЧАСТІ У РІЗНИХ ПРОЕКТАХ, А ТАКОЖ 

ПРО ДОСВІД ЇЇ СТАЖУВАННЯ.

коли на робочому столі комп’ютера 
відкрито багато програм і вкладок, 
то все зависає. Ми подумали, що 
можемо зосередитися на створенні 
програми, яка допоможе усунути цю 
проблему. Нашим завданням було 
не лише знайти рішення, але ще й 
придумати продукт, розробити його 
дизайн, маркетингову кампанію та 
сайт. Наостанок ми мали предста-
вити результати своєї роботи перед 
комісією з шести викладачів. Кожен 
із них – фахівець у певній сфері, який 
аналізував нашу презентацію з точки 
зору своєї спеціальності (фінанси, 
маркетинг, дизайн та ін.). Це дало 
мені колосальний досвід.

 Розкажіть про особливості ви-
кладання у Fontys та про своїх ви-
кладачів?

Мені подобається те, що в університе-
ті працює інтернаціональна команда 
викладачів із Нідерландів, Німеччи-
ни, США, Британії та Канади. Майже 
кожен із них має не лише досвід ви-
кладання, а й досвід роботи у бізнесі. 
Викладачі-практики можуть розпові-
сти про реальні кейси, проблеми та 
шляхи їх розв’язання у бізнесі.

 А як проходило ваше стажу-
вання?

У жовтні 2018 року під час ярмарки 
Career Day я познайомилася з HR-ме-
неджером компанії Office Depot. 

FONTYS — ДЖЕРЕЛО 
ЗНАНЬ

Fontys University of Applied 
Sciences належить до 
найкращих університетів 
Нідерландів. Найбільші 
кампуси Fontys розташовано 
у трьох містах: Ейндговен, 
Тілбург та Венло. Назва уні-
верситету Fontys походить 
від слова «fons», яке з латини 
перекладають як «джерело». 
Тим самим університет під-
креслює свою мету: бути для 
студентів джерелом нових 
знань. Тут пропонують по-
над 200 програм в галузі ІТ, 
інжинірингу, охорони здо-
ров’я, бізнесу та логістики. 
Низку програм викладають 
англійською та німецькою 
мовами.
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Сучасне мистецтво дуже різноманітне, сюди входять не 
тільки малювання, живопис і скульптура. Це інсталяції, 
перформанс, фото, мода, кіно і багато іншого. Тоді хто 
він – сучасний художник? Можливо, це дизайнер нових 
концепткарів або креативний менеджер фешнбренду або 
фотограф-мандрівник, у якого 6 млн. фоловерів у «Інста-
грамі»? У творчої людини сьогодні тисяча шляхів для само-
реалізації. Та водночас відбутися у мистецтві сьогодні – все 
одно що виграти джекпот. Ставки дуже високі! Є ризик 
розтратити талант надаремно і лишитися незатребуваним.

Щоб звести цей ризик до мінімуму, потрібна правиль-
на освіта і професійне коло спілкування, щоб не тільки 
відшліфувати талант, а й знайти йому застосування. Це 
можна зробити на найкращих програмах, присвячених 
мистецтву, дизайну і фешнпрофесіями. Сьогодні ми бере-
мо курс на Великобританію: Nottingham Trent University 
(NTU) і University of Westminster.

ВІДБУТИСЯ 
В МИСТЕЦТВІ 
СЬОГОДНІ — 
ВСЕ ОДНО 
ЩО ВИГРАТИ 
ДЖЕКПОТ

“

МИСТЕЦЬКА 
ОСВІТА  
НАЙВИЩОГО 
ҐАТУНКУ

Крім того, упродовж одного семестру студенти прохо-
дять навчання з обміну в найкращих університетах у сфері 
мистецтв по всьому світу: Massey University в Новій Зеландії, 
China Academy of Art в Китаї та ін. Вони також беруть участь 
у різних виставках, перформансах та інших заходах.

В цілому Nottingham Trent University пропонує понад 
60 програм для творчих студентів у галузі комп’ютерних 
відео- та аудіотехнологій, дизайну інтер’єру та меблів, 
театрального мистецтва, фешндизайну і фешнменедж-
менту, створення комп’ютерних ігор і анімації, фотографії 
та графічного дизайну тощо. Для тих, хто хоче вступити 
на ці програми, в університеті існують різні підготовчі 
курси, розроблені разом із концерном Kaplan Pathways.

ТВОРЧИЙ ПОШУК
Один із найстаріших університетів Великобрита-
нії – University of Westminster – пропонує своїм студен-
там інноваційні програми в галузі мистецтва, дизайну та 
фешніндустрії. Виш розташований у Лондоні. Сьогодні 
University of Westminster складається з трьох коледжів 
і дванадцяти шкіл, у яких 65 факультетів і дослідницьких 
центрів. Серед них і College of Design, Creative and Digital 
Industries, в який входять такі школи творчих професій, 
як School of Architecture and Cities, School of Computer 
Science and Engineering, Westminster School of Arts, а та-
кож Westminster School of Media and Communications. Тут 
пропонують одні з найкращих програм у сфері дизайну, 
мистецтва і фешніндустрії у світі. Так, програми в галузі 
фешніндустрії University of Westminster входять до топ-10 
найкращих шкіл моди в світі за версією журналу Fashionista 

(2018). Випускники університету працюють у таких ком-
паніях, як Givenchy, Louis Vuitton, Versace, Tom Ford та ін.

В University of Westminster заохочують креативність та 
індивідуальність. Тут вчать студентів створювати і думати. 
Викладачі запрошують студентів до участі в дискусіях і екс-
периментах, щоб ті розвивали власний стиль і унікальну 
манеру в творчості. Програма навчання в University of 
Westminster дає навички роботи в різних сферах, серед 
яких живопис, скульптура, кіно, фотографія, музика, фен-
шуй, журналістика. Навчання в університеті – це лекції, 
презентації, рецензії, семінари, відвідування галерей 
і дискусії. Викладання для студентів творчих професій 

ЦЕХ ДЛЯ МОЛОДИХ ТАЛАНТІВ
Місто Ноттінгем – один із ключових британських центрів для 
молодих художників. Це затишне місто знане легендами 
про Робіна Гуда з Шервудського лісу, а ще різними галерея-
ми, фестивалями і виставками. Nottingham Trent University 
входить до числа навчальних закладів, чиї програми в галузі 
мистецтва, дизайну та моди визнані одними з найкращих 
у Великобританії. Він посідає 8 місце у Великобританії 
в номінації Art and Design згідно з рейтингом Complete 
University Guide 2019, і 4 місце серед програм Fashion and 
Textiles у рейтингу UK Guardian University Guide 2019.

Трирічні бакалаврські програми в сфері мистецтва, 
дизайну та моди в Nottingham Trent University зосере-
джені не тільки на навичках роботи з різним матеріалом 
(олія, акрил, текстиль, глина, метал тощо), а й на тому, 
щоб дати студентам знання про те, як розвивати проект, 
співпрацювати з галереями, знайти своїх замовників. 
Це стало можливим завдяки широким зв’язкам універ-
ситету з британськими та закордонними організаціями 
і компаніями, співробітники, яких діляться зі студентами 
своїм досвідом роботи.

проходить на базі кампусу Harrow, де є доступ до найкра-
щого в Європі освітнього обладнання: кіностудії, теле- та 
музичної студії, комп’ютерних технологій і радіомовного 
обладнання. Наприклад, тут працює одна з найкращих 
студентських радіостанцій Smoke Radio і телестудія Smoke 
TV. Серед випускників університету чимало відомих діячів 
мистецтва: дизайнерка Вів’єн Вествуд, колишній головний 
креативний менеджер Burberry Крістофер Бейлі, худож-
ник-постановник, тричі номінований на «Оскара», Артур 
Макс. Ті, хто хоче навчатися в University of Westminster, 
можуть підготуватися до вступу на програмах Kaplan 
Pathways у Лондоні.

Nottingham Trent University пропонує понад 60 програм  
для творчих студентів у різних галузях

Програма 
навчання 
в University 
of Westminster 
дає навички 
роботи в різних 
сферах, серед 
яких, зокрема, 
і кіно
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Ви мрієте організовувати висококлас-
ні івенти у найрізноманітніших куточ-
ках світу? Ви хотіли б познайомитися 
з видатними людьми і селебритис 
завдяки своїй роботі? Ви мрієте стати 
частиною чародійства, яке відбува-
ється під час фешенебельних весіль?

Якщо ви відповіли «так» хоча б 
на одне з цих запитань, настійно ре-
комендуємо розглянути швейцар-
ську Swiss Hotel Management School 
(SHMS), що входить до альянсу Swiss 
Education Group, як місце для навчан-
ня на бакалавріаті.

Цей навчальний заклад пропо-
нує унікальний освітній досвід своїм 
студентам. Інноваційний підхід, на-
дихаючі програми і досвідчені лекто-
ри – завдяки всьому цьому студенти 
школи отримують вищу освіту, яка 
допомагає їм бути успішними у ви-
сококонкурентному і мінливому світі 
готельного менеджменту й організа-
ції заходів.

ОСВІТА, ЯКА ДОПОМАГАЄ ДОСЯГТИ УСПІХУ У ВИСОКОКОНКУРЕНТНОМУ 
СВІТІ ГОТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ

“

ЗАХОПЛЮЮЧИЙ СВІТ  
ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ

ЧИМ УНІКАЛЬНА SHMS?
Студенти SHMS розміщуються у двох 
кампусах: Caux і Leysin. У них є уні-
кальна можливість відкрити для себе 
світ гостинності, мешкаючи у двох 
колишніх палацових готелях із винят-
ковим середовищем для навчання.

Кампуси SHMS неймовірно кра-
сиві – це палаци, побудовані в XIX 
столітті. Студенти живуть у розкіш-
ному п’ятизірковому готелі під час 
свого навчання і на власному досвіді 

ресторану, як організувати всі його 
процеси. Далі, один раз на тиж-
день, у них проходить практичне 
заняття на кухні готелю-школи і ще 
одне – у ресторані, з уроками серві-
су і сервіровки. Інші студенти шко-
ли «грають роль» гостей ресторану. 
Повторимося, що найважливіший 
аспект навчання в школі – орієнто-
ваність на практичні знання і від-
працювання навичок. Випускники 
зможуть застосувати їх у будь-якій 
точці світу після закінчення нав-
чання.

На наступний рік навчання сту-
денти також займаються 5 місяців 
теорією і 6 – практикою в компаніях. 
У цей час вони фокусуються ще на 
одному важливому структурному 
підрозділі готелю – департамен-
ті обслуговування номерів. Вони 
вивчають, як управляти фондом 
номерів у готелі. На другому році 
відбувається їхнє перше зіткнення 
з подієвим менеджментом. Вони 
готують івент на 200–300 осіб 
у прекрасному бальному залі шко-
ли-готелю. Студенти обирають тему 

торжества і повністю самостійно 
її реалізують. Серед минулих тем: 
«Східний експрес», «Дискотека 80-
х», «Великий Гетсбі» та ін. Кожен 
студент самостійно обирає тему, 
збирає власну команду, визначаєть-
ся з декораціями, їжею, розважаль-
ною програмою – з усіма аспектами 
івент-менеджменту.

Якщо студент вирішив обрати 
організацію подій своїм фахом, він 
бере на другому році ще два додат-
кових курси – events operations і со-
ціальну відповідальність в івент-ме-
неджменті.

На третьому році навчання 
студент, який обрав цей фах, ви-
вчає такі тонкощі, як спонсорство 
івентів, їх логістика, проектний 
менеджмент, – усе, щоб стати по-
справж ньому сильним і озброєним 
сучасними знаннями й уміннями 
івент-менеджером. Третій рік на-
вчання складається з двох семестрів 
загальною тривалістю 10 місяців.

ЩО ПОТІМ? КАР’ЄРНІ МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ
Студенти SHMS розвивають свою 
кар’єру в двох основних напрямах 
івент-менеджменту. Перший – робота 
у висококласних готелях з організації 
конференцій і подій. Це дуже хороша 
кар’єра, яка дозволяє пересуватися 
світом. Наприклад, у мережі Hyatt 
8 000 готелів по всьому світу, у мережі 
Marriott – понад 7 000. Якщо ви вмієте 
добре організовувати заходи, то змо-
жете побачити увесь світ. Наприклад, 
Барбадос та Італія – дуже популярні 
місця для проведення весіль, і там 
дуже великий попит на хороших 
івент-менеджерів.

Другий напрям не менше вра-
жаючий – робота в івент-агенціях. 
Це те ті компанії, які організовують 
великі заходи, наприклад, конфе-
ренції на 30 000 учасників. Також 
можлива кар’єра у державних струк-
турах, усередині індустрій, робота зі 
спонсорами тощо. Крім того, можна 
стати частиною команди великих ор-
ганізацій, таких як, наприклад, UEFA. 
У цій організації є позиція штатного 
івент-менеджера, оскільки вона регу-
лярно влаштовує кубки, чемпіонати, 
а також конференції та інші заходи.

Наостанок зазначимо, що галузеві 
партнерства школи з провідними грав-
цями ринку забезпечують її студентам 
актуальність курсів і повну підготовку 
до стажування за межами SHMS.

вивчають усі послуги, які готель такого 
рівня надає гостям.

Швейцарський підхід до навчан-
ня базується на практиці. Студенти 
самі отримують такий практичний 
досвід і організовують різноманітні 
активності в цьому самому готелі. 
Наприклад, у бальному залі готелю, 
з вікон якого відкривається приголо-
мшливий вид на Женевське озеро, 
студенти проводять урочистості.

У SHMS створено середовище, 
в якому студенти навчаються, само-
стійно виконуючи всі процеси, не-
обхідні для життєдіяльності готелю 
й організації заходів. При цьому 
студенти мешкають у надихаючих 
і мотивуючих до отримання прак-
тичних знань оточенні й атмосфері. 
Це відмітна ознака SHMS, це те, що 
вигідно вирізняє її на тлі інших шкіл 
гостинності. У цьому навчальному 
закладі виховують по-справжньо-
му великих майбутніх готельєрів та 
івент-менеджерів.

SHMS також визнано «Заслуже ною 
школою Apple», оскільки техно  ло гії 
XXI століття органічно вписуються 
у тра диційне середовище і забез-
печують студентам чудову освіту.

ЯК ПОБУДОВАНА ПРОГРАМА 
НАВЧАННЯ?
На першому році навчання студен-
ти вивчають 8 курсів, займаючись 
5 місяців теорією і 6 – практикою за 
межами вишу. Вони в деталях роз-
бираються у тонкощах ресторанного 
менеджменту: як розрахувати запаси 

Швейцарський підхід до навчання –  
це орієнтованість на практичні знання 
і відпрацювання навичок

Якщо студент SHMS навчиться добре 
організовувати заходи, то згодом він 
зможе побачити увесь світ
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НЕЙМОВІРНО ПРИЄМНО БАЧИТИ ТРАНСФОРМАЦІЮ, ЯКА ВІДБУВАЄТЬСЯ 
З МОМЕНТУ ПРИХОДУ 16- АБО 17-РІЧНИХ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ, СПОСТЕРІГАТИ ЗА 
ТИМ, ЯК ВОНИ РОСТУТЬ, РОЗВИВАЮТЬСЯ ТА БУДУЮТЬ ДИВОВИЖНУ КАР’ЄРУ

“ШВИДКИЙ ШЛЯХ  
ДО УНІВЕРСИТЕТУ США

Tacoma Community College (TCC) – 
державний коледж у місті Такома, 
США. Його було засновано в 1965 
році, і відтоді майже 55 років тут 
навчають та підтримують студентів 
з усього світу, відкриваючи для них 
нові можливості. TCC відомий своєю 
винятковою турботою та високим сер-
вісом послуг для студентів, а також чу-
довими академічними результатами.

TCC приваблює багатьох інозем-
них студентів віком від 16 років своїми 
цікавими та своєчасними вигідними 
програмами, де студенти можуть до-
строково вступити до університетів 
США. Одна з таких програм – High 
School Completion: студенти старших 
класів віком від 16 років після закін-
чення навчання здобувають атестат 
про закінчення середньої школи та 
одразу ступінь молодшого спеціаліста.

В інтерв’ю з Джеймсом Ньюма-
ном, виконавчим директором між-
народних програм, ми говорили про 
переваги TCC та про те, як коледж 
допомагає студентам планувати 
наступний крок у своїй академічній 
подорожі. Містер Ньюман люб’язно 
поділився своїми рекомендаціями 
для іноземних студентів, які бажають 
стати успішними випускниками TCC.

наших іноземних студентів-випус-
кників. Неймовірно приємно бачи-
ти трансформацію, яка відбувається 
з моменту їх приходу як 16 або 17-річ-
них молодих людей, спостерігати за 
тим, як вони ростуть, розвивають-
ся та будують дивовижну кар’єру. 
Наших студентів було прийнято до 
Єльського, Колумбійського, Браун-
ського, Нью-Йоркського універси-
тетів, Університету Вашингтона та 
багатьох інших виняткових установ. 
Вони працюють в ООН, Facebook, 
Amazon, Starbucks, Goldman Sachs 
та інших топ-500 компаніях.

TCC – це дуже сильна основа для 
підготовки студентів до наступного 
кроку в академічній кар’єрі, й дуже 
приємно бачити, що багато з них 
використовують усі можливості, які 
ми надаємо.

 Часто випускники шкіл зіштов-
хуються з проблемою вибору май-
бутньої професії. Чи допомагає 
TCC своїм студентам визначитися 
з професією?

У Tacoma Community College силь-
ний центр кар’єрного розвитку, однак 
більшість наших іноземних студентів 
приходять до нас, щоб перейти до 
4-річного університету та здобути 
ступінь бакалавра. Саме після здо-
буття 4-річного ступеня студенти 
починають готуватися до побудови 
своєї кар’єри. Наші радники роблять 
чудову роботу, допомагаючи студен-
там планувати наперед їхні кроки 
в академічному вдосконаленні. Ми 
регулярно проводимо сеанси кон-
сультування з трансферу, щоб до-
помогти студентам підготувати їхні 
заявки на вступ, також у нас є мере-
жа з понад 20 гарантованих універ-
ситетів-партнерів із трансферу, які 
приїжджають до TCC та працюють зі 
студентами, щоб спланувати перехід 
до 4-річного університету.

 На що порадите звернути ува-
гу учням старшої школи, щоб стати 
успішними студентами TCC?

Для того щоб отримати найкращий 
досвід від навчання у нас, я рекомен-
дую міжнародним студентам таке:

 ⚫ Бути позитивними та відкрити-
ми – студенти з відкритим розумом 
можуть краще протистояти викли-
ками та негараздами, які виникають 
із пристосуванням до нової країни, 

культури, мови та академічної сис-
теми. Це не означає, що студенти 
повинні погоджуватись з усім або 
симпатизувати всьому, з чим вони 
стикаються.

 ⚫ Приєднуватися – заводити дру-
зів у своїй культурній групі та поза 
нею. Навчання в США може бути 
дуже багатим і корисним досвідом, 
але тільки якщо студенти виходять 
за межі своєї зони комфорту. Відві-
дування подій у кампусі та/або залу-
чення до клубу – це чудові способи 
познайомитися з новими людьми та 
бути частиною громади університету.

 ⚫ Користуватися безкоштовними 
сервісами коледжу – навчальний за-
клад надає відмінний сервіс із кон-
сультування, кар’єрного розвитку 
тощо, що допомагає студентам бути 
успішними та отримати якомога біль-
ше. Допомога завжди поруч, потрібно 
лише попросити.

 Щорічно зростає кількість ви-
пускників шкіл, які хочуть навча-
тися в США. Як TCC допомагає сту-
дентам віком від 16 років з усього 
світу отримати раннє зарахування 
до університету в США?

TCC має великий досвід надання до-
помоги учням середнього шкільного 
віку. Коледж приймає іноземних сту-
дентів віком від 16 років уже понад 
десятиліття. Вся команда міжнарод-

них програм, а також співробітники 
коледжу та викладачі мають великий 
досвід роботи й дуже відданні цим 
молодшим студентам.

Окрім іноземців, у коледжі навча-
ється близько 1000 місцевих старшо-
класників, які беруть участь у нашій 
програмі High School Completion, 
коли місцеві студенти відвідують TCC 
та отримують кредити для коледжу 
ще під час навчання в середній школі.

 Якими перевагами навчання 
в Tacoma Community College ви пи-
шаєтеся?

Я найбільше пишаюся командою 
пристрасних професіоналів, з яки-
ми маю честь працювати щодня. Усі 
в колективі мають досвід проживання 
та/або навчання за кордоном. Деякі 
з колег самі були іноземними студен-
тами в США. Цей досвід дозволяє нам 
забезпечити виняткову турботу та 
сервіс для наших студентів, оскільки 
ми справді були на їхньому місці та 
знаємо, через що вони проходять.

Працюючи в коледжі понад 10 ро-
ків, я бачив дивовижні історії успіху 

Джеймс Ньюман, виконавчий 
директор міжнародних програм 
Tacoma Community College, разом 
із колегами
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The University of Nicosia (UNIC) – най-
більший навчальний заклад Кіпру, що 
нараховує близько 12 тис. студентів 
з усього світу. Університет пропонує 
понад 100 освітніх програм бакалав-
ріату, магістратури та докторантури.

Програми вишу представлено 
шістьма напрямами: медицина, 
бізнес, право, освіта, гуманітарні 
та соціальні науки, наука й інжене-
рія. Вектором нових програм UNIC 
є проведення передових досліджень, 
завдяки яким університет виходить 
у світові лідери у відповідних сфе-
рах. Насамперед це унікальні про-
екти у галузі криптовалют і блокчейн. 
А зовсім недавно в університеті з’яви-
лася бакалаврська програма подвій-
ного диплома з бізнесу з фахом бух-
галтерська справа і фінанси з елітною 
британською Cass Business School.

Ірина Міхаль, експерт освітнього 
агентства DEC, відвідала UNIC влітку 
2019 року і змогла уважно вивчити всі 
переваги навчання в цьому найбіль-
шому виші Кіпру.

ВЕКТОР НОВИХ 
ПРОГРАМ UNIC — 
ПРОВЕДЕННЯ 
ПЕРЕДОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ, 
ЗАВДЯКИ ЯКИМ 
УНІВЕРСИТЕТ 
ВИХОДИТЬ 
У СВІТОВІ ЛІДЕРИ

“

ПІВДЕННИЙ ГІГАНТ НАВЧАННЯ

 Розкажіть про ваші перші вра-
ження про університет.

Це був не перший мій освітній візит 
на Кіпр. Раніше я відвідувала й інші 
університети країни, але UNIC дійсно 
мене дуже приємно здивував. Пер-
ше, що хочу зазначити, – це розміри 
навчального закладу. Це однознач-
но найбільший університет на Кіпрі. 
UNIC не можна назвати «кампусним» 
вишем, тобто таким, у якого є своя 

окрема закрита територія, що йому 
належить (як це часто буває у Бри-
танії чи США). Але всі його корпуси 
розташовані в центрі міста, компак-
тно і близько один до одного. Універ-
ситет має кілька окремих будівель 
для своїх факультетів, тут прекрасний 
дослідницький центр для програм 
архітектури та дизайну.

Також мене вразили їх резиденції. 
У UNIC зараз три нових резиденції, 

які університет увів в експлуатацію 
порівняно недавно, і нам провели 
екскурсію двома з них. У одній з ре-
зиденцій на самому верху розміщено 
спортзал, із вікон якого відкривається 
краєвид на усю Нікосію. У другій за-
плановано відкриття басейну на даху. 
Кімнати резиденцій – одномісні, й 
виглядають, як маленькі квартири, 
в яких є все необхідне. Передбачено 
також і двомісне розміщення.

Зазвичай Кіпр у наших сімей не 
асоціюється з країною, в якій можна 
отримувати вищу освіту. Мій візит 
в UNIC кардинально змінив цей стере-
отип. Я увесь день провела в кампусі 
навчального закладу, на презентаціях 
кожного факультету, де розповідали 
про особливості навчальних програм. 
Викладачі дуже відкриті й товарись-
кі, вони готові відповісти на будь-які 
запитання, дати будь-які пояснення 
щодо темі. Упевнена, що студенти 
задоволені навчальним процесом 
і отримують гідну освіту.

Я хотів би висловити свою 
вдячність Університету Нікосії 
за чудову послугу, яку вони на-
дають, за можливості, які вони 
дали і продовжують давати 
мені як студенту. Наприклад, 
я допомагаю у відділі міжна-
родного найму в університеті, 
який дає мені практичний 
досвід роботи. Крім того, буду 
відвідувати іншу країну в рам-
ках програми обміну студен-
тами ERASMUS. Я вдячний за 
атмосферу, створену в універ-
ситеті, яка дозволяє нам бути 
успішними студентами.

Я задоволений своїм рішенням 
здобути освіту в Університеті 
Нікосії. Знання і досвід, набуті 
мною, коли я був студентом, 
безумовно, сформували мене 
як особистість і як професі-
онала. Я також вдячний за 
можливість отримати досвід 
роботи, оскільки на цей час 
працюю у відділі міжнародного 
найму університету. Я, безпе-
речно, дуже гордий тим, що є 
випускником UNIC, і надзвичай-
но вдячний моїм професорам 
і співробітникам університету 
за їхню підтримку, наставни-
цтво і натхнення.

Тимур Нефьодов,  
BA: Finance and Economics,  

3 рік навчання

Владислав Дімітріадіс, 
BSc, MBA: фінанси

В UNIC зосереджено всі новітні 
програми, які будуть цікаві тим, хто 
хоче вчитися за кордоном 

До сучасної матеріально-технічної 
бази університету належать і унікальні 
спортивні об’єкти

 Із якими європейськими виша-
ми можна порівняти UNIC?

Своїм підходом до навчання UNIC 
більше схожий на європейські біз-
нес-школи. Дуже великий відсоток 
його викладачів є практиками, тоб-
то так чи інакше мають відношення 
до бізнесу або до тієї професійної 
сфери, у якій здійснюють навчан-
ня. Водночас у виші є все необхідне 
для проведення як теоретичних, так 
і практичних занять. Для ефективно-
го навчання, безумовно, потрібна 
теорія, але наявність практики дуже 
захоплює і мотивує студентів.

 Кому ви порекомендували б 
навчання в UNIC насамперед?

В університеті є не тільки програ-
ми з бізнесу з широким вибором 
спеціальностей (бізнес, економіка, 
маркетинг, фінанси). У ньому також 
є програми, пов’язані з медициною, 
дослідницькою діяльністю, комп’ю-
терними науками і музикою. Фактич-
но в одному виші зосереджено всі 
програми. Тому всі діти, зацікавлені 
у навчанні за кордоном як на програ-
мах бакалавріату, так і магістерських, 
зможуть себе тут знайти. Плюсом є і те, 
що більшість програм ведуть англій-
ською мовою, тобто знання грецької 
мови для навчання не обов’язкове.

Вартість навчання на Кіпрі порів-
няно невисока. Близько 9 тисяч євро 
коштує рік навчання на бакалавріаті, 
який триває 4 роки. Близько 14 тисяч 
євро коштує навчання на магістер-
ських програмах, розрахованих на 
півтора року.
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Wrekin Business School – сучасна бізнес-школа, що дає 
ґрунтовну підготовку з бізнесу, який можна вивчати на 
рівні GCSE, BTEC та A-level. Метою створення бізнес-школи 
було надати студентам можливість отримати практичний 
досвід у сфері бізнесу. Завдяки бізнес-школі всі студенти 
Wrekin College можуть брати участь у гостьових лекціях 
провідних фахівців із різних сфер бізнесу, опановувати 
життєво важливі вміння та набувати навичок під час се-

У WREKIN BUSINESS SCHOOL СТУДЕНТИ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ 
ДОСЛІДЖУВАТИ СВІТ БІЗНЕСУ ТА РОЗВИВАТИ ВМІННЯ,  
ЯКІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ ЗРОБЛЯТЬ ЇХ БАЖАНИМИ 
ПРАЦІВНИКАМИ НАЙКРАЩИХ РОБОТОДАВЦІВ СВІТУ

“

БІЗНЕС-ШКОЛА, У ЯКІЙ НАВЧАЮТЬСЯ 
НАЙБАЖАНІШІ ПРАЦІВНИКИ 
МАЙБУТНЬОГО

мінарів. Студенти вже у рамках навчання можуть брати 
участь у вирішенні світових бізнес-викликів, працювати 
у діючому бізнесі та готувати підґрунтя для майбутньої 
успішної кар’єри.

ГОТОВНІСТЬ ДО ВИКЛИКІВ ЖИТТЯ
Основою концепції створеної у 2014 році Wrekin Business 
School був практичний компонент, що став невід’ємною 
частиною всього навчання. У бізнес-школі поставили 
амбіційну мету – робити все можливе, аби їхні випускники 
залишали стіни навчального закладу якнайкраще підго-
товленими до реального світу праці та життя у суспільстві, 
й навіть до створення у майбутньому власної родини. 
Адже студенти бізнес-школи беруть участь у роботі біз-
несу, мають можливість зустрічатися та обговорювати 
проблеми з підприємцями і брати участь в управлінні 
реальною компанією.

Команда викладачів бізнес-школи має багатий досвід 
роботи у бізнесі та щиро ділиться цим досвідом, допо-

магаючи студентам Wrekin Business School розвинути 
навички, що стануть у пригоді успішним випускникам 
та майбутнім фахівцям XXI століття.

Щоп’ятниці фойє бізнес-школи перетворюється на 
підприємницький хаб (Enterprise Hub), у якому студенти 
та викладачі Wrekin, а також запрошені бізнес-ментори 
спілкуються, діляться досвідом, дають поради щодо кар’єр-
ного шляху, допомагають розвинути ті вміння і навички, 
що зроблять їх бажаними працівниками для найкращих 
роботодавців світу. Гостями цих зустрічей лише ниніш-
нього навчального року стали керівники таких провідних 
компаній, як Sony Music, Adidas, MoneySuperMarket Group 
та ін. Як результат такого навчального формату – випус-
кники Wrekin мають уміння і навички, що дозволяють 
їм ефективно спілкуватися та співпрацювати у команді, 
а також створювати і керувати власним бізнесом. Біз-
нес-школа ставить перед своєю командою та студентами 
високі цілі у сфері саморозвитку і пильно слідкує за тим, 
аби цей розвиток не припинявся.

У Wrekin College вже понад 
140 років дотримуються 
найкращих традицій англій-
ської освіти. Wrekin College – 
незалежна приватна школа, 
у якій навчаються хлопці та 
дівчата віком 11–18 років. 
Школа має як денну форму 
навчання, так і пансіонат. 
Усього тут навчаються 490 
осіб. Розташована школа 
у мальовничій частині Вели-
кобританії – місті Веллінгтон, 
що у графстві Шропшир. 
У Веллінгтоні панує тради-
ційна атмосфера малень-
кого англійського містечка 
із дбайливо збереженою 
архітектурою, магазинами та 
крамничками, кафе, рестора-
нами, невеликими готелями. 
Це також дуже зелене місто, 
що приваблює любителів 
природи та британського 
колориту.

RETRO SHACK

Ідея створення магазину Retro Shack 
перемогла на конкурсі Young High Street 
Challenge. Команда коледжу отримала 
приз у розмірі £20 тис. на реалізацію цієї 
ідеї. Студенти коледжу беруть участь у цьо-
му конкурсі з 2018 році. Мета Young High 
Street Challenge – зібрати та втілити ідеї, 
що зможуть вдихнути нове життя у цен-
тральні вулиці Веллінгтона, Айронбриджа, 
Оукенґейтса, Даулі, Ньюпорта та Мадлі. 
Конкурс Young High Challenge проводить-
ся радою Telford & Wrekin у рамках ініціа-
тиви фонду ради Pride in Our Community.

Wrekin College загалом має вісім 
резиденцій, три з яких – пансіони, 
в яких проживають як іноземні, 
так і британські студенти. У школі 
з особливою увагою ставляться як до 
ґрунтовної академічної підготовки, 
так і до практичного складника нав-
чання. Випускники Wrekin стають 
студентами таких престижних ви-
шів, як Оксфорд і Кембридж. Школя-

рі займаються спортом, навчаються 
музиці, драматургії, дебатам, беруть 
участь у різноманітних заходах, зма-
ганнях, гуртках та клубах. Навчання, 
що поєднує академічні знання та 
практику, дозволяє випускникам 
ставати освіченими та ерудованими 
особистостями, всебічно розвинени-
ми та підготованими до подальшого 
навчання та життя.

Навчаючись, 
студенти Wrekin 
Business School 
можуть готувати 
підґрунтя для 
майбутньої 
успішної кар’єри

140 РОКІВ ТРАДИЦІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ ОСВІТИ



46 47

#
15

 /
 2

02
0 

    
    

    
    

ED
_V

EN
TU

RE
    

    
    

    
 Ж

УР
НА

Л 
ПР

О 
ОС

ВІ
ТУ

   Щ
од

о 
на

вч
ан

ня
 у

 з
аз

на
че

ни
х 

ви
ш

ах
 т

а 
ш

ко
ла

х 
зв

ер
та

йт
ес

я 
до

 D
EC

 e
du

ca
tio

n 
– 

(0
44

) 
39

0 
76

 2
4  

    
    

    
   

DE
C 

ED
UC

AT
IO

N

ну акредитацію і щороку є серед 
лідерів рейтингу німецьких вишів 
CHE. Крім того, в 2014 р. IUBH став 
першим німецьким університетом, 
який було нагороджено п’ятьма пе-
чатками відзнаки за рішенням Фонду 
міжнародної акредитації ділового 
адміністрування (FIBAA).

Варто також додати, що за ре-
зультатами останнього опитування 

IUBH University of Applied Science 
приділяє велику увагу працевлаш-
туванню студентів та завжди адаптує 
свої програми до потреб ринку праці.

Восени 2020 р. IUBH запускає 
низку нових програм, серед яких: 
бакалавр комп’ютерних наук, ба-
калавр цифрового бізнесу, магістр 
комп’ютерних наук, магістр управ-
ління проектуванням. Подати заявку 
на вступ на нові програми можна уже 
зараз. Для цього потрібно ввести код 
«AGENTDEC38UKR» та отримати шанс 
на знижку 50% від вартості навчання 
на перший рік, за умови подання до-
кументів до кінця лютого цього року.

Навіщо вивчати комп’ютерні на-
уки? Найважливіший аспект комп’ю-
терних наук – це вирішення проблем, 
що є важливим умінням для життя. 
Студенти вивчають дизайн, розробку 
та аналіз програмного й апаратного 
забезпечення, яке використовують для 
вирішення проблем у різних бізнесо-
вих, наукових та соціальних ситуаціях.

ПЕРЕВАГИ IUBH UNIVERSITY 
OF APPLIED SCIENCE
Міжнародний університет приклад-
них наук IUBH – це німецький приват-
ний університет що пропонує програ-
ми, орієнтовані на практику та тісний 
зв’язок із фаховим середовищем. Він 

94% ВИПУСКНИКІВ IUBH UNIVERSITY  
OF APPLIED SCIENCE ОТРИМУЮТЬ  
РОБОТУ ВПРОДОВЖ 6 МІСЯЦІВ ПІСЛЯ 
ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ

“ОРІЄНТАЦІЯ  
НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Що ви вивчатимете в IUBH, 
отримуючи ступінь із 
комп’ютерних наук?

 ⚫  Системи баз даних та їх 
моделювання

 ⚫  Алгоритми, структура да-
них та мови програмування

 ⚫  Розробка програмного 
забезпечення та інженерія 
мобільного програмного 
забезпечення

пропонує різноманітні програми, які 
викладають англійською у сферах ІТ, 
авіації, міжнародного менеджменту, 
бухгалтерії та фінансів, транспорту 
та логістики, управління проектами 
у сфері інженірингу, а також у сфері 
охорони здоров’я.

IUBH засновано у 1998 р. в курорт-
ному містечку Бад-Гоннеф (земля Пів-
нічний Рейн-Вестфалія), неподалік 
Кельна. Зараз навчання проходить 
у кампусах, які розташовані в багатьох 
містах Німеччини – Берліні, Гамбурзі, 
Мюнхені, Франкфурті-на-Майні та ін.

Університет стабільно перебуває 
в групі найкращих вишів Німеччини. 
І це не просто гарні слова, а реальний 
стан справ, підтверджений відзнака-
ми та дослідженнями. Університет 
від початку існування мав держав-

студентів IUBH 94% випускників цьо-
го вишу знаходять роботу протягом 
перших шести місяців, а через два 
роки 80% випускників уже мають 
управлінські обов’язки.

ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ
Відомо, що Німеччина входить до 
топ-3 найпопулярніших країн серед 
іноземних студентів. Для цього є 
вагомі причини! Ось чому найкра-
щі студенти з усього світу обирають 
навчання в Німеччині.

1/ Безпека. Німеччина є безпеч-
ною країною порівняно з іншими 
державами світу. Тут ви можете по-
чуватися в безпеці незалежно від 
того, де ви перебуваєте: у великому 
місті, маленькому містечку чи у сели-
щі. Вдень та вночі. Німеччина також 
ідеальне місце для навчання через 
економічну та політичну стабільність.

2/ Різноманіття. Відкрийте для 
себе красу природи та культурне різно-
маніття Німеччини! У вас буде багато 
можливостей познайомитися з цією 
країною у вільний час, навчаючись 
у IUBH. Тут прекрасні річки, гори, озе-
ра, парки і таємничі замки. А в містах 
ви можете познайомитися з різнома-
нітними субкультурами, відвідувати 
музеї та концерти, займатися шопінгом 
і різними видами спорту. Німеччина 
пропонує безліч можливостей!

3/ Підтримка вашої кар’єри. Ні-
меччина заохочує та підтримує по-
тенціал іноземних студентів, які от-
римують в цій країні вищу освіту. Там 
є середовище для реалізації сміливих 
мрій та амбіцій, творчих талантів та 
інтелектуальних здібностей. Після 
завершення університету іноземні 
випускники мають право перебувати 
в країні 18 місяців. Цього часу більше 
ніж достатньо, щоб знайти роботу своєї 
мрії. А рішучість, мотивація та відда-
ність відкривають для вас багато две-
рей – під час навчання та після нього.

Відповідні магістерські 
програми:

 ⚫ IT-менеджмент
 ⚫ Big data-менеджмент
 ⚫  Менеджмент розробки 

програмного забезпечення
 ⚫ Комп’ютерні науки
 ⚫  MBA (усі вищеперерахова-

ні програми)

Відповідні бакалаврські 
програми:

 ⚫ Комп’ютерні науки
 ⚫ Цифровий бізнес
 ⚫ Аналітика даних
 ⚫ Цифровий маркетинг

Вакансії на StepStone 
в Німеччині станом на 
грудень 2019 р.

 ⚫  Управління ІТ-сервісом 
(59458)

 ⚫  ІТ-проект-менеджмент 
(47009)

 ⚫ Захист даних та безпека ІТ
 ⚫ Управління послугами IT
 ⚫  Менеджмент в сфері IT-ар-

хітектури
 ⚫  Технологія обробки 

Big data
 ⚫ Аналіз бізнес-даних

Де вам знадобиться ступінь 
із комп’ютерних наук?
Найпоширеніші професії:

 ⚫ IT-консультант
 ⚫  Консультант із кібербез-

пеки
 ⚫  Менеджер інформаційних 

систем
 ⚫ Адміністратор баз даних
 ⚫ Системний аналітик
 ⚫ Розробник ігор
 ⚫  Розробник технічної доку-

ментації
У сфері комп’ютерних наук 
та інженерії програмного 
забез печення попит та заро-
бітна плата вищі, ніж у будь-
якій іншій сфері.

 ⚫ ІТ-менеджмент (46956)
 ⚫  Менеджмент в сфері ІТ-ар-

хітектури (46769)
 ⚫  Менеджмент в сфері стан-

дартизації ІТ (46701)
 ⚫  Менеджмент розробки 

програмного забезпечен-
ня (43116)

 ⚫  Управління корпоратив-
ним ІТ (20997)
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Більшість батьків сьогодні надають 
великого значення тому, чим займа-
ються їхні діти після школи. Прагнуть, 
аби цей час проходив корисно для 
розвитку дітлахів. У переліку мож-
ливих занять стоять студії гімнасти-
ки та танцю, гуртки робототехніки та 
програмування, музичні та художні 
школи, секції боротьби та курси іно-
земних мов. Зробити правильний 
вибір нелегко. А тут ще й подру-
ги-друзі гордо розповідають, які вони 
молодці, й уже склали розклад своїм 
дітям, де повно різних крутих секцій 
та модних курсів. У таких випадках 
коучі кажуть: «Дихаємо! І спокійно 
думаємо».

По-перше, виховання та розви-
ток дітей – довготривалий процес. 
Інтереси змінюються, нові варіанти 
з’являються, а талант може з’явитися 
несподівано. По-друге, вдалі та не 
дуже варіанти вибору – це завжди 
чудовий привід поговорити з дити-
ною щодо того, що її дійсно цікавить 
взагалі, а особливо у цей конкретний 
період життя.

Нижче подано перелік порад 
у підборі школи англійської, щоб мак-

НЕ ВІРТЕ, ЯКЩО У ШКОЛІ ГАРАНТУЮТЬ РЕЗУЛЬТАТ.  
АДЖЕ ЛИШЕ ВІД ШКОЛИ ВІН НЕ ЗАЛЕЖИТЬ. ЦЕ СПІВПРАЦЯ  
УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН УПРОДОВЖ ТРИВАЛОГО ЧАСУ

“ВДАЛИЙ ВИБІР

симально наблизитися до вдалого 
вибору і зробити його.

НАВІЩО ДІТЯМ АНГЛІЙСЬКА?
Дуже просте запитання. Тут усе зро-
зуміло: розвиток, подорожі, міжна-
родне спілкування, навчання, розва-
ги. Англійська давно вже must have 
(необхідність).

Наступне запитання: Що ми 
маємо на увазі під школою англій-
ської? У моєму розумінні це додат-
кове, глибше, цікавіше та корисніше 
вивчення англійської. Школа, якщо 
в ній діти не навчаються англійською, 
не може і, мабуть, не повинна дава-
ти англійську так добре. На те вона 
і загальноосвітня, хоча може бути й 
приватною.

Ми тепер підійшли до найважчого 
питання: Як? How? Як?

Мову неможливо вивчити за 
місяць. Не вивчити її й за рік. Різні 
швидкісні методики й унікальні про-
грами з’являються регулярно і зника-
ють у такому самому ритмі. Крім того, 
у більшості випадків, якщо батьки 

ЯК ОБРАТИ ШКОЛУ АНГЛІЙСЬКОЇ
Зараз, на щастя, є школи на будь-
який смак та бюджет. Тому дам кілька 
порад – критеріїв, на які раджу звер-
нути увагу, обираючи школу.

1/ ЛОКАЦІЯ
Я вірю в концепцію школи коло дому 
або школи у школі. Що зручніша ло-
гістика, то краще.

2/ АТМОСФЕРА
Вона відчувається відразу, коли ба-
чиш, заходиш, вітаєшся, спілкуєшся, 
домовляєшся, запитуєш.

3/ ПРИМІЩЕННЯ 
Дитина проводитиме тут близько 100 
годин на рік. Тепло, холод, повітря, 
чистота, туалети, вода – все має зна-
чення.

4/ ВИКЛАДАЧІ
Основа основ і пульс школи. Ква-
ліфікація, досвід, уміння влюбити 
в англійську, рольова модель, по-
стійний розвиток та підтримка з боку 
школи – запорука успіху ваших дітей.

5/ МЕТОДИКА 
Більшість шкіл користуються відомими 
на увесь світ методиками видавничих 
будинків Cambridge Press, Oxford Press, 
Pearson Longman та ін. Варто зазначи-
ти, що є базові курси, а є додаткові, де 
і National Geographic і TED Talks, ані-
маційні дитячі та професійні дорослі.

6/ СПІЛЬНОТА 
Що робить школа, щоб підтримувати 
спілкування, дружбу і спільний роз-
виток? У найкращому випадку діти 
навчаються в школі від 4 до 6 років 
і тому важливим чинником буде ба-

 10 + 1 ПОРАДА, ЯК ОБРАТИ ШКОЛУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

жання дитини бігти в школу і дружити 
з одногрупниками. Чи відзначають 
міжнародні свята, які є традиції, ри-
туали, знаки. Чи є клуби, змагання та 
неформальні зустрічі.

7/ РОЗВИТОК
Просто вивчення англійської вже 
втрачає актуальність і стає неціка-
вим дітям. Тому у школах англійської 
все більше використовують мову як 
засіб для покращення навичок, кра-
щого вивчення особистості, сильних 
сторін, вивчають актуальні питання 
розвитку і людства й окремих галу-
зей. Проектні завдання, олімпіади, 
екскурсії, клуби, групові поїздки – це 
вже частина процесу.

8/ ІНТЕГРАЦІЯ 
Наскільки школа інтегрована з реаль-
ним світом ментально. Чи є доступ до 
кращого тут і зараз. Чи є школа просто 
мовною школою, чи є доступ до інших 
освітніх сервісів?

9/ ТЕСТИ ТА ІСПИТИ
Чи є можливість підготуватися до між-
народних іспитів. Чи є спеціалізовані 
або адаптовані міжнародні програми 
за напрямами.

10/ РЕЗУЛЬТАТ 
Не вірте, якщо у школі гарантують ре-
зультат. Адже лише від школи він не 
залежить. Це співпраця усіх зацікав-
лених сторін упродовж тривалого часу.

+1/ І ще одне. ЩАСТЯ
Чи щасливі ви від процесу? А ваші 
діти?

Вдалого вам вибору!

Олександр Тарченко,  
засновник і директор 

зі стратегічного  
розвитку DEC

з дітьми не проспали років 5, то і по-
спішати немає куди.

Кілька рекомендацій щодо того, 
у якому віці починати. З власного дос-
віду я бачив і «клінічні» випадки, коли 
спікерів-носіїв мови запрошували 
до майже немовлят та 2–3-річних 
дітей, і батьки дуже хотіли бачити 
результати (або докази) навчання. 
Тому моя порада полягає у тому, щоб 
усе робити відповідно до здорового 
глузду та порад спеціалістів. Якщо ви 
спокійно почнете з 6-річного віку з пі-
сеньок, алфавіту та перших 100 слів, 
більшість яких звучить і так навкруги 
дітей під час подорожей та перегля-
ду мультиків («Свинка Пепа» та «Бен 
і Холлі» англійською вам у допомогу), 
то до 16 років у вашої дитини спокійно 
і в задоволення буде рівень upper 
intermediate і вищий.

Щоб до 16 років досягти рівня upper 
intermediate, варто просто вчити 
дітей відповідно до здорового глузду 
та порад фахівців

У школах англійської все більше 
використовують мову як засіб для 
кращого вивчення особистості 
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DEC CAMP —  ТАМ,
ДЕ ДИТИНА ТВОРЕЦЬ
СВОГО ЖИТТЯ

1. Сімейний план
Коли вся родина вдома, сфор-
мулюйте спільні плани та цілі 
на рік уперед. Також можна 
придумати сімейний девіз, 
традиції, записати назви країн 
та міст, які мрієте відвідати. Ця 
вправа допомагає стати більш 
згуртованими.

2. Постер подяки
Бути вдячним за все, що в нас 
є, – важлива риса щасливих, 
гармонійних людей. 
І цю навичку можна 
«прокачувати», як 
і будь-яку іншу. 
Тож потрібно 
поміркувати 
і записати імена 
людей, ситуа-
ції, вчинки, яким 
ви вдячні чи яким 
завдячуєте. Це допоможе 
переосмислити деякі події та 
явища в житті або й саме жит-
тя в цілому. А щоб закріпити 
результат, свою подяку можна 
висловити особисто певній 
людині або написати їй листа.

3. Інтерв’ю з рідними, 
близькими, друзями
Як багато ми знаємо про тих, 
із ким живемо поряд? Інтерв’ю 
дозволить заповнити пробіли, 
особливо якщо підготува-
ти такі запитання: Чому ти 

бажаєш навчитися найбільше? 
Який твій найпрекрасніший 
спогад? Чим ти пишаєшся 
найбільше? Спробуйте обрати 
й поставити ті запитання, які 
допоможуть вам стати ближ-
чими один до одного.

4. Зробити 50 добрих справ
Щоб творити добро, не потріб-
но багато ресурсів. Адже для 
того щоб допомогти братику/
сестричці з домашнім завдан-
ням, а батькам – із приготу-
ванням вечері, поступитися 
комусь місцем, притримати 
для когось ліфт, нагодувати 
безхатню тваринку, ми не ви-
тратимо багато часу, грошей, 
сил. Це завдання обов’язково 
надихне і на сотню інших 
хороших справ.

5. Родове древо
Воно, як машина часу, повер-
тає нас на багато років назад, 
отже у нас є прекрасна мож-
ливість дізнатись, звідки ми, 

хто ми і ким були наші 
бабусі й дідусі. Запа-

сайтесь ватманом, 
фотографіями, 
олівцями й ціка-
вими історіями 

про родичів 
і сідайте за творче 

дослідження.

6. Сімейні традиції
Дотримуючись їх, ми укріплю-
ємо родинні зв’язки, допомага-
ємо дітям запам’ятати дитин-
ство яскравим та радісним, 
створюємо уявні острівки, по-
вернувшись до яких, стає тепло 
на душі. Традиції не обов’язко-
во мають бути давніми. Можна 
придумувати нові, наприклад, 
збирати пазли зимовими 
вечорами, грати в крокодила, 
влаштовувати домашню диско-
теку, їздити до моря у перший 
тиждень літа тощо.

Нас оточує океан. Океан подій, можливо-
стей, людей та інформації. У цьому вирі 
іноді важко орієнтуватися і дорослому, не 
кажучи про дітей. Тож головна місія табору DEC 
camp – допомагати дітям стати творцем власного 
життя. У цьому просторі вони вчаться самостійно обирати вектор 
розвитку, створюють власні невеличкі бізнеси та соціальні проекти, 
практикують важливі життєві навички, яким чомусь не навчають 
в українських школах, наприклад критичному мисленню, емоцій-
ному інтелекту, позитивній комунікації та ін.

DEC-команда виховує в дітях життєві компетенції не тільки 
у рамках табірних освітніх програм. Осмислене визнання постій-
ного розвитку є частиною нашої філософії, яку ми поширюємо уже 
впродовж 11 років.

Приєднатися до нашої місії запрошуємо вас і вашу родину. 
Пропонуємо із задоволенням та легкістю виконати 6 завдань, які 
спрямовані на корисне проведення часу разом.
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Вивчати англійську мову можна вдо-
ма та на курсах, із викладачем і без 
нього, на індивідуальних чи групових 
заняттях, а можна поєднати вивчення 
англійської, та й будь-якої іноземної 
мови, з цікавими пригодами, поїзд-
ками, знайомствами.

Уже впродовж багатьох років гру-
па компаній DEC не тільки допомагає 
дітям і дорослим отримати освіту за 
кордоном, але й організовує та супро-
воджує групові поїздки по всьому світу 
для школярів. Під час таких поїздок 
діти отримують можливість побачи-
ти світ, знайти друзів, поліпшити свої 
знання іноземної мови, спробувати 
себе в ролі студента закордонної шко-
ли або вишу, а часом навіть визначи-
тися з професією і точно зрозуміти, до 
чого прагнути після закінчення школи.

Багато сімей довірили DEC органі-
зацію дозвілля своїх дітей на каніку-
лах. Ми хочемо поділитися кількома 
з безлічі історій учасників наших гру-
пових поїздок минулого літа.

Цього літа ми побували 
в Канаді, провівши по 
два тижні в Lakefield 

Camp і в University of Toronto. 
За місяць ми відвідали бага-
то екскурсій, добре прокача-
ли рівень англійської мови 
і потоваришували з дітьми 
з інших країн.
Діти відпочили в мальов-
ничій місцевості у Lakefield 
Camp. Там ми займалися 
багатьма видами водного 
спорту (плавали на кая-
ках, ходили під вітрилами, 
грали у пляжний волейбол, 
займалися сапсерфінгом 
тощо) або ж просто купалися 
в річці Отонабі. У Торонто 
нас вразив неймовірний 
центр міста і бізнес-кварта-
ли, ми побували на шопінгу, 
а у вільний час каталися 
в громадському транспорті 
до пляжів озера Онтаріо.

Наталія Бойко,  
груп-лідер у поїздці  

до Канади

Марина Перебийніс, 
груп-лідер у поїздці 
в Wellington College, 

Великобританія

Будь-яка поїздка починається 
з її організації. Я була рада 
отримати досвід спілкування 

і практичні навички в школі груп-лі-
дерів, організованій компанією DEC.

За два тижні поїздки я побачила, 
наскільки змінилися діти, як добре 
вони розговорилися англійською. 
Неймовірно вразив і рівень сервісу 
сторони, яка приймала. Співробіт-
ники школи були дуже доброзичливі 

й привітні. Все було заточене на те, 
щоб учасники отримали максимум 
досвіду. Будь-яке питання вирішу-
валося швидко.

Графік із понеділка до п’ятниці 
був супернасиченим, у дітей практич-
но не було вільного часу. А в суботу 
і неділю їздили на екскурсії, знайо-
милися з різними містами й універ-
ситетами. Все було дуже цікаво, а дні 
просто пролітали.

Кампус, у якому жили діти, – вхо-
дить до п’ятірки найкращих кампу-
сів університетів Великобританії. До 
речі, дітей здивувало те, що зовні кам-
пус виглядав як старовинне містечко, 
а всередині всі будівлі дуже сучасні.

Дітям дуже сподобалися екскурсії, 
серед яких подорож до Оксфорда, 
Кембриджа, відвідування студії Гаррі 
Поттера, екскурсія містом із відвіду-

У ТАКИХ 
ПОЇЗДКАХ ДІТИ 
ДОРОСЛІШАЮТЬ. 
ТУТ ВОНИ 
ОТРИМУЮТЬ  
НОВІ ЗНАННЯ  
ТА НОВІ ЕМОЦІЇ

“
Діти відвідали стільки 
класних місць! Ніагарський 
водоспад і приголомшливий 
парк атракціонів Canadian 
Wonderland, телевежа 
CN Tower, Королівський 
музей Онтаріо.
Крім приголомшливих екс-
курсій, дітям запам’яталося 
спілкування з викладачами 
університетів і знайомства 
з дітьми з інших країн. Зва-
жаючи на відгуки учасників, 
у такі поїздки найкраще 
їхати студентам, які люблять 
high-tech-міста, зокрема, 
тим, хто орієнтується на 
вступ у виші Торонто, а також 
юним бізнесменам.
Якщо ж говорити про розви-
ток дітей, то можна з упев-
неністю сказати, що такі 
поїздки змінюють сприйнят-
тя світу, себе, своїх цінностей 
і ставлення до тих, хто тебе 
оточує.

ванням основних визначних пам’я-
ток. Принагідно варто зауважити, 
що екскурсія проходила у вигляді 
квесту – у дітей були запитання і текст 
екскурсії, в якому вони могли знайти 
відповіді на запитання. Екскурсоводи 
були з прекрасним почуттям гумору, 
все було спрямоване на те, щоб дітям 
було цікаво.

У цій поїздці я була не тільки 
груп-лідером, але і мамою одного 

з дітей. Завдяки поїздці мій син на-
решті зрозумів, навіщо потрібно знати 
англійську мову, не кажучи вже про те, 
що навіть за такий короткий термін 
(два тижні) він, як і всі діти, відмінно 
заговорив англійською. Різниця до 
поїздки і після неї була вражаюча.
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ТАКІ ПОЇЗДКИ 
ЗМІНЮЮТЬ 
СПРИЙНЯТТЯ 
СВІТУ, СЕБЕ, 
СВОЇХ ЦІННОСТЕЙ 
І СТАВЛЕННЯ 
ДО ТИХ, ХТО ТЕБЕ 
ОТОЧУЄ

“

Я обрав поїздку до Нью-Йорка, 
тому що хотів подивити-
ся на США. Я захоплююся 
історією і хотів на власні очі 
побачити міста, які славлять-
ся на увесь світ. Я очікував 
нових вражень, нового досвіду – 
і я це отримав.
Були ми здебільшого в Нью- 
Йорку, їздили на два дні 
до Вашингтона, у Прінстон, 
Філадельфію.
Після поїздки я став вільніше 
розмовляти. І хоча раніше спіл-
кування давалося мені важко, 
зараз у мене уже все відмінно.

Це був мій найкращий досвід 
у житті: я познайомилась з бага-
тьма людьми, з якими спілкуюся й 
зараз. Це мої нові друзі з Мексики, 
Казахстану, інших країн. А моя 
англійська істотно покращилась.
Першого ж дня ми написали 
екзамен, щоб визначити рівень 
англійської мови. Потім нас 
поділили на групи, у яких ми й за-
ймалися. Заняття, які проводили 
тут, мені дуже сподобались. Вони 
відрізняються від українських 
насамперед тим, що вчителі на 
кожному уроці давали різну ін-
формацію. А через кілька тижнів 
ми проходили тестування. До 

ТЕТЯНА ШЕВЧЕНКО  
і її донька АННА, учасниця  
поїздки до Ірландії

Тетяна: Причини, через які 
ми вибрали групову поїздку на 
канікулах в Ірландію, – отри-
мати новий досвід, можливо, 
визначитися з інтересами, які 
хочеться розвивати надалі, 
дізнатися про нову країну, нову 
культуру, покращити англій-
ську в мовному середовищі.
Ми довіряємо DEC, оскільки вже 
мали досвід співпраці з агенцією 
і знаємо, що з DEC відправляти 
дитину в такі поїздки безпечно, 
надійно, і все буде добре.

Анна: Поїздка пройшла дуже 
активно. Уже під час перельоту 
всі потоваришували. Я була 
здивована тим, наскільки ір-
ландці чуйні. Мені сподобалося, 
що у нас була насичена і цікава 
програма, ми часто їздили 
в Дублін, де можна було просто 
погуляти містом, вивчити 
його, подивитися. Були екскур-
сії на автобусі, що теж було 
досить цікаво і насичено. Уроки 
англійської проходили доволі 
інтенсивно, адже за короткий 
період часу в нас хотіли вклас-
ти якомога більше інформації.
Після цієї поїздки мій рівень анг-
лійської піднявся, хоча і до цього 
він був непоганий. Та лише тут 
я вперше почула, як спілкують-

ся люди, для яких англійська 
мова – рідна.

Тетяна: Після поїздки Аня 
стала співати ірландських 
пісень, їй дійсно там захотіло-
ся вчитися, прокинувся якийсь 
дух студентства. У таких 
поїздках діти дорослішають. 
Тут вони отримують нові 
знання, нові знайомства, нові 
емоції. І я бачу, що моя донька 
після такої поїздки стала більш 
самостійною.

ОКСАНА ЛУЩИК  
і її донька ОЛЕКСАНДРА –   
учасниця поїздки  
до Нью-Йорка

Оксана: Моя дочка дуже любить 
англійську мову. Упродовж попе-
редніх двох років вона їздила до 
Великобританії для вдосконалення 
мовних навичок. 
Та за останній рік у неї з’явилася 
мрія познайомитися з Америкою, 
вона захотіла побачити цю країну  
та й заразом послухати, чим від-
різняється американський варіант 
англійської мови від британського.
Саша повернулася з поїздки 
задоволеною й натхненною. Вона 
не змінила свого бажання поїхати 
вчиться у США.

Олександра: У програмі поїздки 
було дуже багато уроків і екскурсій. 
Були й інші заходи: спорт, дискоте-
ки, караоке тощо. Зазвичай після 
сніданку ми йшли на заняття, які 
тривали дві або три години. Потім 
нам давали трохи часу на обід, 
і опісля ми їхали на екскурсію. Вечо-
рами найчастіше були дискотеки.

речі, пройти тести після такого 
навчання було легко.
Що стосується розважальної 
програми, то ми їздили у «Дисней-
ленд», на Universal Studios, були 
у Санта-Моніці, на американських 
гірках, побували на різних пляжах.
Після поїздки мені стало легше спіл-
куватись англійською мовою, та й 
я стала не настільки закритою, як 
була раніше. Врешті, я отримала 
хороший досвід та водночас жал-
кую, що пізно дізналася про DEC. 
Адже можна було б відвідати ще 
більше країн і отримати максимум 
прекрасного досвіду.

Марта Депас,  
учасниця поїздки 

в Каліфорнію,  
США

Ігор Кулаковський, 
учасник поїздки  

до Нью-Йорка

БЕЗЛІЧ НОВИХ ПОЇЗДОК
Незважаючи на те, що до літа ще далеко, ми в DEC 
holidays уже почали готувати нові поїздки на 
шкільні канікули. Так, на літо 2020-го ми заплану-
вали безліч нових поїздок, а також запропонуємо 
поїздки, які викликали значний інтерес і були 
найбільш вдалими влітку 2019-го.
Запрошуємо у поїздку по знання, емоції, відкриття.

Найбільше запам’яталися екс-
курсії та вчителі, які були просто 
неймовірні. Наприклад, учителька 
принесла нам фрукти і пончики на 
останній урок. Я познайомилася 
з багатьма людьми, з деякими із 
них ми й досі спілкуємося. Я тепер 
ще більше хочу переїхати до Аме-
рики, щоб там вчитися і жити.



BEST PRACTICE ДОСВІДУ

У DEC life school відкрито набір у середню і старшу 
школу (5–9 класи). У навчанні підлітків ми використо-
вуємо best practice українського і закордонного дос-
віду DEC, а також закордонних партнерів і менторів: 
шкіл, вчителів, освітніх платформ і новаторів у освіті 
всього світу. Ми впроваджуємо інноваційні знання 
та практики в роботі з вчителями, дітьми і батьками: 
NVC Маршала Розенберга, гуманна педагогіка Шалви 
Амонашвілі, спіральна динаміка, теорії інтегрального 
розвитку особистості Stages, системний консенсінг 
Годфрі Спенсера. Приєднуйтесь!
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Мій багаторічний досвід спілкування з дітьми говорить 
про те, що після закінчення молодшої школи, вже з 5 класу, 
діти починають активно змінюватися. У 10 років запуска-
ється гормональна перебудова організму: діти почина-
ють швидко рости, змінюються керівні частини мозку. 
У психологічному аспекті теж багато змін. Діти стають 
більш відкритими до світу, тому що кількість дорослих, 
які з ними спілкуються, зокрема в школі, значно зростає.

До цього часу незаперечним авторитетом, головним 
«значущим дорослим» для них був учитель початкової 
школи або хтось із батьків, або інша доросла людина. Цей 
дорослий знав «усе», діти йому довіряли. У 10 років діти 
починають піддавати сумніву слова дорослих, перевіря-
ти їх, сумніватися в авторитеті «першого» вчителя. Так, 
вони вірять дорослим, але й перевіряють їх, тому що вже 
знають, що існують альтернативні думки: у їхніх друзів, 
у батьків, у інших дорослих.

ЖИТТЯ ПІСЛЯ  
МОЛОДШОЇ ШКОЛИ

Олена Пастовень, освітній 
технолог DEC life school

Звичайно, не маючи достатнього життєвого досвіду, 
дитина час від часу звертається по пораду до дорослих, 
які допомагають їй зрозуміти, що відбувається в світі й як 
це треба сприймати. Це період становлення особистості. 
Дитина починає оцінювати себе в цьому світі, шукати 
відповідь на запитання «Хто ж я?». Саме в цьому віці діти 
починають сприймати філософські казки, філософські 
розмови. І якщо в 5 класі твою філософську притчу «по-
чують» одиниці учнів, у 6 – трохи більше, то вже в 7 класі 
одиниці тебе не почують або не зрозуміють. Підлітків 
бентежать і хвилюють питання сенсу життя: навіщо я тут, 
яке моє призначення. Їм дуже подобаються розмови на 
ці теми. І в цей час вони як ніколи потребують значущого 
дорослого поряд.

«ХОЧЕМО ПІЗНАВАТИ СВІТ., А НЕ ВЧИТИСЯ».  
ЯК ДОПОМОГТИ ПІДЛІТКУ НЕ ВТРАТИТИ  
МОТИВАЦІЮ ВЧИТИСЯ
Підліткам подобається, коли їх сприймають як рівних, 
як дорослих. Але у них ще немає відповідальності за цю 
«дорослість», і не потрібно від них її вимагати. Однак на 
цьому глибинному бажанні підлітків бути дорослими 
педагоги і батьки можуть формувати їхню внутрішню 
мотивацію до навчання.

Отже, відповідальність за щось ще не настала. Підлітки 
хочуть свободи, хочуть бути дорослими. Вони розумі-
ють, що цей світ прекрасний, у ньому потрібно багато 
спілкуватися, багато розважатися. А навчання завжди 
пов’язане з обмеженнями і відповідальністю за свої дії. 
Тому для підлітків на перший план виходить спілкування 
з однолітками і пізнання світу через себе, а не через кла-
сичне навчання, знаннєвий компонент. Якщо програму 

навчання будувати на «знаннях», вона сприйматиметься 
підлітками як рутина. У ній немає пізнання світу. Вони 
не розуміють, як цей набір знань застосувати до свого 
життя. Підлітки хочуть пізнавати світ і показувати свою 
унікальність. Показувати не дорослим, не вчителям, а сво-
їм одноліткам. Вони хочуть бути значущими для них, 
зокрема й завдяки своїм знанням. І цей другий глибинний 
мотив теж важливо врахувати при виборі формі освіти 
і зміцнення мотивації вчитися.

Також і батькам, і педагогам дуже важливо знайти 
контакт із підлітком. Ідеться не про панібратство, не про 
«дружбу навіки», а про контакт дорослого і дитини, де є 
авторитет, повага, місце для веселощів і легкість у спіл-
куванні, готовність приймати дитину такою, якою вона є. 

ОСВІТНІЙ ЕКСПЕРТ ПРО ТЕ, ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ПСИХОЛОГІЯ ДИТИНИ ПІСЛЯ 10 РОКІВ, 

ЯК БАТЬКИ МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ ЇЙ ПРОЙТИ СКЛАДНИЙ І ЦІКАВИЙ ПЕРІОД 

ДОРОСЛІШАННЯ, А ТАКОЖ ПІДТРИМАТИ МОТИВАЦІЮ ПІДЛІТКА ДО НАВЧАННЯ.

ДОРОСЛИЙ — ЦЕ ВЖЕ НЕ ПРОСТО ТОЙ, ХТО  
«СУПРОВОДЖУЄ» Й «ОБСЛУГОВУЄ». ЦЕ ЛЮДИНА,  
ЯКА РОЗВИВАЄТЬСЯ РАЗОМ ІЗ ДИТИНОЮ

“ Якщо цей контакт знайдено, тоді в будь-якому предметі 
дитина досягне успіху. Вона це зробить із поваги до до-
рослого. Ми розуміємо, наскільки важливо дітям у цьому 
віці знати, що їх чують, що їх не скривдять, відчувати себе 
у безпеці поряд із дорослим. Якщо дорослий створить 
таке середовище безпеки біля себе, підлітки будуть хотіти 
бути з ним і хотіти розвиватися.

НОВА РОЛЬ БАТЬКІВ
Цікаво зауважити, як кардинально змінилася роль батьків 
сьогодні. Всього 30–40 років тому батьками були ті, хто 
давав притулок, «узували-одягали-годували», допомагали 
в навчанні, направляли. Сьогодні, батьки – це ті, хто пізнає 
світ разом із дитиною. Якщо дитина бачить, що поряд із 
ним дорослий, який пізнає світ (нехай він і помиляється 
іноді, але йде вперед), вона і сама буде розвиватися, 
вчитися і рухатися вперед. Батьки – це компаньйони 
дитини. Така сама роль сьогодні й у вчителя, й у ментора. 
Дорослий – це вже не просто той, хто «супроводжує» 
й «обслуговує». Це людина, яка розвивається разом із 
дитиною, і так само, як вона, вдосконалюється, пізнає 
світ і вчиться впродовж всього життя.

У цьому віці світ для дитини набуває інших відтінків. 
Вона починає активно його пізнавати: вбирати як пози-
тивне, так і негативне. І наше завдання як дорослих у цей 
важливий період – бути поряд із дитиною, стати для неї яки-
мось «компасом». Говорити, що добре, а що не дуже. При 
цьому делікатно пояснювати, що така «оцінка» ситуації – це 
тільки наша точка зору. Ми як дорослі вважаємо саме так. 
А ти – вирішуй сам, як зробити. Якщо дитина вам довіряє, 
вона починає формувати власні орієнтири в цьому світі.

Із 12 років у життя дитини починає активно додава-
тися соціальний складник. Для підлітка стає важливим 
не просто те, «що я роблю», а те, «як це сприймають ті, 
хто тебе оточує». Тобто діти починають оцінювати себе 
через оцінювання їх іншими. І їх меншою мірою ціка-
вить оцінка дорослих. Думка однолітків виходить на 
перший план. Дитина починає дивитися на себе очима 
однолітків. Вона ще не знає, хто вона така, але оточення 
вже «говорить» їй, яка вона.
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СВІТЛАНА ЗАЛУЖНА, ДИРЕКТОР І СПІВАВТОР ШКОЛИ НОВОГО 

ФОРМАТУ DEC LIFE SCHOOL, РОЗПОВІДАЄ ПРО ТРАНСЦЕДЕНТАЛЬНУ 

МЕДИТАЦІЮ І ПРО ТЕ, ЧИМ ВОНА МОЖЕ БУТИ КОРИСНА КОЖНІЙ 

ЛЮДИНІ, НАВІТЬ НАЙМОЛОДШІЙ.

 Як ви познайомилися з трансцеденталь-
ною медитацією?

Уперше з концепцією медитації й упроваджен-
ня принципів mindfulness я познайомилася 
кілька років тому, коли вивчала досвід закор-
донних шкіл. При створенні DEC life school 
ми закладали принцип mindfulness, розвитку 
усвідомленості в дітях, тому ретельно вивчали 
досвід провідних альтернативних шкіл і зрозу-
міли для себе, що у низці американських, бри-

ФАКТИ СВІДЧАТЬ, ЩО 
МЕДИТАЦІЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО 
ВПЛИВАЄ НА АКАДЕМІЧНУ 
УСПІШНІСТЬ ДІТЕЙ

“

ОСВІТА, ЗАСНОВАНА НА  
УСВІДОМЛЕНОСТІ

танських та інших європейських шкіл успішно 
застосовується трансцедентальна медитація. 
У світі існує Інститут Махаріші, який сприяє 
розвитку трансцедентальної медитації в освіті. 
Для мене особисто були дуже корисними їхні 
дослідження у сфері медитації на основі даних 
із тисяч шкіл, які до них приєдналися по всьому 
світу. У них є вибірка і всі підстави робити реле-
вантні висновки. Їхня концепція називається 
«освіта, заснована на усвідомленості». У США 
люблять дослідження, засновані на великій 

кількості даних і фактів. А факти свідчать, що 
медитація безпосередньо впливає на акаде-
мічну успішність дітей.

 Що таке трансцедентальна медитація?

Трансцедентальна медитація – один із різно-
видів медитації. У кожного, хто її практикує, 
є власна мантра, мелодійне співзвуччя, яке 
йому дарує учитель. Цю медитацію рекомен-
дують практикувати двічі на день, по 15 хвилин. 
Читання цієї мантри допомагає йти у більш 
глибокі стани своєї свідомості для максимально 
швидкого відновлення і відпочинку розуму.

Трансцедентальна медитація – це можли-
вість отримати додатковий ресурс. Ранкова 
медитація дає додатковий ресурс на робочий 
день, вечірня – на час із сім’єю вдома.

Мені здається, що в нашій українській куль-
турі ми звикли більше діяти «з розуму». Нас 
мало хто вчив пов’язувати свій стан із серцем. 
І в цьому може допомогти медитація.

Трансцедентальна медитація передбачає 
наявність інструкцій. Вона дає вчителя, техніки 
медитації, мантру – і все це дійсно допомагає 
заспокоїти свій розум, піти в більш глибоке 
усвідомлення себе як особистості, поміняти 
свій стан на кращий.

 Чи корисно міняти свій стан розуму дітям?

Усі ми так чи інакше перезбуджені – обстави-
нами, ситуаціями тощо. Медитація не має від-
ношення до віку. Якщо розглядати інші, більш 
усвідомлені культури, наприклад східні, у них 
медитація – це не релігійна практика, а прак-
тика «гігієни розуму». Це така само гігієна, як 
і миття рук перед обідом. Це те, що роблять 
батьки, вчителі та діти щоранку, і це абсолют-
на норма для них. Так вони відновлюються, 
вчаться бути в моменті, бути «тут і зараз», бути 
більш уважними до того, що з ними відбува-
ється. Вони розуміють своє тіло, емоції, стан 
духу – це як зв’язок із собою, це про те, що ти 
все про себе знаєш.

 У DEC life school практикують трансцеден-
тальну медитацію вже понад півтора року. Які 
зміни помітні у стані педагогів і дітей?

Такі практики, як медитація і розвиток усвідом-
леності, пов’язані з особистістю, з людиною і її 

переконаннями, – завжди залежать від бажання 
і готовності людини їх прийняти. В українських 
реаліях всі організації, які почали системно 
вводити медитацію в своє життя, можуть по-
хвалитися невеликим ядром однодумців – їх 
не більше 10% від усіх навчених.

Півтора року тому команда наших педагогів 
і менеджерів пройшла навчання трансцеден-
тальній медитації. Далі ми звернулися до сімей 
наших учнів. Діти в школі можуть медитувати, 
тільки якщо є згода батьків і їхні сім’ї самі прак-
тикують медитацію вдома.

Не всі наші навчені вчителі практикують 
трансцедентальну медитацію. Ми дотримує-
мося того, що у кожної людини повинен бути 
вибір: чи то трансцедентальна медитація, чи 
будь-який інший вид медитації або практики 
уважності. Ми зараз у процесі пошуку системно-
го рішення для школи. Нам важливо зародити 
в школі культуру усвідомленості – є час і місце 
для учнів і вчителів для того, щоб налаштуватися 
на день, заспокоїтися, відчути зв’язок із собою. 
У нас в робочому розкладі школи щоранку є 
10 хвилин, коли всі учні й учителі можуть за-
йнятися своєю практикою усвідомленості або 
уважності. Це може бути трансцедентальна 
медитація або музична пауза, робота з тілом 
або хвилина тиші, або споглядання річки – ко-
жен обирає власний шлях заспокоїти розум 
і налаштуватися на робочий день.

 Із чого ви рекомендували б почати зна-
йомство з трансцедентальною медитацією?

Наша школа працює з Фондом Девіда Лінча 
і його представниками в Україні. Рекомендую 
побувати на одній із зустрічей з Яном Тіаном 
або Ігорем Ковальовим – потрібно послухати, як 
трансцедентальна медитація впливає на розум 
і тіло кожної людини. Якщо вам це відгукнеть-
ся, тоді вже можна проходити навчання. Існує 
багато видів медитації, і вам важливо обрати 
те, що підходить саме вам і знаходить відгук 
саме у вашому серці.
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Не знаю, як ви, а я, закінчивши школу, 
мріяв тільки про одне: більше ніко-
ли-ніколи не переступати шкільного 
порога, не бачити цих нескінченних 
коридорів, цих безликих класних кім-
нат, не зустрічати грізних «училок» 
з начосами на головах…

Моя мрія майже збулася. Майже – 
бо щоранку я переступаю поріг нашої 
школи, але немає у ній ні сумовитих 
коридорів, ні страшних тіток, а кабі-
нети – маленькі, затишні, упереміш 
із просторими опенспейсами. Таку 
школу створили ми – школу, «якою 
вона повинна бути», школу, в якій са-
мому захотілося б навчатися, якби 
була б можливість повернутися назад 
у своє дитинство.

ЩО ЦЕ ЗА ШКОЛА, І ХТО ЦІ «МИ»?
Мене звати Олексій Греков, а поруч – 
моя дружина, Оксана Балакшина. 
За кадром лишилася наша дочка 
Євгенія, заради якої 25 років тому 
ми і створили школу «Афіни». Зараз 
Євгенії 30 років, у неї 14 років педа-
гогічного стажу, і вона працює в на-

«АФІНИ» — ШКОЛА, ЯКА  
НАВЧАЄ МАЙБУТНЄ

шій школі викладачем англійської та 
проректором «Афінської академії».

ШКОЛА R&D
Новачкам щастить. Коли ми почина-
ли, у нас був мінімальний педагогіч-
ний досвід і зовсім відсутній досвід 
управлінський. Та й не дивно: ми 
з дружиною закінчили Київський по-
літехнічний інститут за фахом «фізика 
металів», і процеси термічної обробки 
матеріалів були зрозуміліші нам, ніж 

 Олексій Греков, директор 
зі стратегічного розвитку 
Приватної школи «Афіни»

«Навіщо ми продовжуємо цим займа-
тися, якщо наша дочка вже виросла, 
а навколо ще стільки цікавого?».

Як ви розумієте, останнє запи-
тання – найскладніше. Ми відпові-
ли на нього так: ми хочемо змінити 
країну, змінивши школу. Не просто 
нашу школу, а взагалі – шкільну освіту 
в Україні. Патерналізм, окозамилю-
вання, тотальна недовіра одне до 
одного, брехня політиків, шахрай-

і переосмислену нами систему на-
вчальних ступенів, модель інтегрова-
них курсів і принцип «навчання без 
оцінок». Як гриби після дощу з’явля-
ються нові школи, приватні й альтер-
нативні, які створюються педагогами, 
що пройшли через освітню систему 
нашої школи, для яких «Афіни» – це 
зразок, орієнтир і точка відліку.

Ми допомагаємо всім, хто про-
сить допомоги, і підтримуємо всіх, 

хто потребує підтримки. Ми готує-
мо тюторів у Inernational Academy 
of Tutoring. Ми навчаємо педагогів 
принципів гейміфікації і проводимо 
відкриті чемпіонати з ділових ігор 
для школярів. Екосистема партнер-
ських шкіл «Афін» налічує понад 
70 організацій по всій Україні та за 
кордоном, і ще майже 250 сім’ям ми 
допомагаємо організувати домашнє 
навчання.

Ну і, звичайно, 450 «молодших 
співробітників» школи навчаються 
очно на чотирьох навчальних ло-
каціях. Усе це – майбутня Україна, 
а можливо – і майбутній світ.

ство чиновників – усе це патерни, 
які викарбувала в нас традиційна 
школа. Протистояти традиції – не-
чувано важке завдання. Перемогти 
систему – mission impossible. І все ж 
нам це вдалося.

ЯК ПЕРЕВИНАЙТИ ШКОЛУ
Я тримаю в руках брошуру «Нова укра-
їнська школа». Я гордий: вона букваль-
но слово в слово повторює принципи, 
проголошені нами в середині 1990-х, 
і рекомендує методи, пропаговані 
нами протягом останніх 25 років.

Новий закон про повну загальну 
середню освіту імплементує створену 

ЗАЗИРНУТИ ЗА ГОРИЗОНТ
Це не просто красива фраза. Світ змі-
нюється, й освіта перебуває в кризо-
вому стані не тільки у нас, в Україні. 
Педагоги шукають нові шляхи, нові 
способи роботи з новими покоління-
ми дітей, які по-іншому сприймають 
інформацію, по-іншому бачать світ. 
Ми є членами ECNAIS –Асоціації не-
залежних шкіл Європи, і щороку зна-
йомимося з системами освіти різних 

бізнес-процеси. Але у всьому цьому 
був один жирний «плюс»: нас вчили 
бути дослідниками, експериментато-
рами. Нас навчали не довіряти авто-
ритетам і не приймати на віру нічого, 
доки ми самі не переконаємося, що 
пропонований підхід працює. І ще: 
ми навчилися не просто не боятися 
помилок, але радіти їм, тому що без 
помилок не відбувається розвитку. 
Як казав Вінстон Черчилль, «успіх – це 
вміння рухатися від однієї невдачі до 
іншої зі щоразу більшим ентузіазмом».

ШКОЛА, ЯКА ВЧИТЬСЯ
Так, ми були ентузіастами. І так – ми 
вчилися на власних помилках. Ми 
навчилися рахувати гроші й проекту-
вати інтер’єри. Ми навчилися ство-
рювати освітні програми і писати 
програми комп’ютерні. Ми стали пси-
хологами, маркетологами, ейчарами 
і PR-менеджерами. Тому що якщо ти 
хочеш когось чомусь навчити – навчи-
ся спершу робити це сам.

Нам подобалося ставити собі 
дивні, безглузді, «дитячі» запитання. 
Наприклад: «Що таке школа?» або 
«Навіщо в школі вчитель?» або ще: 

НАШЕ ЗАВДАННЯ —  
ДІЯТИ РАЗОМ 
ІЗ ВИХОВАНЦЯМИ, 
ПРОБУЮЧИ 
І ПОМИЛЯЮЧИСЬ. 
ЗМІНЮВАТИ ЇХ, 
ПОСТІЙНО  
ЗМІНЮЮЧИ СЕБЕ

“
країн. Так ось – ніде немає ясного ро-
зуміння, яким світ буде через десять 
років, у 2030 році, коли наші першо-
класники закінчать школу. Ніхто не 
може передбачити, які навички, які 
ментальні інструменти знадобляться 
випускникам, щоб стати успішними 
і затребуваними в цьому технологі-
зованому світі Майбутнього.

Однак ми, батьки і педагоги, не 
можемо і не маємо права чекати, 
поки будуть створені нові методики 
й апробовані нові програми. У дітей 
є одна шкідлива звичка: вони ро-
стуть. Вони живуть тут і зараз. І наше 
завдання – діяти разом із вихованця-
ми, пробуючи і помиляючись. Зміню-
вати їх, постійно змінюючи себе. Тому 
найголовніша похвала, яку ми почули 
від батьків наших випускників, зву-
чить так: «Дякую за те, що ви навчи-
ли дітей жити в епоху змін, нічого не 
боятися і постійно вчитися нового».

Побажаймо цього ж усім нам. Із 
новим десятиріччям!
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Е2 YOUNG ENGINEERS ГОТУЄ ДИТИНУ ДО МАЙБУТНЬОГО. 
І ДАРМА, ЩО ТАКІ ЗАНЯТТЯ — ЦЕ НЕ АКАДЕМІЧНА, 
А ПОЗАШКІЛЬНА ПРОГРАМА

“

ІНЖЕНЕРНЕ ПОЗАШКІЛЛЯ

Одним із трендів сучасної середньої 
освіти є поєднання академічного 
навчання і позашкільної освіти «під 
одним дахом». Зокрема, у закордон-
них школах давно вже в академічну 
програму входять дисципліни, осно-
вне завдання яких – виявити талант, 
розвинути здібності чи знайти по-
кликання дитини у житті. Сьогодні 
там уже нікого не здивуєш такими 
предметами, як графічний дизайн, 
танець, фотографія тощо. В Україні ж 
академічна програма не дає такої 
можливості, проте зацікавити дитину 
можна позашкільною програмою, яка 
реалізується у гуртках, на позашкіль-
них заняттях, у закладах позашкіль-
ного розвитку дитини.

у опановуванні інформації, а тому 
можуть більше концентруватися і кра-
ще, ніж діти, вміють абстрагуватися. 
А оскільки гра практично завжди 
передбачає суперництво (як не з ки-
мось, то принаймні із самим собою), 
тому люди й не втрачають нагоду що-
разу позмагатися.

Використовуючи гру як важли-
вий елемент навчання, ініціатори 
проекту Е2 Young Engineers з цією 

тики, інженерії, машинобудування 
на практиці за допомогою спеціаль-
них конструкторів LEGO дає хоро-
ший ефект до засвоєння знань. Адже 
найголовніше в такому підході – це 
створення моделі певного явища 
через конструктор. А якщо дитина 
опанує модель, то годі вже казати про 
те, що вона достеменно розумітиме, 
як функціонує аналог цієї моделі.

Однак це ще не все.

та комунікативні навички, вчаться ко-
мандній взаємодії. Тобто такий підхід 
до позашкільного навчання по суті 
готує дитину до майбутнього, оскільки 
саме таких навичок потребуватиме 
дитина у дорослому житті. І дарма, 
що такі заняття – це не академічна, 
а позашкільна програма. Саме така 
позашкільна програма ставить над-
звичайно серйозні завдання.

Як кажуть розробники й реалі-
затори проекту Е2 Young Engineers, 
вони прагнуть зробити внесок у за-
родження майбутнього підприємни-
цтва в сфері хай-тек як економічної 

основи майбутньої України. І дуже 
важливо вже сьогодні інвестувати 
у майбутніх висококваліфікованих 
фахівців. А якщо ми всі хочемо, щоб 
наша країна перетворилася на про-
цвітаючу державу, то повинні зробити 
все, щоб із наших шкіл і університетів 
виходили блискучі уми.

метою стали використовувати по-
пулярний сьогодні ігровий девайс 
LEGO. Тобто основою кожного уроку є 
певний етап будівництва моделі, яка 
яскраво демонструє предмет уроку. 
А для будівництва використовують 
набори LEGO, що були розробле-
ні спеціально для цієї програми. 
Як довела практика використання 
цієї програми, розуміння і вміння 
застосовувати теоретичні знання 
основних принципів фізики, матема-

Однією із сучасних програм по-
зашкільного розвитку, що ефектив-
но реалізується в Україні, є Е2 Young 
Engineers – освітній проект, який було 
розроблено в Ізраїлі.

ХТО ТАКІ «ЮНІ ІНЖЕНЕРИ»
Програму розраховано на дітей 7–12 
років, а базується вона на принципах 
активної освіти, практичної орієнтації 
та STEM-концепції. Інакше кажучи, 
це синтез математики, фізики, тех-

ніки та основ знань про науки, який 
покладено на просту й доступну мову 
візуалізації наукових явищ та фактів. 
Власне, це один із засадничих прин-
ципів STEM-підходу.

Незважаючи на те, що програму 
розраховано по суті на школярів мо-
лодшого та середнього шкільного віку, 
проблематика, яку ставлять викла-
дачі освітнього проекту, не за віком 
серйозна. Наприклад, відцентрова 
і доцентрова сили, інерція, потенці-

альна і кінетична енергія, плавучість, 
крутний момент, розподіл наван-
таження, момент імпульсу і багато 
іншого. Ну і, звісно ж, програма не 
обходить стороною основи арифме-
тики та математики, починаючи від 
операцій із додавання та віднімання 
і далі. А ще діти глибоко знайомляться 
з відомими вченими і філософами 
Архімедом, да Вінчі, Ньютоном, Ей-
нштейном та ін.

Здавалося б, для чого дітям на 
позакласних заняттях у такому ран-
ньому віці отримувати такі ґрунтовні 
знання? Щоб відповісти на це за-
питання, варто, зокрема, знати, 
яким саме способом дають дітям ці 
знання.

ГРАТИСЯ І НАВЧАТИСЯ
Ні для кого не секрет, що найкра-
щим способом навчання для дітей є 
гра. Навіть більше: гра є найкращим 
способом навчатися і для дорослих. 
Просто дорослі мають більший досвід 

Основою кожного уроку є будівництво 
моделі, яка яскраво демонструє 
предмет уроку

Граючись і навчаючись, діти 
розвивають соціальні та комунікативні 
навички, вчаться командній взаємодії

РОЗВИВАТИ БЛИСКУЧІ УМИ
Різновид навчання у грі через кон-
структор розвиває дрібну моторику 
(що для дітей такого віку важливо). 
Крім того, створення моделей роз-
виває креативність, розширює сві-
тогляд. Ну і, звісно ж, діти, граючись 
і навчаючись, розвивають соціальні 
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 Про що варто подумати батькам перед тим, як заве-
сти домашнього улюбленця, якщо про це просять діти?

Варто подумати: це бажання задовольнити чергове про-
хання дитини чи реальна готовність взяти відповідаль-
ність за ще одного члена вашої родини. Правду кажучи, 
я виросла в родині, де завжди піклувалися про домашніх 
тварин. Зараз я сама мама двох дітей. У нас є кілька до-
машніх улюбленців. І з власного досвіду можу сказати, що 
домашня тварина – це додаткові позитивні емоції для всіх 
членів родини. Особливо для дітей, причому будь-яко-
го віку. Це чудова нагода поспілкуватися з частинкою 
живої природи у себе вдома. І тому, якщо у батьків є час 

ДИТИНА, ЯКА ВИРОСЛА В РОДИНІ, ДЕ Є ДОМАШНІ ТВАРИНИ, СТАНЕ 
ВІДПОВІДАЛЬНОЮ, СТАРАННОЮ ТА УВАЖНОЮ ДО ДЕТАЛЕЙ

“

ПОЯВА МАЛЕНЬКОГО  
УЛЮБЛЕНЦЯ — ВЕЛИКА ПОДІЯ

ПОЯВА ДОМАШНЬОГО УЛЮБЛЕНЦЯ В РОДИНІ — ЦЕ ВАЖЛИВА ПОДІЯ І НОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ ВАШИХ ДІТЕЙ. 

ЯК ЗРОБИТИ ЦЕЙ ДОСВІД ЦІКАВИМ ТА КОРИСНИМ ДЛЯ ДИТИНИ, ЗНАЄ ПОЛІНА КОШАРНА, СПІВВЛАСНИК 

ГРУПИ КОМПАНІЙ «СУЗІР’Я», ДО СКЛАДУ ЯКОЇ ВХОДИТЬ МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ MASTERZOO.

попіклуватися про тваринку, ми рекомендуємо завести 
домашнього улюбленця.

 Чи треба враховувати фінансові можливості родини 
або розмір помешкання?

Якщо ми подивимося на можливості сучасної родини, 
то там, де є дитина, знайдеться місце і для маленької 
тварини. Так, у вас з’явиться постійна витратна частина, 
пов’язана з доглядом за нею. Але у випадку акваріумних 
рибок вона буде мінімальною. Вартість щоденного раціо-
ну для собаки чи кішки у перерахунку на один день – теж 
невеликі гроші. Коли ми говоримо про місце в квартирі 
чи будинку, то все залежить від того, про яку тварину 
йдеться. Для рибок можна придбати акваріум 30 см, для 
якого знайдеться місце і в однокімнатній квартирі. І він 
даруватиме вам казкові емоції. Для гризуна чи пташки теж 
не потрібно багато місця. Достатньо кліточки 50×60 см. 
А от щодо кішки чи собаки вже треба дивитися на особли-
вості породи. Якщо це маленька тварина, то мінімальні 
побутові умови будуть для них достатніми.

 Чому взагалі варто заводити домашніх тварин?

Мабуть, щоб мати можливість любити, і щоб тебе люби-
ли. Якщо у вас собака, то це відданість навіки, любов та 
дружба. Якщо кіт, то це задоволення від спілкування із 
рівним собі. Це спілкування з твариною, що любить тебе, 
але підкреслює свою незалежність. Рибки, пташки та 
гризуни – це можливість прямого контакту з частинкою 
живої природи, приємні тактильні відчуття та емоції. 
А ще ми спостерігаємо за різною поведінкою тварин, 
яка властива і нам – людям. Можна на прикладі тварин 
багато чому навчити свою дитину. Я часто про це розмов-
ляю зі своїми дітьми. Наприклад, «дивись, ти потурбував 
собаку, який спокійно собі спав. Йому це не подобається. 
А от уяви, якби тебе так розбудили». З часом діти більше 
спостерігають і відкривають щось нове.

Дуже важливо: домашній улюбленець – апріорі мен-
ший. Турбота про тих, хто слабший чи залежить від нас, 
допомагає дитині сформувати відповідальність на все 
життя. Я глибоко переконана, що дитина, яка виросла 
в родині, де є домашні тварини, виросте відповідальною, 
старанною та уважною до деталей.

ділянку роботи. Варто також робити акцент на співчутті, 
турботі. Англійці називають це гарним словом «carrying». 
У сучасному світі наші діти достатньо розслаблені. А тут 
дитина може себе проявити і потурбуватися про когось. 
І ще домашні тварини допомагають тим, кому складно 
контактувати з іншими. Годуючи тваринку, дитина бере 
її на руки. Вона сама йде до рук, втикається носом, ню-
хає. Любов за любов. Це неймовірні відчуття! Домашні 
тварини показують, як любов та турбота повертаються.

 Про що також варто пам’ятати, коли в родині з’яв-
ляється домашня тварина?

Важливо пам’ятати про безпеку. Коли ми купували нашого 
пса, то продавець попередив, що він не продає собак 
маленької породи (а ми обрали мальтійську болонку) 
до родин, де дітям ще немає 5 років. Бо щенятко дуже 
маленьке, і дитина ненароком може його травмувати. 
Про це треба пам’ятати. Якщо ви купуєте акваріумних 
рибок, то дитина не може взяти їх до рук. А от коли вдома 
з’являється маленьке цуценя чи кошеня, йому потрібна 
особлива увага.

 Розкажіть, будь ласка, якусь історію про вашу родину 
та ваших домашніх тварин.

Нещодавно, коли ми з чоловіком були у відрядженні, наш 
14-річний син придбав тхора. А коли ми повернулися 
додому, він повідомив: «Ви ж самі привчаєте мене робити 
свідомі вчинки. Я хочу мати цю тварину. І впевнений, що 
буду про неї піклуватися. Я зможу».

Справа в тому, що до того часу у нас ніколи не було 
досвіду утримання вдома тхорів. Тому для нас це був 
достатньо серйозний виклик. Але син так переконливо 
розповідав, як саме він буде про нього турбуватися, що 
ми вирішили спробувати. На наш подив, ця тварина живе 
у сина вже півроку. І він сам повністю утримує її: прибирає, 
годує, миє. Я приємно здивована, що у віці тинейджера 
може бути прив’язаність до незвичної тварини. І така 
відповідальність. Загалом у нас уже досить велика родина. 
У сина тхір. У доньки – акваріум. А ще є спільні тварини: 
кіт, собака та ще один акваріум у вітальні.

Але не варто заводити домашніх улюбленців на емо-
ційному пориві. Ви прийшли до торговельного центру, 
побачили хом’ячка, взяли його до рук. Ваша дитина зача-
рована і хоче його забрати додому. Це добре. Але з цією 
думкою, як кажуть, треба переспати. Прийдіть додому: 
подивіться, де можна поставити клітку, як буде органі-
зований ваш побут, годування, прогулянки. А тоді вже 
приймайте рішення: так, ми цього хочемо.

 Що може змінитися в родині, де з’являється до-
машня тварина?

Це дуже важливий момент. Зазвичай, коли родина го-
това до першого домашнього улюбленця, то це часто 
маленька тварина: гризун, пташка чи рибки. Тобто те, 
що не потребує регулярних прогулянок чи великого при-
бирання. Ви можете спробувати власні сили і навчати 
дитину відповідальності.

Також важливо у перші тижні підтримати свою дитину 
в догляді за твариною. Наприклад, ви можете разом із нею 
щодня годувати рибок або міняти підстилку, наливати сві-
жу воду. Так ви допомагаєте дитині створити звичку. Потім 
вона підхопить і буде готова взяти відповідальність за цю 
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DEC SCHOOL ЗАПРОШУЄ 
НА НАВЧАННЯ
На початку року в DEC school про-
ходить набір на навчання у другому 
семестрі. А також відкривається чер-
говий набір на курси з підготовки до 
здавання IELTS. Під час навчання ви-
користовується інтегрована програ-
ма. Українські викладачі пояснюють 
граматику, а викладачі – носії мови 
розвивають мовлення, вимову та 

АНОНС  
ПОДІЙ

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

DEC LIFE SCHOOL РОЗШИРЮЄ 
НАБІР У СЕРЕДНЮ І СТАРШУ 
ШКОЛИ
У 2020–2021 навчальному році DEC 
life school планує сфокусуватися на 
розвитку середньої та старшої школи. 
Школа планує розширити освітній 
простір на тій самій локації, в Київ-
ському гольф-центрі, й додатково на-
брати ще 15 дітей у 5–10 класи. Всього 
у середній і старшій школі DEC life 
school наступного року навчатимуть-
ся 30 учнів. Сьогодні тут навчаються 
15 підлітків, і вони готові познайо-
мити нових учнів із культурою DEC 
life school.

Переваги навчання підлітків 
у DEC life school помітні: навчання 
у школі ґрунтується на індивідуально-
му освітньому плані, тут пропонують 
такі предмети, як дебати, філософія, 
профорієнтація, участь в олімпіа-

дах і навчальних поїздках. До дітей 
середньої та старшої школи часто 
приходять мотиваційні педагоги 
і спікери.

Школа проводить індивідуаль-
ні зустрічі з батьками з побудови 
траєкторії навчання їхніх дітей за-
лежно від можливості сім’ї й страте-
гії майбутнього навчання, яку вони 
для себе бачать. Експерти DEC life 
school розробляють індивідуальну 

траєкторію навчання для кожного 
учня у перспективі декількох років 
і з урахуванням планів сім’ї навчати 
дитину в закордонному або україн-
ському виші, або по-іншому органі-
зовувати її життя після школи. Вони 
пропонують індивідуальний навчаль-
ний план у школі з урахуванням візії 
батьків, а також всі доступні навчальні 
елементи поза школою – як в Україні, 
так і за кордоном.

 

ЛІТНІ КАНІКУЛИ З DEC CAMP — 
ВІДПОЧИНОК, ЩО НАДИХАЄ ДІТЕЙ 
ЗМІНЮВАТИ СВІТ НА КРАЩЕ
DEC camp – це простір для здорового 
розвитку й самореалізації кожної ди-
тини. Вже 12 років поспіль DEC camp 
успішно працює в Україні, реалізо-
вуючи головну мету: не просто дати 
дітям програму, повну ігор та весело-

навчають дітей виступати публічно. 
За допомогою методики DEC school 
діти можуть суттєво покращити свої 
знання з англійської мови і підготува-
тися до здавання контрольних робіт 
та іспитів.

Для дорослих у DEC school також 
проходять курси з IELTS. Крім того, ого-
лошено набір студентів на інтенсиви 
для дорослих. Ці курси складаються 
із занять упродовж одного місяця три 
рази на тиждень по дві з половиною 
години. Завдяки такому активному 
графіку студенти суттєво підвищують 
свій рівень знань з англійської. Ці кур-
си проходять в першій половині дня: 

з самого ранку і до 14:00. Інтенсивний 
формат курсів розроблено для тих, 
хто планує подорож до англомовних 
країн на навчання, стажування чи 
відрядження або планує отримати 
підвищення по роботі, де потрібне 
знання англійської мови. Також інтен-
сиви підходять тим, хто хоче швидко 
вдосконалити власний рівень анг-
лійської для здавання міжнародних 
професійних іспитів.

щів, а мотивувати їх учити англійську 
мову, допомагати розкрити потен-
ціал і таланти, стати другою сім’єю 
для кемперів. У DEC camp прагнуть 
надати широкий спектр навичок, які 
необхідні для життя у ХХІ столітті, 
серед яких:

 ⚫ критичне та творче мислення;
 ⚫ емоційний інтелект;
 ⚫ командна робота;
 ⚫ інформаційна грамотність;
 ⚫ лідерство та відповідальність 

та ін.

А англомовний табір DEC camp 
у Карпатах – це:

 ⚫ спілкування англійською під 
час уроків, роботи над проектами, 
майстер-класи, хобі та інші активності;

 ⚫ 6 напрямів проектної робо-
ти для освоєння професій майбут-
нього: Entrepreneurship & Business, 
Technology & Engineering, Media & 
Communication та ще два, які буде 
розроблено разом із кемперами;

 ⚫ елементи демократичної освіти;
 ⚫ 12 хобі-активіті на вибір: де-

бати, публічні виступи, акторська 

майстерність, журналістика, фінан-
сова грамотність, 3D-моделювання, 
Mindflex, фотомистецтво тощо.

DEC camp запрошує у червні-лип-
ні 2020 р. на літній відпочинок дітей 
7–17 років у табір за адресою: 
Комплекс «Мигове», с. Мигове Черні-
вецької обл.
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DEC EDUCATION

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

 0 800 30 44 33

DEC LIFE SCHOOL

  пр-т Героїв Сталінграда, 10 д,  
Гольф Центр

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

DEC CAMP

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

  (044) 334 34 05 (Одеса)
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DEC HOLIDAYS

  бул. Лесі Українки, 23 б
 dec-holidays.com
  facebook.com/

DECholidays
 (067) 118 35 07

 (063) 807 17 89
 (050) 445 88 83

DEC SCHOOL
Г О Л О В Н И Й  О Ф І С

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

ОБОЛОНЬ

  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

ПЕЧЕРСЬК

  вул. Академіка  
Філатова, 2/1 
(ЖК «Французький 
квартал»)

 (067) 466 84 47

ВДНГ

 вул. Мейтуса, 5а
 (067) 400 79 35

ПЕЧЕРСЬК-DEC EDUCATION

 бул. Лесі Українки, 23 б
  0800 30 44 33

Ш К О Л И  D E C  S C H O O L



Програма для іноземних студентів
Вінніпег, Манітоба, Канада

E-mail: isp@pembinatrails.ca

Сайт: www.pembinatrails.ca/isp

 Сервіс 24/7 

 Курси Advanced Placement

  Найвищі результати 

екзаменів у провінції

  Власна служба розміщення 

у сім’ях

  До нас надсилають студентів 

давні партнери

Канада

Навчання – це

Гостинність – це
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