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ОСВІТА БЕЗ СТІН
Пандемія істотно вплинула на освітню сферу, обмежив
ши навчальний процес у багатьох традиційних форма
тах викладання. Про особливості тренду «на вчання без 
аудиторних стін» розмірковує Адам Гарнер, викладач 
англійської мови DEC school

СТАТИ ПАРТНЕРОМ
Школа майбутнього – це центр, платформа можливо
стей, школа, яка може існувати, по суті, без стін. І в та
кій ситуації школі не обійтися без хорошого партнера

ПУТІВНИК ЗІ ВСТУПУ У ЗАКОРДОННИЙ ВИШ
Для прийняття рішення щодо країни навчання важли
во проаналізувати низку чинників

ВІД ЗАДУМУ ДО ВТІЛЕННЯ
Компанія DEC допомагає сформувати мету, розробляє 
стратегію підготовки до досягнення цієї мети студен
том та супроводжує у її реалізації

КОМПЛЕКСНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТА
Сьогодні існує комплекс продуктів, які допоможуть 
підготуватися до вступу і навчання у закордонному 
навчальному закладі. Це зробить процес підготовки 
найменш стресовим, а адаптацію – комфортною

ТЮТОРИНГ — ПРОВІДНИК У РОЗВИТКУ
Як зробити ефективним і комфортним реалізацію інди
відуального освітнього рішення дитини

У ФОРМАТІ OUTDOOR
Навчання поза шкільною аудиторією стає потужним 
трендом в освітній галузі

Спеціальний огляд можливостей освіти за кордоном та в Україні для клієнтів міжнародної 
освітньої компанії DEC ⚫ Грудень 2021 р. ⚫ Розповсюджується безоплатно ⚫ Адреса компанії DEC:  
Creative State of Arsenal, вул. Московська, 8, Київ, 02000 ⚫ тел.: + 38 067 118 35 07;+38 063 807 17 89; 
+38 050 445 88 83 ⚫ email: info@dec.ua ⚫ dec.ua
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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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НОВА РЕАЛЬНІСТЬ  змусила 
змінюватися багатьох, зокрема й освітню галузь. 
Дистанційне навчання, онлайнплатформи, 
колаборації навчальних закладів – усе це на
слідки неможливості вести навчальний процес 
постарому. В таких умовах освіта все активніше 
почала виходити поза стіни шкільних аудиторій. 
Водночас виклики роблять нас сильнішими. Ми 
зрозуміли, що постала необхідність бути більш 
просунутими з точки зору стійкості до таких ви
кликів, навчитися бути більш пристосованими 
до змін. Тому ми як компанія також змінилися.

Серед наших здобутків у попередні роки – 
вибудувані відносини з партнерами та клієнта
ми. Саме такі тісні взаємини дали змогу м’якше 
пройти кризові місяці. Однак турбулентність 
сучасного світу стає нормою, яку треба вра
ховувати при довгостроковому плануванні як 
в освіті, так і в бізнесі.

Ми бачимо себе як партнера сім’ї. Ми – 
довготривалі партнери. Ми плануємо разом, 
ми більше розуміємо роль один одного, шу
каємо інформацію. Це свідомі відносини між 
нами, батьками та дітьми. Часи, коли освітня 
компанія займалася лише просто підготуван
ням документів до вступу, вже давно відійшли 
у минуле. Сьогодні це інший рівень співпра
ці. І не важливо, про який формат навчання 
йдеться, – про освіту дитини, яку вона поїде 
здобувати за кордоном, чи про онлайнна
вчання в аудиторіях без стін.

ОЛЕКСАНДР ТАРЧЕНКО, 
 співзасновник і СЕО компанії DEC

o.tarchenko@dec.ua
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 Чому, на ваш погляд, виник цей тренд?

Цей тренд не новий, адже ще на початку дво
тисячних, навчаючись в університеті, у нас 
були онлайнкурси. Тоді це була своєрідна 
бетаверсія онлайннавчання. Звісно, це було 
зовсім інше, ніж сьогодні. Були аудіолекції, які 
ви слухали, потім вам потрібно було відповісти 
на запитання та надіслати відповіді вчителю 
електронною поштою. І все це тудисюди. Тому, 
вважаю, що це тренд, який ми повинні були 
передбачити. Із розвитком технологій та адапта
цією до всього ми повинні були цього очікувати. 
Пандемія просто увиразнила це, а отже, це не 
повинно було стати для освіти аж такою вже 
несподіванкою.

А от невпевненість, яку навіть я відчув упро
довж першого тижня, коли нам довелося почати 
проводити уроки онлайн, виникла через острах 
перед невідомим.

 Пандемія змусила освітній процес пра-
цювати здебільшого через інтернет. Які пе-
реваги/недоліки цієї форми спілкування?

Це смішно, але, наскільки я був проти спілку
вання за допомогою інтернету, настільки сьо
годні я один із найбільших промоутерів такої 
комунікації. Й у цьому є чимало переваг. Моїм 
наймолодшим учням зараз п’ять, а було трохи 
більше трьох років, коли ми почали працювати 
в інтернеті. Моїм найстаршим студентам – 60 
років. Водночас у комунікації як юних, так і літ
ніх учнів я бачу переваги такого способу навчан
ня. Наприклад, коли мої студенти перебувають 
у відпустці в Греції, а у нас є уроки – це зручно. 
Можна викладати та навчатись за допомогою 
всіх можливих каналів – Instagram, Telegram, 
Skype, Zoom тощо. Із дорослими студентами 
нам доводиться скасовувати приблизно поло

НЕ ТІЛЬКИ ШКОЛА ВТРАЧАЄ 
СВОЇ СТІНИ ЗАРАЗ, ЦЕ РОБЛЯТЬ 
І УЧИТЕЛІ, ЯКІ МАЮТЬ МУЖНІСТЬ 
ЗРУЙНУВАТИ ЦІ СТІНИ ТА 
НАЛАГОДИТИ СПІЛКУВАННЯ,  
ЯКЕ ПОВ’ЯЗУЄ УСІХ НАС

“

ОСВІТА БЕЗ СТІН

вину офлайнуроків, що буває з різних причин. 
Скасовувати ж онлайнзаняття – важче, хіба що 
учень сидить у кріслі стоматолога.

Якщо я викладаю щось складніше, скажімо, 
коли учень повинен дивитися на графік, то ви
користовую ілюстрації. Це може бути незручно, 
хіба лише якщо учень сидить за кермом.

Адаптуючись до часу і відповідно до спіл
кування в інтернеті, ми також адаптуємось до 
студентів. Образно кажучи, вам доведеться 
танцювати. І якщо ви готові танцювати навколо 
цього і бажаєте спробувати – це має переваги.

Одним із недоліків при такому способі спіл
кування є погляд батьків на уроки в інтернеті, 
і це поширюється на дітей. Справжній недолік 
полягає в тому, що батьки не заохочують дітей 
своєчасно виконувати домашнє завдання або 
бути уважними під час уроку. Онлайнуроки 
потребують більше участі спільноти, ніж просто 
традиційна школа, коли ви вранці завозите ді
тей на навчання, де вчителі піклуються про них, 

«ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ СВІТ УЖЕ НЕ БУДЕ ТАКИМ, ЯК РАНІШЕ». ЦЯ ФРАЗА УЖЕ СЬОГОДНІ СТАЛА ЗВИЧНОЮ. 

ПАНДЕМІЯ, ЯКА СТАЛА КАТАЛІЗАТОРОМ НАЙРІЗНОМАНІТНІШИХ ЗМІН У СУСПІЛЬСТВІ, ІСТОТНО ВПЛИНУЛА 

НА ОСВІТНЮ СФЕРУ, ОБМЕЖИВШИ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У БАГАТЬОХ ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМАТАХ 

ВИКЛАДАННЯ. ВРЕШТІ, ОСВІТА ВЖЕ ДАВНО БУЛА ГОТОВА ДО ТРЕНДУ «НАВЧАННЯ БЕЗ АУДИТОРНИХ 

СТІН». ПРО ЦЕ РОЗМІРКОВУЄ АДАМ ГАРНЕР, ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ DEC SCHOOL

а потім ввечері ви перевіряєте їхні щоденники. 
Батьків потрібно багато залучати.

Крім того, ми також перебуваємо на етапі, 
коли усвідомлюємо, що вся освіта – нова. І це 
не пов’язано з пандемією. У нас є нові шкільні 
вчителі та вчителі старої школи. Батьки дітей, які 
навчаються сьогодні, не мали нових шкільних 
вчителів, їх навчали вчителі старого формату. 
І тому бувають на уроках ситуації, коли батьки 
заглядають до кімнати, іноді порушуючи про
цес, критикують своїх дітей за помилки замість 
того, щоб заохочувати і підтримувати їх. Ще 

одним величезним недоліком є відсутність мо
тивації та низький професіоналізм учителів. 
Я чую від багатьох дітей та батьків про те, що їм 
нудно на уроках саме через учителів.

 Що таке онлайн-урок «із-за стола вчи-
теля»?

На офлайнуроці ви повинні думати про час, 
який учитель витрачає на говоріння, та про те, 
як поводитимуться діти. Наприклад, чи будуть 
ці двоє сперечатися, якщо їх посадити за одну 

АДАМ ГАРНЕР  
ПРО СЕБЕ
Я закінчив університет 
у 2008 році за фахом 
«англійське творче 
письмо та мова; лінгві
стика», зосередившись 
на навчанні. Почав 
викладати в університе
ті в 2007 році. З тих пір 
і викладаю. Переїхав 
до України назавжди 
у 2010 році. Спочатку 
5 років був викладачем 
у Львові. Крім того, 
був музичним керів
ником і керівником 
хору. Потім переїхав до 
Києва і почав викладати 
тут. У Києві з 2015 року 
працюю в DEC.
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ЯКЩО УЧИТЕЛЕВІ 
ПОДОБАЄТЬСЯ ТЕ,  
ЩО ВІН РОБИТЬ, 
ТО НЕМАЄ 
ЖОДНОЇ ТАКОЇ 
ДИТИНИ, ЯКА Б НЕ 
ПЕРЕЙНЯЛАСЯ ЦИМ 
РАЗОМ ІЗ НИМ

“

парту? Можливо, варто їх розсадити? і т. ін. Але 
в онлайннавчанні цього немає, зате з’явилися 
нові проблеми. Наприклад, один зі студен
тівпідлітків зберіг фото, на якому він виглядає 
так, ніби сидить та слухає, – і вам потрібно по
вернути його до «класу».

Гадаю, спочатку багато вагань викликав саме 
острах перед невідомим. Сьогодні це вже не 
так. Гра змінилася, трохи змінилися методи, ви 
повинні набагато більше враховувати таймінг. 
Та все одно варто шукати методи, які дозво
ляють скоротити час моїх розмов, водночас 
заохочуючи дітей спілкуватися більше. Адже, 
як було помічено, під час карантину, коли дітям 
не дозволяли виходити з дому, рівень їхньої 
комунікації в інтернеті на заняттях був нижчим, 
ніж при навчанні офлайн.

 Чи отримає дитина у віртуальному просто-
рі таку саму кількість знань, яку вона отримує 
під час навчання в класі?

Справа в тому, що у нас на кінчиках пальців 
існує можливість дістати набагато більше знань 
у тому ж таки віртуальному просторі. Існує над
звичайно багато інформації, яку кожен може 
отримати, сидячи за комп’ютером. Зокрема, 
під час першого глобального карантину музеї 
безплатно влаштовували віртуальні екскурсії. 

І, наприклад, замість чорнобілих копій Мони 
Лізи ми могли здійснити віртуальну екскурсію 
Лувром і побачити цей безцінний витвір мисте
цтва навіть ближче, ніж могли б у самому музеї. 
А чого лише варті конференції TED! У нас під 
руками увесь світ – питання в тому, як ми ним 
користуємось.

Неправильно підготовлений урок може бути 
марнуванням часу, якщо не залучені вчитель 
і учні. Але якщо вам подобається те, що ви ро
бите, то немає жодної такої дитини, яка б не пе
рейнялася цим разом із вами. Це, кажучи мовою 
пандемії, заразно. Зробімо освіту заразною…

 Складниками ефективного вивчення мови 
є (а) чудові вчителі, (б) сильна внутрішня мо-
тивація, (в) подорожі та постійне занурення 
у мовне середовище. Як би ми відповідали 
цим вимогам під час навчання без стін?

Я ненавиджу це говорити, але гадаю, що в освіті 
без стін має бути якийсь контроль якості роботи 
вчителів, щоб переконатися, що вони належ
но та професійно проводять уроки. Я вважаю, 
що якість викладачів – це велика проблема. 
Є вчителі, які не вчать, а просто надсилають ди
тині зображення поганої якості якоїсь сторінки 
і кажуть зробити з неї вправу. Вони не вчать. 
І тоді у нас є батьки, які кажуть, що вчителі не 
роблять свою роботу, а вчителі кажуть, що їм 
недостатньо платять. І це замкнуте коло.

Я думаю, напевно, найважливіше тут – вну
трішня мотивація. Яка мотивація вчителя? Ми 
можемо говорити про те, яка наша мотивація 
щось робити? Як каже відомий британськоаме
риканський автор і оратор Саймон Сінек, коли 
ми починаємо щось робити, то повинні знай
ти свою внутрішню мотивацію. Ось що я кажу 
навіть своїм наймолодшим учням: «Мама має 
роботу, тато має роботу, а ти маєш роботу? Твоя 
робота зараз – вчитися, тому що ти студент». 
Тому, коли вони беруть на себе таку важливу 
місію у навчанні, ми бачимо кращі результати. 
Крім того, ми можемо мати зовнішню мотива
цію, коли вчителі та батьки заохочують дітей 
говорити, що вони добре попрацювали. Але 
найпотужніша мотивація виникає тоді, коли ти 
даєш собі відповідь на запитання «Чому я хочу 
бути вчителем?»

Я пригадую, коли ми були студентами, 
у всіх нас були ті вчителі, яких ми любили. Ми 
й досі пам’ятаємо їх як чудових викладачів. 
Частиною моєї мотивації є те, що я хочу бути 
одним із тих учителів, яких діти запам’ятають 
так само, як я пам’ятаю своїх чудових учителів. 
Ці вчителі були чудовими не тільки тому, що 
вони добре знали матеріал, а й тому, що були 
людьми. І я гадаю, що коли ми спілкуємось як 
люди, то ми руйнуємо бар’єри офіційної школи. 
І не тільки школа втрачає свої стіни зараз, це 
роблять і учителі, які мають мужність зруйнувати 
ці стіни та налагодити більше спілкування, що 
пов’язує усіх нас.

Щодо занурення у іншомовне середовище, 
то це занурення має інший формат, оскільки 
ми більше не обмежені паспортом чи візою. 
Обмежені лише швидкістю інтернету і здатністю 
спілкуватися, долати страх і тривогу. Сьогодні є 
багато відкритих курсів, які можна безплатно 
пройти в інтернеті, але для участі потрібно во
лодіти англійською мовою. Це ще один аспект 
вивчення іноземної мови. Я пам’ятаю свої перші 
тижні, а потім місяці в Україні у 2005 та 2008 
роках, коли я не знав української і не було пе
рекладача Google, яким я міг би скористатися. 
Мені довелося вчитися на власних помилках, 
коли я попросив «кукру» замість «курку». Мені 
навіть довелося розігрувати жестами «туалетний 
папір» у маленькому магазині, бо я не міг вимо
вити ці слова. Довелося починати з алфавіту. 
Довелося знайти інтернеткафе і з’ясовувати, 
як запитати, щоб мати змогу поспілкуватися 
5 хвилин у скайпі. Це був інший світ. Тепер у вас 
є смартфон і Google Translate, що і добре, і пога
но. Поганий аспект повертає нас до недоліків 
онлайннавчання, тобто коли вчителі не можуть 
переконатися, що учень записує, а не просто 
думає та слухає. Якщо я забуду це слово, я про
сто перекладу його в Google Translate. Але ж ми 
знаємо, що фізичне записування допомагає 
навчанню. І знову, якщо у студента є мотивація, 
цей негативний аспект може анулюватися.

 Як ви гадаєте, куди нас приведе онлайн- 
освіта?

Для мене викладання насправді не було тим, 
про що я мріяв, будучи студентом. Я думав про 
це, але це сталося несподівано, проте природно. 
Я завжди вражений тим, як усе відбувається. Те 
саме з онлайннавчанням – ми цього не планува
ли. У нас є певний 5річний план, наприклад, де 
я хочу перебувати, коли мені буде 40. Але завжди 
те, що виходить, краще для нас, ніж ми очікували. 
Те саме з усіма змінами, з якими ми стикаємось. 
Онлайннавчання виявилося набагато кращим, 
ніж ми думали. Багато людей і досі думають, що 
це погано і що у нас буде покоління неуків, які 
нічого не навчилися. Ви не можете виправити 
цих людей. Треба показувати лише на прикладах.

Багато людей кажуть, що наше сьогодення – 
це нове нормальне явище, проте є й ті, хто хоче 
повернутися до старого життя. Я б запитав, що 
є нормою? Вчорашня норма – це не те саме, що 
сьогодні. І це відбувається з пандемією чи без 
неї. Я більше вважаю неприйнятним носити 
телефон на шиї, як це робили люди років 15 тому, 
щоб продемонструвати власний статус. Я не хочу 
йти до цього «нормального». Ми рухаємось далі…
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ЛОГІКА НАШИХ ЗМІН
Основна логіка змін, які запроваджує 
DEC у партнерських стосунках, – ви
ходити від потреб клієнтів. Тому ми 
розглядали наші продуктові та сер
вісні рішення крізь призму запитів та 
етапів розвитку клієнта й розбивали 
їх на необхідні, опційні та емоційні.

ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ?
У нас є клієнти, які з нами упродовж 
довгого часу. У них не разова історія 
стосунків з нами, не просто бажання 
поїхати у складі групи на кілька тижнів 
повчитися мови, а більша потреба – 
розвинути дитину, виховати її, дати 
їй освіту. Тобто йдеться про довго

МИ — ОСВІТНІЙ ІНТЕГРАТОР, ЯКИЙ У ПАРТНЕРСТВІ ІЗ СІМ’ЄЮ ТА В ЇЇ 
ІНТЕРЕСАХ РОЗРОБЛЯЄ ТА ВПРОВАДЖУЄ ОСВІТНЮ ТРАЄКТОРІЮ

“

ШЛЯХ ДОВГОТРИВАЛОГО 
КОНСАЛТИНГУ

тривалий консалтинг із нашого боку 
щодо клієнта. По суті, ми говоримо, 
що нам треба сформувати його освіт
ню траєкторію. Протягом усього часу 
він ітиме цією освітньою траєкторі
єю, на якій точково будуть позначені 
певні моменти – поїздка у Британію, 
відвідування США, профорієнтація 
тощо. Але цим процесом ми керує
мо разом із батьками. Ми – освітній 
інтегратор, який разом із сім’єю та в її 
інтересах розробляє та впроваджує 
освітню траєкторію. Наші завдання 
такі: а) зробити архітектуру цього про
єкту від початку до кінця; б) просувати 
не напрями, а послуги для клієнтів, 
цінності для нього. Ми хочемо разом 

із дитиною створювати тільки її уні
кальний шлях навчання і розвитку.

Ми як партнери виступаємо 
з різних сторін – як академічний по
радник, як сімейний фасилітатор, як 
проєктний менеджер. Наше завдан
ня – логічно вибудовувати освітню 
траєкторію з розбиванням на етапи, 
регулярним аналізом та готовністю 
внести корективи.

ЛОКДАУНИ – НЕ ПЕРЕПОНА
Із пандемією відбулося приско
рення онлайнпроцесів. Водночас 
онлайнзустрічі, онлайнробота та 
онлайннавчання були й раніше. Ті, 
хто не використовував такі інструмен
ти, під час локдаунів змушений був 
теж перейти на використання форма
тів онлайн. Звісно, перейти з живого 
спілкування на комунікацію онлайн – 
це спочатку незрозуміло, незручно, 
але механізмів існує достатньо, до 
того ж з’являються нові методики. 
Тому цей формат швидко прийняли.

Чи деградуватиме стара модель – 
навчання «вживу»? Звісно ж, ні, вона 
набуватиме люксових ознак, адже 
живе спілкування передбачає на
явність більшої кількості сервісу. 
На противагу «живому» навчанню 
онлайносвіта не може бути такою за
тратною. Тому локдауни для освіти – 
не перепона. А тим паче для дитини, 
яка йде індивідуальною освітньою 
траєкторією до визначеної мети.

Олександр Тарченко, 
співзасновник і СЕО 

компанії DEC

НАКОПИЧИВШИ ВЕЛИЧЕЗНИЙ ДОСВІД РОБОТИ ДОВЖИНОЮ 

У ДВАДЦЯТИЛІТТЯ, У КОМПАНІЇ DEC ПЕРЕКОНАЛИСЯ, ЩО КЛІЄНТУ 

ВАЖЛИВИЙ ДОВГИЙ ПЕРСОНАЛЬНИЙ СУПРОВІД ТА РЕГУЛЯРНА 

КОМУНІКАЦІЯ. ДЛЯ ЦЬОГО КОМПАНІЯ ЗМІНИЛА ШЛЯХ КЛІЄНТА ТА 

АЛГОРИТМ СПІВПРАЦІ З НИМ

ДІЗНАЙТЕСЯ, ЯК МОЖНА СТАТИ ЧАСТИНОЮ НАШОЇ ГРОМАДИ, ВІДВІДАВШИ НАШ САЙТ WWW.SJR.MB.CA/ADMISSIONS

ЦІЛІСНИЙ ДОСВІД ЖИТТЯ У ШКОЛІ-ПАНСІОНІ
St. John’s-Ravenscourt School пропонує індивідуальну можливість 
навчання у школі-пансіоні для невеликої групи іноземних та 
канадських студентів. Приймаючи лише 20 учнів у пансіоні щороку, 
школа сприяє міцним зв’язкам між студентами денної та пансіонної 
форм навчання. Для студентів пансіонної форми навчання 
забезпечено баланс складної підготовчої академічної програми 
до навчання у виші та динамічної загальної навчальної програми.

WE ARE
AMBASSADORS
WE ARE
SJR
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Пропрацювавши 20 років у сфері міжнарод
ної освіти, в консалтингу, у побудові освітніх 
стратегій для клієнтів, побудові партнерських 
відносин із навчальними закордонними закла
дами, і глибоко вивчивши міжнародну освіту, – 
ми зрозуміли, що у нас є величезний досвід 
і сили для того, щоб пропонувати послуги ще 
безпосередньо й приватним школам, які роз
виваються зараз в Україні. Тому що, в принципі, 
школи не можуть бути відірвані від глобального 
розвитку, від змін в освітньому середовищі. 
І ми для них виступаємо провідниками в світ 
міжнародної освіти. Тому ми розширили свою 
діяльність і, крім консалтингу, який надаємо 
всім, ми тепер у форматі В2В консультуємо 
і міжнародні школи та допомагаємо у побу
дові їхньої міжнародної стратегії як навчаль
них закладів.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Це виглядає так. Ринок приватної освіти в Україні 
дуже сильно розвивається, можна навіть говори
ти, що тут спостерігається певний бум. За останні 
три роки було відкрито сотні маленьких, середніх 
і великих приватних шкіл. Ми як компанія усі 20 
років нашого існування обслуговували клієнтів, 
супроводжували їх у процесі вибору, побудови 
їхньої кар’єри і супроводу освітньою траєкторією, 
відповідно накопичивши величезний досвід. 
А зараз ми зрозуміли для себе, що, беручи до 
уваги наш досвід із роботи з клієнтами та за
кордонними партнерами, ми можемо стати для 
приватних шкіл міжнародним аутсорсвідділом. 
Тому ми дуже активно почали співпрацювати 
з різними приватними школами – консультує
мо їх, формуємо різні програми, займаємося 
консалтингом сімей.

 СТАТИ ПАРТНЕРОМ

Наталія Тарченко,  
співзасновниця компанії DEC, експертка 
у міжнародній та альтернативній освіті

НАШЕ БАЧЕННЯ РОЛІ ШКОЛИ 

ЗАЗНАЛО ІСТОТНИХ ЗМІН 

ЗАВДЯКИ ОСТАННІМ ДВОМ 

РОКАМ. СЬОГОДНІ В ШКОЛАХ 

РОЗУМІЮТЬ, ЩО ТІ ПЕРЕВАГИ, ЯКІ 

БУЛИ РАНІШЕ, — БЛИЗЬКІСТЬ ДО 

БУДИНКУ, ПІДГОТОВКА ДО ЗНО, 

ХОРОШІ БАЛИ, КРИТЕРІЇ ВИБОРУ 

ШКОЛИ БАТЬКАМИ, — ВТРАЧАЮТЬ 

СВОЄ ЗНАЧЕННЯ. АДЖЕ ШКОЛА 

МАЙБУТНЬОГО — ЦЕ ЦЕНТР, 

ПЛАТФОРМА МОЖЛИВОСТЕЙ, 

ШКОЛА, ЯКА МОЖЕ ІСНУВАТИ, 

ПО СУТІ, БЕЗ СТІН. І В ТАКІЙ 

СИТУАЦІЇ ШКОЛІ НЕ ОБІЙТИСЯ БЕЗ 

ХОРОШОГО ПАРТНЕРА
За пройдений компанією 
20річний шлях ми теж пережи
ли істотні зміни з точки зору ро
зуміння того, що ж ми робимо. 
Багато років до агентств, компа
ній, які займалися організацією 
освіти за кордоном, ставилися 
як до пункту подання докумен
тів. Водночас ми розуміли, що 
коли люди приходять і кажуть: 
«я хочу вчитися за кордоном», 
вони хочуть набагато більшого, 
ніж просто щоб ми були пунк
том прийняття документів. 
Адже їх цікавлять дуже важливі 
питання: на якій спеціальності 
вчитися, чому вчитися, в якій 
країні вчитися. Крім того, 
потрібно ще знати, як підготува
тися до вступу і як підготуватися 

до успішного навчання. Тому що 
це два абсолютно різні вектори. 
Отже, ми пережили найважли
віше: ми розуміємо, що консал
тинг, який ми надаємо на підго
товчій стадії роботи з клієнтом, 
унікальний. Це дуже глибока 
робота цілої команди людей, 
робота з сім’ями. А ще однією 
із наших головних переваг є те, 
що в процесі вибору також бере 
участь дитина. Працюючи дуже 
довго і тісно з сім’єю, ми разом 
із ними намагаємося відповісти 
на запитання: навіщо потрібно 
дитині таке навчання? які будуть 
критерії успішності навчання за 
кордоном? і взагалі, до чого все 
це? Потім даємо свої рекомен
дації про те, як підготуватися 

до вступу з точки зору розвитку 
різних навичок, які необхідні 
для успішного навчання.
Моє розуміння ідеальної спів
праці з клієнтом складається, 
поперше, в розумінні партнер
ських ролей – ми разом працю
ємо на благо дитини. Подруге, 
ми разом працюємо для того, 
щоб супроводжувати дитину 
у виборі її шляху. І потретє, ми 
прагнемо, щоб дитина зробила 
усвідомлений вибір. Він мож
ливий тільки тоді, коли батьки 
допомагають дитині відповісти 
на запитання «хто я?», допома
гають дитині стати ближчою до 
самої себе.

ПРО ІДЕАЛЬНІ ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ

Учителі з усього 
світу, обмін 
міжнародним 
досвідом для 
вчителів вашої 
школи

Ексклюзивні 
навчальні заходи 
на базі школи

Міжнародні 
партнерства

Освітні програми 
на базі школи

Воркшопи для 
учнів із цінними 
призами

Національні 
та міжнародні 
олімпіади

Поїздки 
за кордон для 
учнів, а також 
учителів та 
менеджменту

Отримання 
подвійного 
диплома

Майстеркласи 
від викладачів  
топвишів, вебінари 
із закордонними 
партнерами, 
презентації для 
батьків та учнів 
(онлайн/офлайн)

Побудова 
освітньої 
стратегії для 
учнів

РІЗНОВИДИ  
B2B-ПРОДУКТІВ 
КОМПАНІЇ DEC
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ГОЛОВНЕ У B2B-ПІДХОДІ
Головне в підході B2B полягає в тому, що ми ста
ємо для школи партнером у галузі міжнародної 
освіти. Навіщо це потрібно? Це безпосередньо 
пов’язано з трансформаційними процесами, які 
відбуваються зараз. Люди усвідомили, що зміни 
неминучі, й торкнуться вони також і освіти. А до
поможе в цьому високий рівень технологічності. 
Сучасні технології дають можливість легкого 
доступу до знань. Така мобільність сприяє тому, 
що школи можуть надати своїм дітям набага
то ширші можливості, ніж просто звичайний 
розклад. Це крок у майбутнє, і ми як компанія 
усвідомили, що можемо тут допомагати школам.

ДЛЯ ВИГОДИ СТУДЕНТА
Яка ж механіка B2Bвзаємодії? У нас є маса 
різних продуктів, які ми готові надавати шко
лам, а ті відповідно надавати їх своїм клієн
там – учням. Наприклад, одним із таких вельми 
популярних продуктів сьогодні є програма по
двійного диплома. Цю програму пропонує наш 
партнер – Університет Аризони зі США, що є 
одним із найкращих у світі в сфері онлайносві
ти. Наші діти, перебуваючи в Україні, вивчають 
додатково 6 предметів американської програми 
і можуть отримати одночасно з українським 
атестатом ще й американський диплом про 
середню освіту. В цьому випадку ми виступаємо 
містком, який поєднує американський виш 

і українську школу. Ми пропонуємо школам 
вбудувати цю програму в свій розклад і дати 
можливість дітям отримати два диплома.

Крім того, ми є організаторами олімпіади 
з англійської мови National English Olympics, 
надаючи можливість школам і дітям узяти участь 
у таких змаганнях. Найважливіше, що ми хоче
мо зробити для шкіл, – це стати таким радником 
на зразок тих, які існують у багатьох зарубіжних 
школах (counsellor). До таких радників звер
таються старшокласники, щоб визначитися 
з напрямом майбутнього навчання, обрати 
університет, країну навчання, писати резюме, 
твір, проходити інтерв’ю та ін. Саме таким рад

КОНСАЛТИНГ, ЯКИЙ МИ НАДАЄМО 
НА ПІДГОТОВЧІЙ СТАДІЇ РОБОТИ 
З КЛІЄНТОМ, УНІКАЛЬНИЙ. ЦЕ ДУЖЕ 
ГЛИБОКА РОБОТА ЦІЛОЇ КОМАНДИ 
ЛЮДЕЙ, РОБОТА З СІМ’ЯМИ. А ЩЕ 
ОДНІЄЮ ІЗ НАШИХ ГОЛОВНИХ 
ПЕРЕВАГ Є ТЕ, ЩО В ПРОЦЕСІ ВИБОРУ 
ТАКОЖ БЕРЕ УЧАСТЬ ДИТИНА

“

КЕЙС DEC & LIKO SCHOOL
Ми розпочали співпрацю зі школою 
LIKO з 1 вересня 2018 року

Наші здобутки за цей час:
 ⚫ Організували презентації програм 

зарубіжних партнерів
 ⚫ 5 закордонних університетів під

писали меморандум про співпрацю 
з Liko School  ⚫ Liko School на British English 

Olympics підготували та відправили 
команду

 ⚫ Відкрили локацію DEC School на базі 
Liko School

 ⚫ Розпочато впровадження програм 
подвійного диплома для школярів

 ⚫ Провели серію майстеркласів та 
воркшопів із представниками на
вчальних закладів із цінними приза
ми. Серед них – безплатна поїздка до 
Швейцарії

Я переконана, що зараз при
йшов такий час, коли кожен 
повинен займатися своєю 
справою. А оскільки DEC ві
домий в освітньому просторі 
як компанія, яка вже дуже 
давно займається вивченням 
англійської мови, навчанням 
дітей за кордоном, тому, на 
мій погляд, сьогодні школам, 
особливо приватним, само
стійно розвивати ці питання 
просто немає сенсу. Адже є 
люди, які роблять це дуже 
вправно, і їм можна дові
рити таку роботу. Для мене 
це важливий аспект. DEC 
задіяний у різноманітних 
проєктах. Один із них – це 

Олена Кухаревська, 
директорка технологічного 

ліцею «Ліко»

ником (counsellor) ми хочемо бути для наших 
українських шкіл. Стати такою структурою, яка 
могла б вести дітей освітньою траєкторією, або 
навіть будувати цілу міжнародну стратегію роз
витку школи.

Але це далеко не повний спектр можливої 
співпраці компанії DEC зі школами. Компанія 
також організовує для шкіл міжнародні по
їздки за кордон, програми обміну, програми 
літніх поїздок. І такий формат співпраці досить 
привабливий для кожного з партнерів у зв’язці 
В2В – компанія DEC, маючи великі зв’язки і ко
ристуючись перевіреними механізмами роботи 

із зарубіжними партнерами, дає можливість 
українським дітям долучитися до системи за
кордонної освіти. А школам у такому випадку 
не потрібно самим занурюватися в складну спе
цифіку організаційної роботи, процес ведення 
учня за кордоном. Відповідно В2Впартнери 
отримують кожен свою вигоду. А найбільшу 
вигоду отримує студент, який, використовуючи 
це партнерство, поїде за кордон на навчання, 
в літню поїздку, за програмою обміну або на 
стажування. І все це щоб осягнути знання, на
братися досвіду, навчитися навичкам у стінах 
школи або поза ними.

вивчення англійської мови. 
Звісно, у нас є вчителі анг
лійської мови, які йдуть за 
українською програмою, а от 
викладачі DEC допомагають 
із розмовною англійською. 
До речі, ми завжди свої про
грами узгоджуємо з програ
мами DEC, тому абсолютно 
немає ніяких незручностей 
для дітей.
Ще один проєкт – отри
мання другого диплома від 
Аризонського університету. 
Це організовує DEC. Крім 
того, вони допомагають нам 
із поїздками за кордон для 
вивчення мови, брати участь 
в олімпіаді. А ще я сподіва

юся, що цього навчального 
року нам вдасться попрацю
вати з літнім табором DEC 
camp.
Але найважливіше те, що ми 
співпрацюємо з компанією 
DEC тому, що у нас з ними 
однакові цінності, одні 
пріоритети, одні погляди на 
те, як повинна розвиватися 
освіта у світі та в Україні. 
Тому така чудова співпраця 
щороку розширюється, і ми 
все більше і більше питань 
віддаємо DEC – ті питання, на 
яких вони дійсно розуміють
ся як професіонали.

В2Впартнери отримують 
кожен свою вигоду, але 
найбільшу вигоду від такої 
співпраці отримують студенти

ОДНАКОВІ ЦІННОСТІ Й ОДНІ ПРІОРИТЕТИ
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C ОЛІМПІАДА  
НОВОГО ФОРМАТУ

NATIONAL ENGLISH OLYMPICS — ЦЕ ЗМАГАННЯ, ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЦІКАВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ТА СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. ТУТ КОЖЕН 

З УЧАСНИКІВ МАЄ НАГОДУ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ НЕ ЛИШЕ СВОЇ ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, 

А Й УМІННЯ ЇХ ВИКОРИСТОВУВАТИ, ЗМАГАЮЧИСЬ У ТРЬОХ РІЗНИХ ВИДАХ КОНКУРСІВ

Один із форматів співпраці компанії 
DEC зі школами передбачає органі
зацію національної олімпіади з анг
лійської мови. Як продемонструвала 
практика проведення такого захо
ду, олімпіада NEO за масштабом та 
рівнем компетенції не поступається 
жодній з олімпіад такого рівня у світі. 
А пристрасті, які тут відбуваються, 
можна навіть порівняти з тими, які 
бувають на справжній Олімпіаді. Але 
про все по порядку.

МЕТА NEO — НАДАННЯ КОЖНОМУ СТУДЕНТУ 
МОЖЛИВОСТІ ЗАЙНЯТИСЬ ТВОРЧІСТЮ, 
ВИКОРИСТОВУЮЧИ АНГЛІЙСЬКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ

“

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ
Учасників NEO об’єднують та нади
хають конкуренція через співпрацю 
та взаємодопомогу заради важливої 
спільної мети, суперництво, в яко
му команди готові допомагати одна 
одній, уміння швидко адаптуватися 
й приймати рішення у сучасному сві
ті, бути відкритим до нових знань та 
ідей, а також навчання через розваги, 
ігри та інтерактив, коли процес при
носить радість і задоволення.

Метою NEO є надання кожному 
студенту можливості зайнятись твор
чістю, використовуючи англійську як 
інструмент, та зробити своє вивчен

ня англійської мови цікавішим. Усіх 
учасників поділено на три категорії 
відповідно до віку та рівня володін
ня англійською мовою: середній по
легшений, середній посилений та 
просунутий.

УСЕ ПРО ОСОБИСТОСТІ
Завдання олімпіади NEO2022 зо
рієнтовані на вивченні Особисто
стей – відомих людей із минулого, 
які певною мірою вплинули на світ 
і суспільство.

Етап Name of the Personality 
передбачає завдання, яке надає 
учасникам можливість продемон

струвати не лише вміння шукати та 
аналізувати інформацію, а й навички 
користування технологіями. Учасник, 
вивчаючи життя та діяльність видат
ної особистості, створює презентацію 
та записує аудіотрек, у якому комен
тує всю презентацію й пояснює свій 
вибір діяча. Серед відомих людей 
такі знані особистості, як Агата Крісті, 
принцеса Діана, Леонардо да Вінчі, 
Авраам Лінкольн, Луї Пастер, Іван 
Павло ІІ, Чингізхан та ін. Погодьте
ся, що не всі вони прислужилися 
людству з позитивного боку. Тимто 
й цікавими мали б бути такі постаті 
для олімпійців.

Етап Expression of the Personality – 
дуже незвичний та цікавий виклик 
для учасників, який допоможе їм 
продемонструвати навички публіч
них виступів та уяву у повному об
сязі. Учасники мають записати свою 
промову на відео (3–7 хвилин). Вони 
мають говорити від імені діяча, якого 
обрали на першому етапі. Учасники 
мають говорити англійською та пере
бувати у кадрі під час всієї промови. 
А от теми для виступів дуже оригіналь
ні: «Що я не встиг/не встигла сказати»; 
«Зізнання»; «Як я це зробив/зробила».

Етап Own Personality – це творча 
письмова робота. Це нелегке, але та
кож цікаве завдання, яке потребує 
багато креативності, концентрації 
та вміння володіти мовою. На цьому 
етапі учасники відкривають свої дум
ки та демонструють власну позицію 
у есе. Ось лише деякі з тем, які орга
нізатори запропонували олімпійцям:

 ⚫ Should medical experiments be 
conducted upon animals? (Чи варто 
тестувати медикаменти на тваринах?)

 ⚫ Going to war is always wrong 
(Участь у війні – безглузда справа) 

 ⚫ Learning History is a waste of 
time (Вивчення історії – це марна 
трата часу)

 ⚫ Death penalty. Yes or no? 
(Смерт на кара: так чи ні?)

 ⚫ Can money buy happiness? 
(Чи можливо купити щастя за гроші?)

Цікава програма олімпіади 
NEO2022 дасть змогу учасникам 
продемонструвати свої найкращі 
уміння, показати власний рівень 
знань з англійської мови, врешті, 
відчути присмак неперевершеного 
олімпійського азарту.

Олімпіаду NEO, яка відбудеться 
2022 року, організатори поді
лили на три етапи, перші літери 
назв яких складають абревіату
ру NEO: Name of the Personality 
(ім’я діяча), Expression of the 
Personality (вираження осо
бистості) та Own Personality 
(власна особистість).

Кінцева дата реєстрації для уча
сті в олімпіаді: 25.12.2021 р.

2022

1 етап
Name of the Personality 
01.02.2022 р.

2 етап
Expression of the Personality 
03.03.2022 р.

3 етап
Own Personality 
16.05.2022 р.

Фінальне оголошення пере
можців: 07.06.2022 р.
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 АМЕРИКАНСЬКИЙ  
 ДИПЛОМ СЕРЕДНЬОЇ  
 ОСВІТИ ОНЛАЙН  

Що таке 
подвійний диплом? 

Подвійний диплом – це онлайн-  
програма для учнів, починаючи  

з 7-х класів, від провідного 
американського університету Arizona 

State University, освітнього 
партнера DEC, та української 

школи.

Які особливості 
такого навчання?
Це новий освітній формат для Укра
їни та можливість для українських 
студентів навчатися в одному з най
кращих університетів світу.

Крім того
У дітей, які отримають такий ди
плом, буде перевага для продов
ження навчання офлайн в універ
ситеті за спеціальними умовами.

Чому ASU?
Arizona State University 
(ASU) – провідний на
вчальний заклад США, 
в якому навчаються сту
денти з усього світу. Уже 
6 років поспіль ASU по
сідає 1 місце як найінно
ваційніший університет, 
випереджаючи Стенфорд 
та Массачусетський техно
логічний інститут.

І це ще  
не все

Для талановитих 
абітурієнтів  

передбачені  
 стипендії. ⚫  DEC надає супровід  

у навчанні

⚫  DEC надає будь-які 
послуги, пов’язані з на-
вчанням за кордоном

Як проходить навчання  
за програмою  
«Подвійний диплом»?

 ⚫  Протягом програми вивчаються 6 предметів

 ⚫  Щороку вивчаються 1 або 2 предмети

 ⚫  Орієнтовна кількість годин навчання за програ
мою: 35 годин на тиждень

 ⚫  30% занять відбувають в режимі реального часу, 
онлайн, з американським викладачем спеціально 
для групи учнів української школи

 ⚫  Кожному студенту призначено Learning Success 
Coach, який супроводжує процес навчання дитини, 
допомагає з розкладом, завантаженням і пересвід
чується, що студент встигає виконувати всі завдання

Для чого потрібен 
американський диплом?
⚫  Це значне підвищення шансів на вступ до най

престижніших вишів не тільки США, а й усього світу

⚫  Це показник готовності до різних освітніх систем 
та набуття навичок онлайннавчання

⚫  Це можливість спробувати закордонне навчання, 
починаючи вже з 7 класу, зануритися в академіч
ний процес, зрозуміти специфіку оцінювання та 
відчути себе студентом іноземного університету

⚫  Це ідеальне вивчення англійської мови з носіями

Діти проводять активне по
закласне дозвілля – драма
тичний, письменницький, 
психологічний, науковий, 
садівничий клуби, студент
ський парламент та ін.

І це ще  
не все

Крім усього 
іншого

Хороша нагода 
зекономити
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ
Програму можна пройти під час навчан
ня у старших класах в українській школі, 
поєднуючи зі звичною програмою та не 
витрачаючи часу на перельоти.

ЕКОНОМІЯ КОШТІВ
Вартість навчання у звичайній старшій 
школі США становить у середньому $65 тис. 
за рік. Якщо додати витрати на перельо
ти і проживання у Сполучених Штатах, то 
з програмою «Подвійний диплом» еконо
мія становитиме кількадесят разів.

ЕКОНОМІЯ ЗУСИЛЬ
Батькам та дитині не потрібно витрачати час 
на залагодження організаційних питань, 
пошук провайдера, збір документів та ко
мунікацію з навчальним закладом.

Що дає така  
програма?

Вона дозволяє отримати 
офіційний диплом про 

середню освіту, який видають 
американським учням 

після закінчення старшої школи, 
залишаючись в Україні.
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ПУТІВНИК ЗІ ВСТУПУ  
У ЗАКОРДОННИЙ ВИШ

Отже, ваша дитина має непереборне 
бажання навчатися за кордоном, і на 
сімейній нараді ви ухвалили, що від 
сьогодні починаєте підготовку до цьо
го важливого етапу у житті родини. 
Але з чого ж почати? Почнемо з най
важливішого – вибору країни та на
вчального закладу, де навчатиметься 
ваш майбутній студент.

ЯК ОБРАТИ КРАЇНУ ДЛЯ НАВЧАННЯ
Для прийняття рішення щодо країни 
навчання важливо проаналізувати 
декілька чинників.

1 Обов’язково потрібно розібра
тися в освітній системі країни. 
Адже, якщо ви оберете, напри

клад, Францію, то вступити до уні
верситету одразу після школи не 
вийде – спочатку доведеться про
вчитися щонайменше рік в україн
ському виші.

У деяких країнах іноземні абітурі
єнти повинні спочатку провчитися рік 
на підготовчих програмах (foundation 
or pathway).

2 Мова навчання  –  важливо 
розуміти, якою мовою ви як 
студент хочете вчитися, якою 

мовою буде комфортно спілкуватися 
в побуті. Можна взяти, наприклад, 
Нідерланди, де англійська не є дер
жавною, але тут існує понад 2000 
програм англійською мовою. Або ж 
Німеччину й Австрію, де можна також 
знайти навчання англійською, але 
тоді точно необхідно вчити додатково 
німецьку мову для побуту і майбут
нього працевлаштування.

Вадим Кучерук,  
експерт із міжнародної 

освіти компанії DEC
ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ: 
ШПАРГАЛКА

EARLY BIRD   
Розпочати підготовку після 
9 класу

ACADEMICS  
Добре навчатися у школі

LANGUAGE 
Вивчити мову (кінець 10 класу)

TRAVEL 
Брати участь у індивіду
альних та групових навчаль
них програмах

3 Вибір фаху і програми – вкрай 
важливо вивчити зміст і пред
мети, які вивчаються, оскільки 

одна програма може відрізнятися 
від вишу до вишу (кількість годин на 
лекціях і практичних заняттях).

4 Рейтинг вишу – дуже важливо 
дивитися не тільки на загаль
ноуніверситетський рейтинг, 

а й на рейтинг конкретного фаху. Виш 
може посідати 50 сходинку в світо
вому рейтингу (приклад QS World 
University Ranking), а, наприклад, не 
потрапляти у топ200.

5 Можливість отримання сти-
пендії – звичайно ж, акаде
мічно сильним і  активним 

студентам можна претендувати на 
отримання стипендії від універси
тету. У Нідерландах університети 
прикладних наук надають стипендії 
в розмірі 1500–5000 євро на перший 
рік навчання за умови стандартної 
вартості навчання 8000 євро/рік.

6 Перспективи після отримання 
диплома – це питання більше 
до міграційної політики кожної 

окремої країни. Наприклад, у Європі 
Німеччина надає 18 місяців легального 
перебування, Нідерланди – 12 місяців, 
але є країни, які не пропонують жод
них можливостей після отриманого ди
плома, і тоді студент, уже навчаючись 

на магістратурі, повинен замислюва
тися над тим, як закріпитися у країні.

7 Культура і клімат – важливо 
вивчити релігію й традиції тієї 
країни, яку ви обрали, до того ж 

дуже важливий чинник – місцева кух
ня. Щодо погодних умов – поставте 
собі запитання, чи готові ви жити 
і вчитися в країні, де 300 днів на рік 
палить сонце або йде дощ.

8 Працевлаштування після 
закінчення вишу – перед тим 
як обрати виш, вивчіть, який 

процент студентів працевлашту
вався, куди саме, в які терміни вони 
це зробили. А також буде корисним 
переглянути, з ким виш підтримує 
партнерські взаємини.

ЯК ОБРАТИ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Обирати місце навчання потрібно, 
спираючись на вибір студента щодо 
спеціалізації і майбутнього фаху. 
Наприклад, якщо майбутній студент 
хоче вивчати моду та дизайн, тоді 
варто звернути увагу на виші Італії та 
Франції, де можна отримувати освіту 
в галузі моди і вчитися англійською 
мовою. Якщо ж студенти бачать себе 
у комунікаціях, медіа та маркетингу 
і якщо ще конкретно не визначили
ся із фахом, тоді варто розглядати 
країни Північної Америки, де у цих 
сферах працюють потужні навчальні 
заклади, що дозволяють опановувати 
паралельно декілька напрямів.

Наша агенція допомагає обрати 
як країну навчання, так і навчальний 
заклад. Ми проводимо порівняльний 
аналіз навчальних закладів, які до
бираємо згідно з критеріями вибору 
клієнта, а також робимо порівняльний 
аналіз і надаємо інформацію щодо 
шансів дитини на вступ, на отримання 
стипендії або знижки на навчання, 
аналізуємо міграційну політику різних 
країн. Ми надаємо повний супровід 
в оформленні документів на вступ, 
контролюємо процес вступу, підбира
ємо опції проживання, допомагаємо 
оформити студентську візу і вирішити 
усі поточні питання й потреби, аби 
вибір було зроблено вдало, а вступ 
та адаптація пройшли легко.

НАЙПОПУЛЯРНІШІ КРАЇНИ  
СЕРЕД УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

США
⚫  Одна з найкращих систем 

освіти у світі
⚫  Дипломи американських 

вишів визнаються в світі
⚫  Величезний вибір спеціаль

ностей
⚫  Можливість самому підбира

ти предмети

⚫  Можливість працювати під 
час навчання

⚫ Яскраве студентське життя
⚫  Широкі перспективи праце

влаштування
⚫  Підготовчі курси гарантують 

зарахування

КАНАДА
 ⚫ Рівень життя визнаний ЮНЕ

СКО найкращим у світі
 ⚫ Диплом прирівнюється до аме

риканського і визнається у світі
 ⚫ Вартість навчання нижча, ніж 

у США та Великій Британії
 ⚫ Можливість отримати стипен

дію або знижку
 ⚫ Університети беруть студентів 

із 16 років. Зарахування на 85% 
під час 11го класу школи

 ⚫ Можливість офіційно працю
вати із першого дня навчання

 ⚫ Надається дозвіл на роботу 
після закінчення коледжу або 
університету

 ⚫ Вид на проживання після 
3 років перебування у Канаді

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
 ⚫  Британські дипломи – найпре

стижніші у світі й визнаються 
роботодавцями усього світу

 ⚫  Сучасні методи навчання, 
різ но манітність теоретичних 
та практичних занять, сучасне 
обладнання та високопрофе
сійні викладачі

 ⚫  Іноземні студенти можуть 

офіційно працювати до 20 го
дин на тиждень упродовж 
навчання та необмежено під 
час вихідних та канікул

 ⚫   93% іноземних студентів 
задоволені власним досвідом 
навчання у Великій Британії

 ⚫  Мережа корисних контактів 
і знайомств

ЄВРОПА
 ⚫  Можливість отримання освіти 

англійською мовою в приват
них та державних вишах

 ⚫  Дипломи визнаються у світі
 ⚫  Міжнародне середовище 

навчання
 ⚫ Вивчення декількох мов

 ⚫  Можливість подорожувати 
Європою під час навчання

 ⚫  Можливість брати участь у про
грамі обміну студентів Erasmus

 ⚫  Програма «Подвійний диплом»
 ⚫  Відносна близькість  

до України
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ЩО ТАКЕ ДОВГОСТРОКОВИЙ КОНСАЛТИНГ
Довгостроковий консалтинг для родини озна
чає те, що ми є партнером сім’ї, провідником 
на шляху до здобуття дитиною освіти. Ми су
проводжуємо родину у вирішенні складних 
питань, серед яких:

 ⚫ Із чого почати шлях дитини у світ упев
нених успішних дорослих?

 ⚫ Як сформувати образ дитини в майбут
ньому і йти до нього?

ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ:  
ВІД ЗАДУМУ ДО ВТІЛЕННЯ

Олександра Тарченко,  
керівниця департаменту 
міжнародної освіти 
компанії DEC

DEC — ОСВІТНЯ КОМПАНІЯ, ГОЛОВНА 

МЕТА ЯКОЇ — ДОПОМОГТИ ДІТЯМ 

ОТРИМАТИ ЯКІСНУ ОСВІТУ. СЬОГОДНІ 

РОБОТА КОМПАНІЇ ЗОСЕРЕДЖЕНА 

НА РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛИБОКОГО, 

ДОВГОСТРОКОВОГО КОНСАЛТИНГУ ДЛЯ 

РОДИНИ, ЯКИЙ СТОСУЄТЬСЯ ПИТАНЬ 

РОЗВИТКУ ТА ОСВІТИ ДИТИНИ

РОДИНА ОТРИМУЄ КОМПЛЕКСНУ ПОСЛУГУ ПІД КЛЮЧ — ВІД ЗАДУМУ 
ДО ВТІЛЕННЯ, З ПОСТІЙНОЮ ПІДТРИМКОЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
НЕБАЙДУЖОГО МЕНЕДЖЕРА

“

тини за кордоном. У результаті родина отримує 
комплексну послугу під ключ – від задуму до 
втілення, з постійною підтримкою персональ
ного небайдужого менеджера.

ВІД ЗАПИТУ ДО ГОТОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
ОСВІТНЬОГО РІШЕННЯ
Співробітництво компанії DEC з родиною 
передбачає різноманітні етапи, перший 
з яких – загальна стратегічна сесія для форму
вання образу дитини в майбутньому. Експерт 
із міжнародної освіти разом із батьками та ди
тиною виявляють її бажання та цілі, а також 
прояснюють освітній запит сім’ї.

Залучаючи різних спеціалістів ми робимо 
комплексну діагностику дитини, щоб обрати 
відповідний навчальний заклад для вступу та 
вибудувати правильну програму підготовки. 
Здійснюється психологічна та академічна діа
гностика: виявлення сильних і слабких сторін 
у різноманітних аспектах, рівня стресостійкості 
та адаптивності, розвитку різних навичок; ви
значення академічної успішності й поточного 
рівня знання англійської мови. За результатами 
діагностики ми визначаємо освітню мету – кра
їну, спеціалізацію та навчальний заклад.

На основі обраних навчальних закладів для 
вступу буде створено стратегію підготовки – 
покроковий план дій для досягнення відповід

ності майбутнього студента вступним вимогам, 
набір рекомендацій щодо курсів, методик і до
даткових програм навчання. Такий підхід дасть 
змогу батькам побачити і зрозуміти цілісність 
процесу та послідовність дій.

А далі – тюторинг із реалізації стратегії під
готовки. Це передбачає створення та коорди
націю розкладу занять; відстеження результатів 
і їх коригування за необхідності; зворотний 
зв’язок для батьків тощо.

Коли дитина готова до вступу, весь процес, 
пов’язаний із зарахуванням, отриманням візи, 
оформленням усіх необхідних документів, ми 
беремо на себе.

Але й на цьому етапі наша співпраця з сім’єю 
не закінчується. Ми і далі продовжуємо супрово
джувати дитину під час навчання аж до випуску, 
а з батьками розпочинаємо увесь цей процес із 
самого початку, але вже з молодшою дитиною.

Кожна родина, співпрацюючи з DEC, 
отримає індивідуальний підхід

Компанія DEC допомагає сформувати мету, 
розробляє стратегію підготовки до досягнення 
цієї мети та супроводжує у її реалізації

 ⚫ Як зрозуміти і виявити, що цікаво дитині, 
й у чому її покликання?

 ⚫ Як із різноманіття пропозицій зробити 
найкращий вибір? 

 ⚫ Як залучити дитину до процесу вибору 
освіти, а не обирати замість неї?

 ⚫ Як визначитися з вибором країни і на
вчального закладу?

 ⚫ Як підготувати дитину до вступу за кор
дон?

 ⚫ Як не тільки вступити, але і підготувати 
дитину до успішного навчання?

У результаті спільної роботи сім’я отримує 
насамперед надійного освітнього партнера, 
що підійде до планування майбутнього дити
ни з розумінням, увагою, відповідальністю та 
співпричетністю.

Крім того, ми допомагаємо сформувати мету 
(ким дитина хоче бути і який навчальний за
клад для вступу обрати), розробляємо стратегію 
підготовки до досягнення цієї мети та супро
воджуємо у її реалізації. Для цього створюєть
ся покроковий план з чіткими практичними 
рекомендаціями щодо підготовки до вступу 
в навчальний заклад та успішного навчання; 
здійснюється координація сім’ї та вирішення 
організаційних питань протягом навчання ди
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Кожен із продуктів від DEC – це по
слуги, які надає компанія під інди
відуальні запити клієнтів. Аби вибір 
був удалим, а навчання успішним, 
важливо зробити декілька правиль
них кроків у потрібному напрямі. Фа
хівці DEC допоможуть батькам і їхнім 
майбутнім студентам визначити цей 
напрям і швидко подолати всі етапи 
отримання освіти за кордоном.

Давайте окремо розглянемо, як 
готуватися до середньої та вищої 
освіти за кордоном.

Якщо ви плануєте вступати до за
кордонної школи, то є певні вступні 
вимоги, до яких ми рекомендуємо 
підготуватися раніше. Серед них – 
складання вступних іспитів та спів
бесіда з представником школи.

АКАДЕМІЧНІ ПРЕДМЕТИ 
АНГЛІЙСЬКОЮ
Щоб підготуватися та успішно скласти 
іспити англійською мовою недостат
ньо просто вивчати англійську. Ми ре
комендуємо вивчення академічних 
предметів англійською, що дозволить 
студенту не лише підготуватися до 
складання іспитів, а й до навчання 
в школі.

Академічні предмети англій
ською – це будьякі предмети (хімія, 
фізика, математика тощо), які ведуть 
профільні викладачі англійською мо
вою. Заняття проходять індивідуаль
но, в онлайн або офлайнформаті.

Крім підготовки до екзаме
нів, академічні предмети також 

КОМПЛЕКСНА ПІДГОТОВКА  
СТУДЕНТА ДО ВСТУПУ  
ТА НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ

допомагають закрити різні потреби 
студента: 1) студент готується склада
ти іспит, де потрібні знання з предме
та; 2) студент навчається у школі або 
у виші за кордоном і йому потрібно 
підтягнути предмет; 3) студент навча
ється в Україні англійською мовою 
(білінгвальне навчання); 4) студент 
готується до навчання за кордоном.

ПІДГОТОВКА ДО СПІВБЕСІДИ 
У ПРИВАТНУ ШКОЛУ
Насамперед варто зауважити, що 
співбесіда у приватну школу – це не 
перевірка знань дитини, а більшою 
мірою перевірка того, наскільки 

КОМПАНІЯ DEC ПРОПОНУЄ КОМПЛЕКС ПРОДУКТІВ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ПІДГОТУВАТИСЯ  

ДО ВСТУПУ І НАВЧАННЯ У ЗАКОРДОННОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. ЦЕ ЗРОБИТЬ ПРОЦЕС 

ПІДГОТОВКИ НАЙМЕНШ СТРЕСОВИМ, А АДАПТАЦІЮ – КОМФОРТНОЮ

дитина підходить саме цій школі. За 
роки роботи компанія DEC має вели
кий досвід підготовки до співбесід, 
тому на нашому курсі ми допомо
жемо дитині підготуватися так, щоб 
максимально розкрити її особистість 
через відповіді на запитання. І все це, 
звісно, англійською мовою.

Підготовка до співбесіди – це 
індивідуальна робота з учителем 
тривалістю 10 годин. План роботи, 
зокрема, передбачає: пояснення, 
як проходить співбесіда; приклади 
запитань та підготовка відповідей 
до них; пробну співбесіду з викла
дачем.

Якщо ви плануєте вступати до уні
верситету, то рекомендуємо почати 
підготовку заздалегідь із програми 
UNILAB.

UNILAB: ІНТЕНСИВНА ЛАБОРАТОРІЯ 
ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПУ 
В ЗАКОРДОННІ ВИШІ
UNILAB – програма для підлітків 
14–20 років, яка проходить у рамках 
літнього англомовного табору DEC 
camp. Лабораторія створена для тих, 
хто прагне навчатися за кордоном, 
а отже, хоче визначитися із навчаль
ним закладом, країною навчання, 
можливо, обрати фах, а також ді
знатися, як підготуватися до такого 
навчання, щоб упевнено почуватися 
в іншій країні.

UNILAB ідеально підходить для:
 ⚫ учнів 9–10 класів, що планують 

вступати до закордонних вишів;
 ⚫ дітей, які хочуть удосконали

ти навички володіння англійською 
мовою;

 ⚫ випускників шкіл, які вступають 
за кордон цього року і хочуть визна
читися зі спеціальністю/вишем;

 ⚫ дітей, які планують провести 
канікули з користю.

Серед вступних вимог до універ
ситету є: тест IELTS, мотиваційний 
лист та резюме, до яких ви також 
можете підготуватися разом із ком
панією DEC.

ПІДГОТОВКА ДО IELTS
IELTS (International English Language 
Testing System) – міжнародна система 
оцінювання рівня англійської мови. Це 
тест із 4 модулів: аудіювання, читання, 
написання есе, спілкування з носієм.

Як ми готуємо до IELTS:
1/ Тестування. Перед стартом 

навчання ви складаєте тест, щоб ви
значити нинішній рівень володіння 
англійською.

2/ Індивідуальна програма. Спеці
алісти DEC розробляють індивідуаль
ну програму навчання, враховуючи 
ваш рівень знань та бажаний резуль
тат при складанні іспиту IELTS.

3/ Уроки онлайн/офлайн. Індиві
дуально або у складі групи.

4/ Тривалість курсу – 2,5–3 місяці. 
Одне заняття триває 90 хв.

5/ Контроль якості. Ми проводи
мо постійний моніторинг успішності 
студента та за необхідності вносимо 
корективи до індивідуальної програ
ми навчання з метою впевненості 
в досягненні поставленої мети.

UNILAB — ЦЕ ГОТОВЕ 
ПОРТФОЛІО, ВСІ 
НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ, 
ОСОБИСТИЙ 
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ 
ЛИСТ, ТЕСТ ІЗ 
ПРОФОРІЄНТАЦІЇ, 
ЗНАЙОМСТВО 
З ЕКСПЕРТАМИ 
ТА ПІДВИЩЕННЯ 
РІВНЯ ВОЛОДІННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЮ

“

ВСЕ ПРО 
ПРОГРАМУ 
UNILAB

ПІДГОТОВКА  
ДО IELTS  
У DEC SCHOOL
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6/ Mock Test. У кінці кожного кур
су проводиться повний аналог IELTS 
іспиту (Mock Test) тривалістю три го
дини. Результат цього тесту відповідає 
результату справжнього IELTS. Ви змо
жете передбачити свій результат при 
складанні IELTS в авторизованому 
екзаменаційному центрі.

Ми пишаємося тим, що студенти, 
які проходять наш курс підготовки, 
складають тест IELTS на середній 
бал 7.0.

ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ 
МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА І РЕЗЮМЕ
Personal statement – мотиваційний 
лист, який повинні писати всі абіту
рієнти іноземних вишів, щоб прояви
ти свою особистість, розповісти про 
свій досвід, навички та цілі, пояснити, 
чому вони обрали саме той чи інший 
курс. Мотиваційний лист, так само як 
і резюме, – це самопрезентація, в якій 
кандидат розкриває себе та водночас 
демонструє знання та рівень володін
ня англійською мовою.

На основі цих документів універ
ситети роблять висновки, чи підхо
дить їм абітурієнт. Саме вони можуть 
зіграти ключову роль у рішенні при
ймальної комісії про зарахування.

Спеціально для абітурієнтів, які 
вступають до закордонних вишів, екс
перти компанії DEC підготували курс, 
який допоможе написати вдалий мо
тиваційний лист та успішне резюме і 
вступити до омріяного університету. 
Підготовка проходить індивідуаль
но – учитель займається зі студентом, 
спираючись на початковий запит та 
потребу абітурієнта.

ПІДГОТОВКА ДО ВІД’ЇЗДУ 
НА НАВЧАННЯ – PRE-DEPARTURE 
ORIENTATION
Predeparture orientation – це за
ходи для тих студентів, що вже 
від’їжджають до закордонних шкіл 
та університетів. Це зустрічі для 

батьків та дітей, протягом яких ми 
розповідаємо про все, що чекає на 
них у новому навчальному закладі 
й у новій країні:

 ⚫ які документи повинні бути при 
собі у міжнародного студента;

 ⚫ як краще облаштуватися на 
новому місці;

 ⚫ навчальний план, семестри, 
канікули, оцінки і все, що пов’язане 
з навчанням;

 ⚫ медицина, страхування;
 ⚫ вимоги щодо COVID19 після 

прибуття в країну;
 ⚫ із якими труднощами може 

зіткнутися студент, і як їх вирішувати;
 ⚫ як морально підготуватися 

батькам до розлуки, і як допомогти 
дитині впоратися зі стресом у період 
адаптації.

ПОСЛУГА МЕДОГЛЯДУ 
ТА МЕДИЧНОГО СУПРОВОДУ
Наша компанія у партнерстві з кліні
кою Verde пропонує батькам програ
му медичного асистансу дитини, яка 
навчається за кордоном. Програма 
передбачає: профілактичний огляд 
дитини перед від’їздом на навчання 
за кордон; формування аптечки не
відкладної допомоги та проведення 
заняття з батьками і дитиною з ви
користання медикаментів (із 10–12 
років); лікарський асистанс протягом 
навчального року – група в месендже
рі з лікарем, дитиною та батьками.

ЯК ЗДАТИ  
IELTS НА 
НАЙВИЩИЙ 
БАЛ

Викладання світового рівня ученими Оксфордського  
та Кембриджського університетів

www.immerse.education

Унікальні академічні програми

КембриджОксфорд

Доуніверситетські 1:1 Тюторинг

Лондон

Л І Т Н І  Ш К О Л И - П А Н С І О Н И

О Н Л А Й Н - К У Р С И

Архітектура
Штучний інтелект
Бізнес-менеджмент
Хімія
Комп’ютерні науки
Літературна творчість
Економіка

Інженерія
Англійська література
Географія
Історія
Міжнародні зв’язки
Право
Математика

Медицина
Філософія
Фізика
Психологія
Робототехніка
Сталий розвиток
та багато іншого

Н А В Ч А Л Ь Н І  Д И С Ц И П Л І Н И
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Шлях до отримання вищої освіти 
та фахової самореалізації – це дов
готривалий проєкт, у якому беруть 
участь і діти – майбутні студенти, 
і їхні батьки, і викладачі, і консуль
танти, до яких протягом цього шляху 
звертаються родини. Для реалізації 
цього проєкту наша компанія має 
всі необхідні ресурси та підтримку. 
Відповідно до цілей, планів, часу, 
який потрібен на розвиток дитини, 
ми пропонуємо клієнтам індивіду
альне освітнє рішення, яке може 
складатися з кількох різних етапів, 
передбачати курси, програми, додат
кові проєкти, у яких ми пропонуємо 

ТЮТОРИНГ — ПРОВІДНИК  
У РОЗВИТКУ

Світлана Булгакова, академічна 
директорка DEC life school

ТЮТОРИНГ ВІД DEC LIFE SCHOOL — ЦЕ 

КОМПЛЕКСНИЙ СУПРОВІД РОДИНИ, В РАМКАХ 

ЯКОГО ОСВІТНІЙ ЕКСПЕРТ ЯК ПРОВІДНИК 

ДОПОМАГАЄ ЗРОБИТИ ЕФЕКТИВНИМ 

І КОМФОРТНИМ РЕАЛІЗАЦІЮ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

ОСВІТНЬОГО РІШЕННЯ ДИТИНИ

родинам брати участь упродовж пев
ного часу, аби якісно підготуватися 
до вступу та навчання у закордонних 
навчальних закладах. Задля того, аби 
успішно впоратися з усіма завдання
ми, що стоятимуть перед майбутніми 

студентами та їхніми батьками, ми 
створили послугу тюторингу від DEC 
life school, а саме – комплексний су
провід родини освітнім експертом 
під час реалізації індивідуального 
освітнього рішення дитини.

ЯКІ ЗАВДАННЯ ВИКОНУЄ ТЮТОР
Тютор – це освітній експерт, який 
знає, що таке освітній процес. 
Поперше, тютор стає координато
ром, який контролює індивідуальний 
освітній план дитини, складає та уз
годжує розклад занять, координує 
взаємодію між дитиною і вчителями, 
збирає та обробляє зворотний зв’язок 
від викладачів і тренерів. Подру
ге, тютор, як коуч, працює разом із 
дитиною над її особистісним роз

Тютор нічого не робить за свого 
підопічного, він учить студента робити 
все самостійно

який отримує вхідну інформацію, 
і надає зворотний зв’язок від різних 
викладачів, менторів, коучів – усіх, 
хто взаємодіє з дитиною.

Сьогодні тюторингу однаково по
требують як діти, так і їхні батьки. Ді
тям тютори допомагають спланувати 
розклад, розвинути навички таймме
неджменту, надають підтримку під 
час навчання, у комунікації з учите
лями, тренерами й викладачами.

Батькам же тютори потрібні, аби 
налагодити контроль та моніторинг 
процесу навчання та розвитку сту
дента, мати вчасне інформування 
в разі відхилення від навчального 
плану, а також мати змогу звернутися 
до освітнього експерта по пораду.

витком, сприяє розвитку навичок 
планування, таймменеджменту, 
цілепокладання та ін. Потретє, тю
тор веде комунікацію з батьками та 
повідомляє їм про прогрес чи зміни 
у плані й узгоджує все це з батьками.

Тютор регулярно зустрічається 
зі студентом, за запитом добирає та 
допомагає реалізовувати нові освітні 
рішення.

Важливо те, що батьки мають змо
гу оперативно отримати від тютора 
інформацію про прогрес у реалізації 
освітнього плану. Тютор надає екс
пертну підтримку та допомогу на 
шляху до поставленої освітньої мети, 
забезпечує об’єктивний та комплекс
ний зворотний зв’язок від усіх, хто 
працює зі студентом. Якщо у батьків 
немає змоги отримати об’єктивну ін
формацію від дітей, які на питання 
про справи завжди відповідають «Усе 
гаразд!», саме тютор стає джерелом 
такої інформації. А у світі дедлайнів, 
підготовки до іспитів і тестувань, 
вчасно дізнатися про складнощі оз
начає запобігти проблемам і випра
вити ситуацію.

ТЮТОРИНГ ЯК ТРЕТІЙ ПРОСТІР
Для дитини у ранньому підлітковому 
віці (13–14 років) ще складно швид
ко самоорганізуватися, спланувати 
навчання, швидко зробити вибір 
і т. ін. Тому на цьому етапі особливо
го значення набуває допомога з боку 
дорослого, професійним та людським 
якостям якого дитина довіряє. Маю
чи такого дорослого радника, який 
допоможе, підкаже, дитині легше 
бути ефективнішою у навчанні, вона 
швидше формує навички плануван
ня, таймменеджменту, тощо. Робо
та з тютором стає своєрідним третім 
простором – дотичним до просторів 
школи та дому, проте в цьому просто
рі дитина почувається більш само
стійною: вона на рівних із тютором 

початку навчання у школі, з 13 ро
ків, тютор створив дорожню карту 
на 3 роки. У рамках цієї карти на рік 
тютор розробляє освітню стратегію. 
Минулого року згідно з цією страте
гією студент, якому на сьогодні вже 
16 років, мав на відмінно здати IELTS, 
розширювати свій кругозір через 
участь у соціальних проєктах, здати 
математику на високий рівень та готу
ватися до стипендіальних програм за 
допомогою певної кількості проєктів. 
Тобто він мав чотири напрями, за яки

РОБОТА З ТЮТОРОМ СТАЄ СВОЄРІДНИМ ТРЕТІМ ПРОСТОРОМ — 
ДОТИЧНИМ ДО ПРОСТОРІВ ШКОЛИ ТА ДОМУ, ПРОТЕ В ЦЬОМУ 
ПРОСТОРІ ДИТИНА ПОЧУВАЄТЬСЯ БІЛЬШ САМОСТІЙНОЮ

“

вирішує важливі для власного розвит
ку питання. При цьому тютор нічого 
не робить за свого підопічного, він 
учить студента робити все самостійно.

ТЮТОР ЯК ПРОВІДНИК
Наведу приклад. Для одного зі сту
дентів, якого ми супроводжуємо від 

ми йшов. Це означало, що по одному 
з напрямів передбачалися додаткові 
заняття, по другому – індивідуальні, 
по третьому – модульні або постійні 
й т. ін. План було узгоджено зі студен
том та його батьками.

Далі тютор слідкує за виконанням 
цього плану, він стає і тим контактом, 

Батьки мають змогу оперативно 
отримати від тютора інформацію про 
прогрес у реалізації освітнього плану
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Мене як маму трьох дітей хвилює, як 
вони обиратимуть професію у май
бутньому. Гадаю, що ми всі схожі 
в тому, що хочемо, аби наші діти були 
успішними, відкритими, гнучкими, 
могли самі себе забезпечувати і тіши
тися життям. Головне питання в тому, 
як ми як батьки можемо їм допомогти 
у цьому.

Ще 20 років тому траєкторія до 
успіху була зрозумілою. Світ був ста
більнішим. Якщо ти добре вчився 
в школі, вступав у гарний виш, то 
отримував більш високооплачува
ну роботу і можливість побудувати 
успішну кар’єру. Сьогодні ж відпові
дальність за вибір професії лежить 
на кожному з нас.

ШКОЛА. УНІВЕРСИТЕТ. РОБОТА.  
ЧИ ПРАЦЮЄ В XXI СТОЛІТТІ 
УСТАЛЕНИЙ СЦЕНАРІЙ?

БАЗОВІ НАВИЧКИ XXI СТОЛІТТЯ
Тема вибору вишу для багатьох бать
ків болюча. Я пропоную розслабити
ся, тому що не існує єдиного правиль
ного вибору раз і назавжди. Щорічно 
з’являється до 50 нових професій, про 
які ми навіть не уявляємо. Що ми як 
батьки можемо зробити для дітей – 
так це допомогти їм сформувати пра
вильне мислення, яке ґрунтується на 
затребуваних навичках, що залиша
тимуться такими увесь час. Що це за 
навички?

Парадигма змінилася і ядром 
для оцінки успішності на ринку ка
дрів у майбутньому стане критерій 
«хороша людина». Що це означає? 
Це людина, яка вміє керувати своїм 

Ірина Зарецька-Котруце, 
засновниця DEC camp, 
профорієнтаторка майбутнього

ЯКИМ БУДЕ СВІТ ПРОФЕСІЙ 

ДЛЯ ТИХ, ХТО СЬОГОДНІ 

ОТРИМУЄ ОСВІТУ БЕЗ СТІН. 

ЯКИМИ НАВИЧКАМИ МИ МАЄМО 

ОВОЛОДІВАТИ СЬОГОДНІ, 

АБИ МАТИ МОЖЛИВОСТІ 

САМОРЕАЛІЗУВАТИСЯ ЗАВТРА

ресурсом, увагою, емоціями. Може 
зчитувати емоції інших людей і розу
міти, що вона може зробити, несучи 
відповідальність за своє життя, щоб 
допомогти іншим людям. Це ті нави
чки, які стануть основою успішності.

На другому місці оцінюватиметь
ся професійна компетенція – наскіль
ки добре я розуміюся на хімії або 
вмію робити таргетинг. Гнучкі нави
чки і метанавички у мисленні – умова 
номер один успіху.

Ядро особистості також буде ста
новити навичка управління увагою, 
своїм ресурсом і концентрацією. Вже 
багато шкіл інтегрували в роботу 
практику уваги або усвідомленості. 
Це означає, що регулярно, раздва на 

ГНУЧКІ НАВИЧКИ І МЕТАНАВИЧКИ 
У МИСЛЕННІ – УМОВА НОМЕР 
ОДИН УСПІХУ

“

день, ми повинні зупинитися, поди
хати, закрити очі, прийти в контакт із 
собою. Що частіше робимо цю прак
тику, то краще можемо привернути 
увагу і зберігати спокій. Таких прак
тик багато у відкритих джерелах, ви 
можете допомогти дитині їх знайти.

Наступна навичка – емоційна 
грамотність, емоційний інтелект, 
креативність. Сьогодні підлітки не 
готові працювати в авторитарних 
умовах. Вони хочуть співучасті, спів
творчості, визнання, тому емоційний 
інтелект – одна з ключових навичок 
для лідерів майбутнього. Це один із 
найбільш ненасильницьких способів 
вирішити конфлікти, він допоможе 
врахувати інтереси багатьох людей, 
щоб вони пішли за тобою. В Україні 
є центри і психологи, які проводять 
лекції та тренінги з емоційного інте
лекту, навчають ненасильницькому 

ставлення до природних ресурсів. 
Кожен із нас несе на собі відпові
дальність за процвітання планети. 
Те покоління, яке зараз зростає, має 
вже вбудовану навичку екологічного 
мислення. Сортують сміття, економ
лять електроенергію, шукають спосо
би давати друге життя старим речам.

Кроскультурність – ще одна 
важлива навичка. Якщо уявити ко
манди в майбутньому – це зазвичай 
кроскультурні команди, які об’єдну
ють людей різних національностей, 
культур, із різних країн. Тому не тільки 
знання інших мов, але і розуміння 
ментальності інших людей матиме 
велике значення. Тренувати м’яз 
кроскультурного інтелекту можна вже 

зараз, і для цього можна вже сьогод
ні брати з собою дітей у подорожі. 
І йдеться не тільки про курортний 
відпочинок, а радше про можливості 
зануритися в різні культури, пожити 
в сім’ях в інших країнах, стати волон
тером, щоб зрозуміти інші культури.

І ще одна навичка, яка буде по
трібна не тільки нашим дітям, а й 
нам, – це навчання довжиною в жит-
тя. Це те, чим може зайнятися кожен 
із нас. Можливостей отримувати нові 
знання і навички є безліч.

Допомагаючи дітям відточувати ці 
навички, ви допоможете сформувати 
одну з найважливіших навичок брати 
на себе відповідальність за своє жит
тя, за свій вибір і результат.

МАЙБУТНЄ РИНКУ ПРАЦІ
У майбутньому будуть затребуваними професії зі сфери нових техно
логічних секторів. Професії, які стосуються складних, прогресивних 
ІТтехнологій, штучний інтелект, работотехніка, кібербезпека, створен
ня архітектури нових нейромереж, нова медицина – нанобіотехнології, 
нові матеріали, створення нового транспорту тощо.
У творчій індустрії – професії, де ми можемо обміняти нашу творчу енер
гію на гроші. Дизайнер, інфостиліст, тренер творчих станів – цих професій 
не вистачатиме, з’являться люди, які допоможуть розвивати ці напрями.
У людиноцентричних сервісах розвиватиметься усе, що стосується 
персонально людини. Люди, які не просто роблять сервіс – стрижуть, 
готують чи будьщо роблять, – а всі, хто створює атмосферу, тепло.
І це зовсім не повний перелік…

спілкуванню з методики Маршалла 
Розенберга. Ми теж у наших школах 
і таборі допомагаємо освоїти інстру
менти для саморегулювання та розу
міння емоцій інших людей.

Цифрова грамотність також буде 
затребувана. Це зрозуміло. Швид
кість зростає, технологій більше, тому 
вміння використовувати їх – одна 
з ключових навичок.

Творчість і креативність – теж 
одна з ключових навичок, яка відріз
нятиме нас від роботів. Допомагайте 
дітям розвивати творче мислення, 
рішення нестандартних ситуацій.

Наступна навичка, яка отримує 
все більшу вагу, – екологічне мис-
лення. Йдеться про відповідальне 
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Якою б самостійною не була ваш дити
на, яким би сильним не було бажання 
студента вчитися за кордоном, пере
бування й адаптація до навчання в за
кордонному виші можуть стати сер
йозним випробуванням не тільки для 
самого студента, але і для його батьків

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ 
ДО НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Існують прості, проте емоційно заря
джені аспекти, які є джерелом тривог 
як для дитини, так і для батьків.

САМОСТІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА
Коли дитина не в зоні контролю бать
ків, то основне джерело спокою для 
них – отримання від неї інформації. 

БУДЬТЕ ГОЛОВНИМ 
СОЮЗНИКОМ 
І РАДНИКОМ ДЛЯ 
СВОЄЇ ДИТИНИ. 
І ТОДІ ВИ БУДЕТЕ 
ПЕРШИМ, ДО КОГО 
ВОНА ЗВЕРНЕТЬСЯ 
ПО ДОПОМОГУ

“

НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ.  
ЯК БАТЬКАМ ПІДГОТУВАТИ СЕБЕ 
І СВОЮ ДИТИНУ ДО НОВОГО  
ЕТАПУ В ЖИТТІ

Відповідно важливо заздалегідь до
мовлятися про те, як дитина буде вас 
інформувати про те, що з нею відбу
вається.

Буває, що батьки телефонують 
дітям уранці, працюючи будильни
ками. Можливо, діти не будуть такі 
відповідальні, щоб вчасно дзвонити 
вам і тримати в курсі своїх справ. Тут 
потрібно вводити додаткові домов
леності, які мотивуватимуть дитину 
подбати про вас, оскільки ви можете 
тривожитися. Діти звикають і досить 
дисципліновано до цього ставлять
ся. Також гарна порада: спокійно 
переносьте звістки про можливі 
труднощі ваших дітей. Якщо вони 
побачать, що ви можете впоратися 

з цими переживаннями, їм буде від 
цього легше.

Що стосується неповнолітніх дітей, 
то для них контроль і забезпечення 
безпеки здійснює персонал школи, 
в якій вони навчаються. Але тема 
зв’язку з дитиною на відстані не менш 
актуальна, оскільки в ранньому віці 
дитина більше зацікавлена у спілку
ванні з батьками. Тут важливо уважно 
слухати дитину й приділяти їй увагу.

Джерелом інформації для вас та
кож можуть бути соціальні мережі, 
з яких іноді можна дізнатися більше 
інформації, ніж з особистого спілку
вання. Але утримуйтеся від недореч
них коментарів, інакше вас можуть 
позбавити цієї можливості.

Віра Факадей,  
провідна психологиня 

компанії DEC
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я
Навчання потребує багато сил 
і концентрації уваги. Досягненню 
ефективних результатів у навчанні 
сприятимуть повноцінне харчування, 
здоровий сон і фізична активність. 
Тому важливо заздалегідь навчити 
дитину піклуватися про своє здоров’я.

Якщо говорити про самопочуття, 
дитина повинна розуміти симптоми, 
на які важливо звертати увагу і яка 
потрібна медична допомога. Вчи
тися піклуватися про себе, робити 
покупки, керувати бюджетом, готува
ти – все це можна робити захоплююче 
і поступово. Крім того, варто звертати 
увагу дитини на фізичні навантажен
ня, заняття спортом.

НАЛАГОДЖЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ
Їдучи на навчання, дитина не тільки 
розлучається з членами родини, а й 
втрачає звичне коло спілкування з дру
зями. Це досить серйозне переживан
ня, адже на новому місці їй потрібно 
буде заводити нових друзів, будувати 
нові стосунки. Для цього потрібен час, 
тому перший рік за кордоном може 
бути найважчим. Важливо підтримува
ти дитину в спілкуванні, допомагаючи 
пережити ці непрості зміни.

До теми комунікацій можна від
нести тему булінгу, цькування, со
ціального тиску. Важливо говорити 
на ці теми з дитиною, розповідати 
про те, що це явище може трапити
ся. І ще важливо розуміти, як цьому 

протистояти. Зазвичай цими питан
нями займаються соцслужби при 
навчальних закладах. У такі момен
ти серед однолітків ця проблема не 
може вирішитися самостійно, треба 
звертатися до дорослих, до тих, хто 
може протидіяти цьому явищу.

НАВЧАННЯ
Навчання – основна мета майбут
нього студента та його сім’ї. Тут важ
ливо поступово збільшувати обсяг 
самостійного навчального процесу 
у період підготовки. Якщо в школі 
для отримання високого балу ми ча
сто наймаємо для дітей репетиторів, 
при переході на студентську освіту 
кращим репетитором для студента 

стає його викладач. Тому нам необ
хідно адекватно оцінювати здатність 
дитини до тривалого самостійного 
навчального процесу. А також роз
вивати комунікативні здібності, які 
допоможуть йому зануритися в ма
теріал і отримати необхідні знання.

У цьому напрямі треба розуміти, 
як батьки можуть отримувати інфор
мацію про успішність своєї дитини. 
Оскільки університет не уповнова
жений повідомляти батьків про успі
хи їхніх дітей, важливо домовитися 
з дитиною, як ви можете отримувати 
цю інформацію протягом усього про
цесу навчання. Для цього важливий 
контакт і довірче спілкування, яке ви 
будуєте заздалегідь.

ЯК СФОРМУВАТИ 
ПСИХОЛОГІЧНУ СТІЙКІСТЬ 
У ДИТИНИ

1/ Побороти страх невідомості – 
значить упоратися з причиною 
багатьох тривог наших дітей, які 
забирають часом багато сил і зава
жають концентрації. Тому важливо 
допомогти дитині отримати досвід 
знайомства з країною та умовами 
навчання, де вона планує вчитися.

2/ Сформувати запасний план, 
який зміцнить упевненість у зав

трашньому дні. Наприклад, що 
будемо робити, якщо дитина не 
вступить до обраного навчально
го закладу. Або ж які дії зробимо, 
якщо через рік студент зрозуміє, 
що помилився в обраному виші?

3/ Забезпечити психологічну під
тримку під час вступу й адаптації 
у перший рік. Це може бути про
фесійний супровід, який допо
магає розділити складні почуття 
і виказати своє напруження.

4/ Уміти концентруватися на 
успіхах і сильних сторонах вашої 
дитини. Поступаючи, навчаю
чись, дитина повинна знати, 
в чому вона особливо хороша, 
вона має концентруватися на 
своїх сильних сторонах, особливо 
в навчанні, вміти їх виділяти, пре
зентувати й особливо в перший 
час, коли потрібно зарекоменду
вати себе, бути проактивною.

5/ Батькам не забувати про себе. 
Наприклад, почніть вивчати 
щось нове. Ви будете показувати 
особистим прикладом, що можна 
чогось не знати, освоювати щось 
нове. Згадавши, як складно 
освоювати нове, ви зможете бути 
менш критичні до свого студента.
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ПОЧИНАТИ З МЕЙКЕРСТВА
«Мейкер» – це людина, яка щось створює, а вже здібності 
створювати є у всіх, але їх треба розвивати і підтримувати. 
Ми всі за природою творці – це генетична пам’ять. Зви
чайно, сучасні діти більше часу проводять перед екраном, 
але які б реалістичні моделі він не пропонував, це все 
одно «площина екрану», справжнє відчуття об’єму можна 
отримати, створюючи просторову модель власноруч.

Тому в DEC life school ми вирішили розпочати озна
йомлення учнів зі STEM із створення наукових іграшок, 
моделей і дослідів, знайомства з винахідниками та їх 
винаходами.

Спочатку готували деталі моделей як у наборах для 
творчості, що продаються, а потім зрозуміли, що це та сама 
«площина», треба «з нічого» навчити робити щось цікаве, 
корисне чи пізнавальне. Діти самостійно креслили, вирі
зали, згинали, вчились економити матеріал. Здавалося б, 
це звичайні навички, але з них виростають важливі вмін
ня – організувати своє робоче місце, спланувати роботу, 
продумати, які матеріали тобі будуть потрібні, економне 
ставлення, вміння домовлятись про спільне використання 
саме цих ножиць чи листка паперу. Побачити, як хтось 
кружечки малює не від руки, а під стаканчик, і ось вся 
група просить і собі щось кругле, щоб обвести.

Може, це і незначні досягнення, але це досвід, на 
який згодом можна накласти і вміння досліджувати, 

ЯК ВИХОВАТИ ТВОРЦЯ  
У СУСПІЛЬСТВІ СПОЖИВАЧІВ

Олена Пастовень, викладачка DEC life school, 
керівниця студій LEGO, STEM (фізика)

ЩО ТАКЕ STEM? ДЛЯ ОДНИХ ЦЕ МОДНЕ 

СЛОВО В ОСВІТІ, ДЛЯ ІНШИХ ЦЕ СПОСІБ 

ПОКАЗАТИ ШКОЛЯРАМ, ЯК ТІСНО ПОВ’ЯЗАНІ 

НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ДИЗАЙН І МАТЕМАТИКА, 

ПРОПОНУЮЧИ НАУКОВІ ПРОЄКТИ. 

ДЛЯ ДЕКОГО ЦЕ РЕАЛЬНИЙ ШЛЯХ ДО 

ВИНАХІДНИЦТВА ТА СТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ 

СТАРТАПІВ. АЛЕ ЦЕ В МАЙБУТНЬОМУ. 

А ЯКЩО ВАШОМУ МАЛЮКУ 6–8 РОКІВ, 

ТО З ЧОГО РОЗПОЧАТИ ЙОГО ШЛЯХ ДО 

ВЛАСНИХ ПРОЄКТІВ?

вміння ставити запитання, шукати інформацію, доводити 
проєкт до результату, працювати разом, чути критику, 
сприймати поради, вдосконалювати проєкт… А там і до 
власного стартапу недалеко.

А найголовніше – це віра в свої можливості, в те що, 
я можу сам, я можу впливати на простір навколо і вдо
сконалювати його.

Перевантажені аудіальною та візуальною 
інформацією, діти з радістю сприймають 
кінестетику

НАЙГОЛОВНІШЕ — ЦЕ ВІРА В СВОЇ МОЖЛИВОСТІ, 
В ТЕ ЩО, Я МОЖУ САМ, Я МОЖУ ВПЛИВАТИ 
НА ПРОСТІР НАВКОЛО І ВДОСКОНАЛЮВАТИ ЙОГО

“

йдеться, поперше, про віру у власні сили і можливості – 
«я можу це зробити».

Подруге, такий підхід дуже важливий для родини. 
Крім того, що батьки вдячні за те, що їхня дитина уміє 
щось робити руками, ця дитина ділиться своїми знання 
зі своїми братиками чи сестричками, а це дуже добре, 
адже навчаючи вчишся.

STEM ВІД DEC LIFE SCHOOL
Академічний напрям STEM від DEC life school – біологія 
фізика хімія. Усі ці дисципліни ще не вивчають діти по
чаткової школи, тому вони є бажаними і цікавими. Деякі 
теми дуже цікаві у 6–9 років і вважаються банальними 
у 11–12 років, коли ці предмети з’являються у шкільній 
програмі. Тому про хмари, магніти, молекули і клітини 
варто дискутувати у віці допитливості – 6–9 років.

Зокрема, цього року для учнів 1 класу ми організували 
«Пластилінову лабораторію», де з учнями «ліпимо» науку. 
Перевантажені аудіальною та візуальною інформацією 
діти з радістю сприймають кінестетику. Це тепер чи не 
єдиний ефективний канал донесення інформації.

Ми робимо з дітьми проєкти, причому як із молод
шими, так і зі старшими. Звісно, тут також вивчають тео
ретичну частину і роблять практичні вправи як на STEM 
біологіїхімії. А на STEM фізиці обов’язковим є мейкерство. 
Наприклад, побудувати з підручних матеріалів макет Між
народної космічної станції. Такі заняття проходять цікаво, 
робота дітям подобається і відповідно запам’ятовується. 
Що стосується форматів роботи, то бувають парні проєкти, 
робота в групі, індивідуальна робота. Але найголовніше 
у такій праці, якого б формату вона не була, – це показати 
дітям, що в світі все взаємопов’язано – науки, техніка, 
мистецтво, інженерія, а світ багатогранний.

ПРО ДАЛЕКУ ПЕРСПЕКТИВУ
Якщо ж говорити про те, як знадобляться знання, які да
ють на заняттях STEM, то такий підхід створення своїми 
руками може стати способом життя людини. Коли вона не 
чекатиме, що хтось щось дасть, а зробить це сама. Тобто 

Потретє, коли ми робимо науку прикладною, це оз
начає, що я вмію застосовувати свої знання в реальних 
проєктах.

Зокрема, накладаючи такі навички шар за шаром, 
після 12 років навчання ми досягнемо того, що ця моло
да людина, поперше, зможе мати науковий світогляд, 
подруге, буде вміти створювати сама, потретє, зможе 
вміти довести свій продукт до результату, а зважаючи 
на вікові особливості, вона захоче цей продукт показа
ти, долучитися до командних проєктів, тому що захоче 
брати участь зі своєю частиною проєкту. Тобто вона вміє 
працювати в команді, вона має системне бачення, вона 
вміє прогнозувати і вона вміє працювати з інформацією, 
працювати з літературою і шукати однодумців.

Ми виховуємо творців!

Заняття на STEM фізиці проходять 
цікаво, робота дітям подобається 
і відповідно запам’ятовується
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C У ФОРМАТІ OUTDOOR

Анастасія Бабак,  
менеджерка із розвитку бізнесу 
та формування продукту 
компанії DEC

ОДНИМ ІЗ ПРОДУКТІВ КОМПАНІЇ DEC Є ГРУПОВІ 

ПОЇЗДКИ З МЕТОЮ ОСВІТИ, ЗАНУРЕННЯ В КУЛЬТУРНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ І ПІДГОТУВАННЯ ДО МОЖЛИВОГО 

ВСТУПУ ЗА КОРДОН. КОМПАНІЯ ПРАГНЕ НЕ ТІЛЬКИ 

НАВЧИТИ СВОЇХ СТУДЕНТІВ, АЛЕ Й ДАТИ МОЖЛИВІСТЬ 

ПРЕКРАСНО ВІДПОЧИТИ

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Цей топовий напрямок групових поїздок від компанії DEC був 
популярним до пандемії, таким він лишається і зараз. Цьогоріч під 
час відвідин цієї країни у програмі була також низка outdoorза
нять, зокрема, тематичні уроки, навчальні активності, які просто 
відбувалися на свіжому повітрі, та ін. Варто зауважити, що близько 
половини навчальних дисциплін влітку в Британії відбуваються 
на свіжому повітрі. А прилеглі до школи території з величезною 
кількістю альтанок, бесідок та й просто лавок сприяють цьому.

Пандемія істотно вплинула на мож
ливість відвідувати інші країни з ос
вітньою метою. Перехід навчально
го процесу в онлайн, вихід його за 
межі стін навчальних закладів став 
звичним явищем. Водночас навчан
ня поза шкільною аудиторією уже 
давно в освітній галузі є потужним 
трендом. Пандемія лише посилила 
його. Прикладом цього можуть стати 
групові поїздки від компанії DEC, яка 
все частіше пропонує своїм студентам 
навчатися outdoor. Такий процес – це 
безпосереднє ознайомлення студен
тів з об’єктом вивчення, наприклад, 
пам’яткою архітектури, музеєм, ви
значним місцем тощо.

США

Незважаючи на істотні складнощі 
в отриманні туристичних віз США 
після початку пандемії, компанія DEC 
стала чи єдиною в Україні, хто все ж 
зміг організувати короткострокову 
освітню поїздку на 3 тижні. У дуже 
насиченій програмі, яка у минулі 
роки була представлена здебіль
шого розважальними екскурсіями 
та активностями, цього року відбу
лися зміни – організатори зробили 
всі екскурсії та активності з ухилом 
на освіту. Відвідування музеїв, огляд 
космічних шатлів, історичних місць 
дали дітям можливість поповнити 
власний багаж знань.

НАВЧАННЯ ПОЗА ШКІЛЬНОЮ АУДИТОРІЄЮ СТАЄ 
ПОТУЖНИМ ТРЕНДОМ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ

“

ОАЕ

Один із нових напрямків групових 
поїздок від компанії DEC теж пропо
нує, крім навчання, велику кількість 
активностей поза межами аудиторії. 
Outdoorзаняття здебільшого присвя
чені вивченню культурної спадщини 
цієї цікавої держави.

ГРУЗІЯ

Цього літа група дітей відвідала Гру
зію – новий напрямок від DEC. У пе
реліку заходів освітньої програми на 
цьому відпочинку були й outdoorза
няття. Діти ходили в гори, у походи, 
одночасно навчаючись відповідно 
до запропонованих тем.

КІПР

Ця держава сьогодні – потужна альтернати
ва Великій Британії в освітньому плані. Кіпр 
пропонує широкі можливості для тих, хто хоче 
підняти свій мовний рівень, навчатися у школі 
чи вступити до вишу. Адже тут усе дуже схоже на 
британське (недаремно ж острівна середзем
номорська держава була свого часу історично 
пов’язана із Британією) – починаючи від до
рожнього руху і до освітніх стандартів. До того ж 
населення тут вільно спілкується англійською. 
Але один із найбільш переконливих чинників – 
менша вартість, ніж у Великій Британії.

Цього року поїздки на Кіпр разом із компа
нією DEC були насичені outdoorзаняттями, які 
у всій свої масі були орієнтовані на вивчення 
автентики, побуту, культури, історії.

Ну і, звичайно ж, окрім насиченої навчальної програми, пізна
вальних outdoorзанять, компанія DEC пропонує своїм студентам 
прекрасний відпочинок у кожній державі. А беручи до уваги те, що 
всі клієнти компанії застраховані від невильоту, можна не боятися 
за свої кошти, витрачені на поїздку. Важливо лише – не хворіти.

МЕКСИКА

Окрім навчання в місцевому коледжі 
в державі на узбережжі Карибського 
моря, студенти також матимуть наго
ду під час цікавих екскурсій знайо
митися з культурою майя, усім, що 
пов’язане з давнім корінним насе
ленням Мексики, а також відпочити 
у висококласному готелі на березі 
Карибського моря.
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Цієї осені ми вирішили спробувати 
новий підхід до навчання та актив
ного розвитку і запустити проєкт 
After Camp! Це триденні подорожі 
для підлітків у форматі пізнаваль
них та фанових екскурсій містами 
України.

Щосезону команда DEC camp ор
ганізовує подорож для усіх сміливців 
та шукачів пригод. На нас чекає зану
рення в атмосферу нового міста, ці
кавий досвід, нові знайомства та фан 
у найкращих традиціях DEC camp.

Цієї осені ми вирушаємо у Львів – 
місто, в яке закохуєшся з першого по
гляду!

Ми були б не ми, якби запропону
вали звичайні екскурсії з гідом, сухи
ми фактами та відомими усім марш
рутами. Тому на кемперів чекають:

 ⚫ квест по місту – пригодницька 
альтернатива класичним екскурсіям. 
Обмежений час, командна робота, 
перелік завдань із фактами про мі

ВИРУШАЙ У ПОДОРОЖ  
РАЗОМ ІЗ DEC CAMP

вежі ратуші, прицілимось із зенітки 
на даху «Криївки» та зробимо селфі 
просто неба над усім Львовом!

Із собою беремо і табірну про
граму:

 ⚫ ігри на знайомство;
 ⚫ тимбілдинги;
 ⚫ рефлексію щовечора разом із 

командою DEC camp;
 ⚫ нашу версію гри «Поле чудес» 

та виконання арктичної спецмісії;
 ⚫ Challenges: командні завдання 

на комунікацію, творчість, вихід за 
межі комфорту, критичне мислення.

Табірна програма – in English!
Жити будемо в самому центрі мі

ста, всього за 200 м від площі Ринок:
 ⚫ сучасний хостел Dream hostel;
 ⚫ чотиримісні кімнати (хлопці/

дівчата живуть окремо);
 ⚫ WiFi, сейф, гаряча вода;
 ⚫ дворазове харчування в Druzi 

Cafe на території хостелу (обід – са
мостійний);

 ⚫ трансфер – організований із 
Києва.

Для кого: для підлітків 15–17 років.

сто, аудіогід у допомогу та подарунки 
переможцям;

 ⚫ кулінарний майстерклас – на
вчимося готувати львівський сирник;

 ⚫ «Хованки у темряві» – інтерак
тивна квестгра за мотивами зна
йомої гри та захоплююча авантюра 
з крутими сценаріями;

 ⚫ «Лебедине озеро» в оперному – 
ну чи не суперово побувати у Львові 
на легендарному шоу?!

 ⚫ «Нічний Личаків» – ви будете 
вражені, бо саме ця екскурсія пре
тендує очолити рейтинг найкращих 
вражень нашої подорожі;

 ⚫ «Дахами Львова» – новий рі
вень пізнання міста: побуваємо на 

ВОСЕНИ ШУКАЄМО 
ПРИГОД У ЛЬВОВІ

 ⚫ 3–9 січня 2022 р.
 ⚫ 7–17 років
 ⚫  Рівненська обл., комплекс «Залив»

ТЕМАТИКА ПРОГРАМИ
Creative Hub: Мистецтво крізь віки. 
Ми віримо, що кожна дитина може 
розвинути в собі креативні якості, 
тому в DEC camp ми навчимося мис
лити нестандартно і творчо, самови
ражатися та генерувати оригіналь
ні ідеї, які втілюватимемо у різних 
проєктах.

ДЛЯ МОЛОДШИХ КЕМПЕРІВ (8–12 РОКІВ)
 ⚫ 3Dскульптура: за допомогою 

3Dпринтера та 3Dручок створимо 
репродукції найвідоміших скульп
тур світу;

 ⚫ Playtronica: будемо робити му
зику з незвичних предметів завдяки 

ЗИМОВІ КАНІКУЛИ  
В DEC CAMP

DEC camp пропонує путівки на літні 
програми.

DEC camp в Карпатах: повне зану
рення в англійську з native speakers, 
командна робота в проєктах, екскур
сії, спорт та багато розваг.

DEC RepubliKa: розвивальна про
грама в Рівненській області, в основі 
якої вивчення англійської та активний 
відпочинок. 20+ видів спорту, ігор та 
активностей разом з інтерактивною 
англійською від носіїв мови.

DEC UNILAB: програма з підготов
ки абітурієнтів до вступу в закордонні 
виші. Майстеркласи, тренінги, лек

німого кіно на розвиток кіномис
тецтва, а також знімемо власну кі
нострічку;

 ⚫ Плівкове фото: пройдемося 
всіма етапами фотомистецтва: про
явлення плівки, перспектива, освіт
лення, композиція.

У ПРОГРАМУ ЗИМОВОЇ ЗМІНИ 
ВХОДЯТЬ:

 ⚫ 15 годин вивчення англійської 
з вчителяминосіями мови;

 ⚫ 15 годин занять за основною 
програмою;

 ⚫ щоденні спортивні активності, 
ігри, хобізаняття на вибір, вечірні 
заходи;

 ⚫ 4місне проживання в сучас
ному готелі та 5разове харчування.

навичкам програмування та власній 
фантазії.

ДЛЯ СТАРШИХ КЕМПЕРІВ (13–17 РОКІВ)
 ⚫ Німе кіно: заглибимось в істо

рію, дізнаємося секрети знаменитих 
режисерів, проаналізуємо вплив 

EARLY BIRDS: ПЛАНУЄМО ЛІТНІ КАНІКУЛИ 2022

ції від запрошених спікерів, тест на 
проф орієнтацію та пробний IELTS, 
а також фан у кращих традиціях та
бору.

Подаруйте дитині гігабайти вра
жень!

Із DEC camp це зробити легко.

ДІЗНАВАЙТЕСЯ 
ДЕТАЛІ 
ПРОГРАМ 
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 Які основні принципи сповідує Hun?

Із моменту свого заснування й уже впродовж 
понад ста років власної історії The Hun School 
of Princeton завжди прагнула прищепити сту
дентам високі моральні якості, любов до праці, 
надати їм найкращу освіту в класі та безпре
цедентні можливості поза межами шкільної 
аудиторії. Ми завжди були віддані принципам 
індивідуальної уваги та здорового життєвого 
балансу. Студенти The Hun School старанно 
працюють у класі, а також активно беруть участь 

у заняттях зі спорту, музики, театру, образотвор
чого мистецтва та інших заходів.

Атмосфера в The Hun School завжди ком
фортна та доброзичлива, що дозволяє нашим 
студентам досягати найвищого рівня в навчанні 
та бути успішними в конкурентоспроможних 
коледжах та університетах всього світу.

 Як побудована навчальна програма школи?

The Hun School перебуває в авангарді освітньо
го руху. Просте запам’ятовування та засвоєн

ВИВЕСТИ СТУДЕНТІВ 
ІЗ ТРАДИЦІЙНИХ КЛАСІВ

ПРО ШКОЛУ, У ЯКІЙ 

ПРАГНУТЬ ДО НАВЧАННЯ НА 

ДОСВІДІ ТА ЯКА ВИВОДИТЬ 

СТУДЕНТІВ ІЗ ТРАДИЦІЙНИХ 

КЛАСІВ І ЗАЛУЧАЄ ЇХ ДО 

РЕАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПОЗА 

КАМПУСОМ, РОЗПОВІДАЄ 

У ЕКСКЛЮЗИВНОМУ ІНТЕРВ’Ю 

СТІВ БРІСТОЛ, ЗАСТУПНИК 

ДИРЕКТОРА THE HUN SCHOOL 

OF PRINCETON

HUN НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ СТУДЕНТАМ 
РОЗВИВАТИ ВПЕВНЕНІСТЬ У ТОМУ, 
ЩО ВОНИ НАЙКРАЩІ

“ня матеріалу більше не слугуватимуть нашим 
студентам, приблизно 70% яких робитимуть 
роботу, якої ще не існує. І все ж небагатьом 
школам вдалося так успішно розгорнутися та 
розвиватися, як нам. У нас викладають інакше.

Ми змінили те, чого і як ми навчаємо. Наші 
викладачі більше зосереджуються на розвит
ку навичок та залученні учнів, ніж на обміні 
інформацією. Вони роблять це, допомагаючи 
студентам у засвоєнні навичок та віддаючи 
перевагу експериментальному, міждисциплі
нарному навчанню. Отже, незалежно від того, 
що вивчає студент, він розвиває сім навичок: 
креативність, культурну компетентність, уміння 
спільно вирішувати проблеми, критичне мис
лення, прийняття етичних рішень, ефективну 
комунікабельність та лідерські якості.

 Як працює школа у часи пандемії?

Як і в усіх школах, за останні 18 місяців нам 
довелося внести кардинальні зміни в освітній 
процес. Ми напрочуд швидко перейшли до вір
туальної моделі, яка дозволила нашим учителям 
працювати з невеликими групами всередині 
класу за допомогою технологій відеоконфе
ренції. Успіх нашого переходу завдячує різ
ностороннім можливостям та універсальності 
наших викладачів. Протягом багатьох років ми 
мотивували наших учителів бути інноваційними 
та креативними у плануванні уроків. Нашим 
студентам зручно працювати в малих групах, 
активно брати участь у заняттях та легко при
стосовуватися до нових методів викладання 
й навчання.

Невелика середня кількість студентів у класі 
(14) дає змогу набагато гнучкіше викладати. До 
того ж наші класи ніколи не були прив’язані до 
класних кімнат. Ми прагнемо до навчання на 
досвіді, яке виводить студентів із традиційних 
класів і залучає їх до реального навчання поза 
кампусом. Вивчаючи науку в місцевій фармацев
тичній лабораторії або відвідуючи музеї в сусід
ній Філадельфії чи НьюЙорку, або йдучи до 
Принстонського університету прямо по дорозі, 
наші студенти можуть побачити, як те, що вони 
вивчають у школі, втілюється в реальне життя.

 Які унікальні особливості Hun?

Наша прихильність до міждисциплінарного 
освітнього досвіду, що базується на досвіді на 
основі навичок, має здатність краще підготувати 
студентів до постійно мінливого світу, в який 

вони потраплять. Ми бачили, як швидко техно
логія змінила спосіб життя і навчання, а наше 
прагнення до розвитку особистих навичок, які 
можна втілити в будьяку ситуацію чи галузь, 
дає студентам значну перевагу, коли їх просять 
конкурувати та досягати успіху у великому світі 
за межами Принстона.

Крім того, студентська спільнота Hun – це 
люди, які підтримують одні одних. У школі 
навчаються студенти із майже 30 країн і 18 
штатів США. Досвід, який вони отримують, 
навчаючись один у одного, поважаючи свою 
ідентичність та культуру, є важливою частиною 
нашої освіти.

Врешті, широкий спектр можливостей, що 
надаються нашим студентам, унікальний. Hun 
пропонує своїм студентам можливість брати 
участь у широкому спектрі програм у безпеч
ному, здоровому середовищі.

 Що можна побажати українським студен-
там, які хочуть навчатися в The Hun School?

Можливості для студентів з України, справді, 
відрізняються від тих, які вони мали досі під час 
навчання. Наші класи невеликі, тому необхідна 
активна участь в обговоренні та розв’язанні 
проблем. До того ж студенти навчаються один 
від одного так само, а то й більше, ніж від своїх 
учителів. Наші позакласні заняття – цікаві та 
різноманітні. У нас є можливості для студентів 
реалізувати свої захоплення на неймовірно 
високому рівні та бути унікально підготовле
ними до наступного кроку у своїй освіті – чи 
то вдома, чи у США. Крім того, ми пропонує
мо ці можливості в одному з найбільших міст 
США – у Принстоні, яке відоме у всьому світі як 
центр інтелектуальної взаємодії та культурного 
розмаїття. Hun надає студентам з України без
печну, здорову, захоплюючу можливість рости й 
вчитися, а також розвивати впевненість у тому, 
що вони найкращі й найкраще виконуватимуть 
свою роботу.

Ми вітаємо студентів з усього світу, які праг
нуть отримати посправжньому різноманітні та 
захоплюючі можливості. Наші студенти працьо
виті, допитливі, пристрасні й, головне, добрі.

Офіційний представник The Hun School в Україні – компанія DEC
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 Христино, як ви обрали цю сфе-
ру розвитку?

Люди повинні йти за своїми мріям 
і залишатися вірними пристрасті, 
яка веде їх уперед. Особисто я завж
ди вважала, що це правильно. Тож 
дев’ять років тому вирішила, що 
найкраще, що я можу зробити для 
себе, – це вступити на магістерську 
програму до коледжу Cesar Ritz, що 
у Швейцарії.

Навчаючись, я думала про те, як 
цікаво було б одного дня стати части

БУТИ ЧАСТИНОЮ 
РОДИНИ SEG

І ви дійсно стаєте частиною великої 
міжнародної родини.

 Які переваги такої освіти?

Коли я отримала довгоочікувану від
повідь від коледжу і виїхала до Швей
царії, то уже в аеропорту зрозуміла, 
що опинилася у іншому світі, части
ною якого я хочу бути. Середовище 
було дуже цікавим, я познайомилася 
з людьми з усього світу, навчилася 
правильно спілкуватися з представ
никами різних культур. Я навіть не 
уявляла, наскільки це важливо. Це 

Христина Кирилова,  
регіональна менеджерка 

Swiss Education Group

ХРИСТИНА КИРИЛОВА ОТРИМАЛА СТУПІНЬ МАГІСТРА З МІЖНАРОДНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ГОСТИННОСТІ У КОЛЕДЖІ CESAR RITZ. ПІСЛЯ НАВЧАННЯ 

НАБУЛА ДОСВІДУ РОБОТИ В ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ З РІЗНИМИ 

5-ЗІРКОВИМИ МЕРЕЖАМИ, НА РІЗНОМАНІТНИХ ПОЗИЦІЯХ. СЬОГОДНІ 

ВОНА — РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР SWISS EDUCATION GROUP, ПРАГНЕННЯ 

ЯКОГО — НАДИХНУТИ МОЛОДИХ СТУДЕНТІВ СТАТИ НА ШЛЯХ БІЗНЕСУ 

І ГОСТИННОСТІ ТА ВТІЛИТИ СВОЇ МРІЇ. КОЛИШНЯ БОЛГАРСЬКА 

СТУДЕНТКА ДІЛИТЬСЯ ВЛАСНОЮ ІСТОРІЄЮ НАВЧАННЯ ТА КАР’ЄРНОГО 

ЗРОСТАННЯ У SEG

СВІТОВИЙ ЛІДЕР У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ
Swiss Education Group – світовий освітній лідер у сфері гостинності, 
туризму та бізнесосвіти. Спираючись на майже 40літній досвід ро
боти та традиції швейцарського готельного бізнесу, SEG допомагає 
майбутнім фахівцям розвинути лідерські та підприємницькі вміння, 
які високо цінуються в готельній індустрії та поза її межами. Коледжі 
SEG пропонують студентам широкий спектр курсів, які відповідають 
їхнім індивідуальним потребам та інтересам у навчанні.

ною команди, яка допомогла мені 
здійснити свою мрію, та допомогти 
іншим молодим людям знайти своє 
місце. Тепер у мене є така можливість, 
адже я знову у SEG. Я вважаю, що це 
найкращий вибір, який я можу зро
бити для себе, оскільки SEG – це не 
просто престижний диплом та якіс
на освіта, а й інший погляд на життя. 

все і зараз допомагає мені спілкува
тися та працювати з людьми з різних 
куточків світу. Програма та самі лек
тори були настільки захоплюючими 
й практично орієнтованими, що для 
мене не було проблемою зосереди
тися під час навчального процесу. 
Багато навичок допомогло розвину
ти мені конкурентне середовище. 

УНІКАЛЬНА ВІДМІННІСТЬ SEG – ВИСОКОКОНКУРЕНТНЕ МІЖНАРОДНЕ 
АКАДЕМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ШАНС НА КАР’ЄРНИЙ РОЗВИТОК, ПРАКТИЧНІ 
ЗНАННЯ, ПІДТРИМКА ВИПУСКНИКІВ У ВСЬОМУ СВІТІ

“
А колективна робота навчила, що 
найважливіша якість лідера – це де
легування та мотивація. Життя на те
риторії кампусу було дуже активним 
не лише під час лекцій, а й після них. 
Мені вдалося двічі побувати на Між
народному форумі з підбору персо
налу – одній із найбільших кар’єрних 
подій у Європі, організованій Swiss 
Education Group. Найкращі робото
давці з усього світу приходять лише 
задля того, щоб запросити наших сту
дентів. І дійсно, коли після навчання 
я вирішила повернутися до Болгарії, 
то невдовзі, навіть не подавши за
явки, до мене звернулася незліченна 
кількість ейчарів з усього світу просто 
тому, що я закінчила SEG.

У мене була нагода працювати 
у найбільшій мережі готелів світу та 
прожити два роки у найсучаснішій 
країні. Люди, які в той час були поряд 
зі мною і допомагали мені, були ко
легами з коледжів Cesar Ritz. Куди б 
я не їздила по світу, я знаю, що є хтось, 
хто мені допоможе, навіть якщо ми 
не знайомі особисто. Адже унікальна 

Місія Swiss Education Group – 
підготувати майбутніх лідерів галузі

Прекрасні стосунки SEG 
із найбільшими готелями – це кар’єрні 
успіхи випускників на міжнародному 
ринку праці

відмінність SEG – висококонкурент
не міжнародне академічне середо
вище, шанс на кар’єрний розвиток, 
практичні знання, а також підтримка 
випускників у всьому світі.

 Яка вартість навчання у SEG?

Немає важливіших інвестицій, ніж 
у наше майбутнє, в особистий та про
фесійний розвиток. Якість, звичайно, 
має ціну. Вартість навчання передба
чає все, окрім кишенькових грошей 

студентів: власне навчання, прожи
вання в університетському містечку, 
обладнане всім необхідним і навіть 
більше, харчування з понеділка до не
ділі, навчальні матеріали та ресурси, 
уніформу, медичну страховку, особи
стий iPad. Річні внески залежать від 
програми та школи, і їх приблизна 
вартість – 40 000–50 000 CHF на рік.

 Хто обирає саме цю освіту 
і з якою метою?

Ця освіта підходить для всіх, хто 
хоче отримати знання, орієнтовані 
на практику, престижний диплом, 
полікультурне середовище, можли
вість реалізації та розвитку. Місія 
Swiss Education Group – підготувати 
майбутніх лідерів галузі. Ми адаптує
мось до того, що відбувається у всьому 
світі, й використовуємо накопичений 
досвід та традиції, щоб перетворити 
цей досвід у інноваційне та адаптив
не рішення для наших студентів.

Офіційний представник SEG в Україні – компанія DEC
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ШКОЛА MAYFIELD:  
ВІДКРИТТЯ ТА РОЗВИТОК 
УНІКАЛЬНИХ ТАЛАНТІВ

потенціал. Хоча математика та науки 
є одними за найбільш популярних та 
успішних предметів на Alevel, школа 
Mayfield користується першокласною 
репутацією завдяки креативності та 
показує відмінні результати в творчо
му та театральному мистецтві.

ПОЗА МЕЖАМИ КЛАСНОЇ КІМНАТИ
Школа Mayfield однаково заохочує 
інтелектуальний, творчий, фізичний, 
емоційний та духовний розвиток кож
ного учня, а академічне навчання до
повнюється багатим різноманіттям 
активностей у якості додаткової осві
ти – від танців до дебатів. Крім іншого, 
насичена програма спортивних занять 
задовольнить будьяке уподобання 

Mayfield – успішна школапансіон та 
денна школа для дівчат віком від 11 
до 18 років, що розташована в Англії. 
Школа розміщена на 75 гектарах пре
красної сільської місцевості графства 
Сассекс на території історичного мі
стечка Мейфілд, зручно розташовано
го в годині їзди від центру Лондона та 
поряд із містом РоялТанбріджУелс.

СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ НАВЧАННЯ, 
ЩО НАДИХАЄ
Школа Mayfield успішно відкриває 
та розвиває унікальний потенціал 
та талант кожної дівчинки в нади
хаючому навчальному середовищі. 
Названа журналом Country Life як 
«одна з найкращих шкіл у країні», 
Mayfield поєднує високі стандарти 
навчання, різноманіття можливостей 
та винятковий рівень опікунства. Дух 
школи відображає католицьку куль
турну спадщину та виховує цілісність, 
великодушність, чуйність та мужність 
в інклюзивній спільноті, яка радо ві
тає усіх охочих.

Школа Mayfield приймає кожну 
дівчину такою, якою вона є, і до
помагає вселити в неї впевненість 

у тому, що вона знайде та розвине 
свої сильні сторони. Традиція шко
ли – розвиток академічної успішності. 
Шкільна освітня програма спонукає 
до допитливості, роздумів, креатив
ності та відсутності остраху вчитися 
на помилках. Віддані своїй справі 
працівники – фахівці відповідних га
лузей, вони пристрасно захоплюють
ся дисциплінами та прагнуть допо
могти кожній дівчині реалізувати свій 

Однією з якостей, які школа розвиває 
у дівчат, є захоплення. Мистецтво – 
саме така сфера

У Mayfield упроваджено стимулюючу, 
творчу програму, яка сприяє успіхам 
кожного

студенток (наприклад, крикет, фех
тування, верхова їзда, хокей, нетбол, 
атлетика, теніс, плавання та лижний 
спорт). Школа кидає дівчатам виклик 
та допомагає їм повністю реалізувати 
власний потенціал, наділяючи їх лю
бов’ю до навчання протягом усього 
їхнього життя та можливістю зростати 
як особистість. Школа Mayfield відо
ма своїми досягненнями в кінному 
спорті. На території шкільного кампусу 
розташовано центр кінного спорту 
найвищого класу, а також конюшня 
для 30 коней, крита та відкрита будівлі 
з піском для тренувань і курс кросу. 
Ви можете привезти власного коня 
або орендувати його за схемою орен
ди школи.

на пляж у Брайтоні, екскурсії до міс
цевих центрів для занять спортом та 
скелелазіння, творчих майстеркласів 
із мистецтва, кераміки та текстилю, 
а також відвідування театрів, музеїв 
і галерей Лондона. Дівчата успішно 
розвиваються в теплій та турботливій 
спільноті школи Mayfield, навчаються 
упевненості, стресостійкості й неза
лежності, а також весело проводять 
дозвілля. Школа запрошує батьків 
та майбутніх студентів зустрітися та 
дізнатися більше про життя в школі 
Mayfield під час регулярних відкри
тих ранкових зустрічей для сімей, які 
проводяться в онлайнрежимі. Для 
більш детальної інформації варто 
відвідати сайт mayfieldgirls.org.

ГОТОВНІСТЬ ДО МОЖЛИВОСТЕЙ 
ТА ВИКЛИКІВ
Після навчання в Mayfield дівчата 
ідуть навчатися у престижні універ
ситети, такі як Оксфорд та Кембридж, 
і дедалі частіше – до США та Європи, 

щоб вивчати цілу низку предметів 
за фахом інженер, медик, ветери
нар, юрист, економіст та архітектор. 
Так само важливим, як і академічна 
успішність, є те, що після закінчення 
школи Mayfield усе життя випускни
ків школи супроводжуватиме бага
торічна дружба, неупередженість, 
сила характеру та підтримка світової 
спільноти. Школа прищеплює ді
вчатам стресостійкість, важливі для 
життя цінності та навички та готує їх 
реагувати на можливості й випробо
вування ХХІ століття, щоб змінити 
на краще суспільство, в якому вони 
живуть.

MAYFIELD ПОЄДНУЄ ВИСОКІ СТАНДАРТИ 
НАВЧАННЯ, РІЗНОМАНІТТЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ТА ВИНЯТКОВИЙ РІВЕНЬ ОПІКУНСТВА

“

КОРОТКЕ ЗНАЙОМСТВО 
З ІСТОРІЄЮ

Школа була заснована майже 
150 років тому – в 1872 році, 
на місці Старого палацу, що 
раніше був резиденцією архі
єпископа Кентерберійського 
в XIV–XV століттях.
Католицька монахиня Кор
нелія Конеллі, яка заснувала 
Society of the Holy Child Jesus, 
відновила палац та руїни XIV 
сторіччя, щоб відкрити школу, 
орієнтовану на навчання 
дівчат та спрямовану на задо
волення потреб їхнього віку.
Традиційно школа Mayfield 
запрошує як місцевих учнів, 
так і учнів з усього світу. Такий 
багатонаціональний звичай 
допомагає студентам розуміти 
й оцінити різні культури, а та
кож цінувати різноманітність.

ПРИВІТНЕ ВІДЧУТТЯ ДОМУ 
ВДАЛИНІ ВІД ДОМУ
Школа Mayfield має активну спільно
тупансіон із насиченою та різнома
нітною програмою заходів вечорами 
та на вихідних. Чотири резиденції – 
упорядковані за віковими групами – 
забезпечать дівчатам гостинне від
чуття дому вдалині від дому. Шкільна 
програма вихідних передбачає за
плановані дні спортивних змагань, 
широкий вибір приємних подорожей 
та інших заходів, наприклад, поїздки 

У школі Mayfield пропонують широкий 
спектр можливостей для фізичного 
розвитку кожної студентки

Офіційний представник школи Mayfield в Україні – компанія DEC
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ГОТУВАТИСЯ ДО РОБОТИ 
МАЙБУТНЬОГО
Зі зростанням тиску від пандемії як 
на робочу силу, так і на традиційну 
модель стажування, стає зрозуміло, 
що студенти всього світу повинні 

ВІРТУАЛЬНЕ СТАЖУВАННЯ — ЦЕ БІЛЬШЕ, 
НІЖ ПРОСТО ВІДДАЛЕНА РОБОТА, ЦЕ 
ОСВІТНІЙ ДОСВІД, СТВОРЕНИЙ, ЩОБ ДАТИ 
ПЕРЕВАГУ НА РИНКУ ПРАЦІ З ДОСВІДОМ, 
ЯКОГО ЩЕ НІХТО НЕ МАЄ

“

СТАЖУВАННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
ЧИ МОЖНА ВІДКРИТИ ДЛЯ СЕБЕ СВІТ ГЛОБАЛЬНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, НЕ ПОКИДАЮЧИ ВЛАСНОЇ 

ДОМІВКИ? ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, МОЖНА. ГРУПА КОМПАНІЙ DEC У ПАРТНЕРСТВІ З VIRTUAL INTERNSHIPS 

ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ З’ЯСУВАТИ, ЯК ПРАЦЮЮТЬ КОМПАНІЇ ПО ВСЬОМУ СВІТУ, ТА ПРОЙТИ ТАМ 

СТАЖУВАННЯ, ВСТАНОВЛЮЮЧИ ПРИ ЦЬОМУ НОВІ ЗВ’ЯЗКИ ТА НАБУВАЮЧИ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ

готуватися до дистанційної роботи. 
Проте ідея стажуватися дистанцій
но виникла ще раніше. Зокрема, 
у Virtual Internships створили концеп
цію віртуального стажування, навіть 
не знаючи, що через два роки у світі 

з’явиться COVID19 і ця концепція 
стане реальністю для всіх.

Стажування, як один із важливих 
способів оволодіння професійними 
навичками, сьогодні зазнало істотної 
трансформації й перейшло на ви

щий щабель розвитку. І все йде до 
того, що такі традиційні перепони 
для стажиста, як, наприклад, його 
місцерозташування чи походження, 
які раніше не давали змоги пройти 
стажування своєї мрії, імовірно, зник
нуть. Наразі запущено новий формат 
програм, який дозволяє студентові 
приєднатися до найбільш інновацій
них бізнесів з усього світу.

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ ВІРТУАЛЬНЕ 
СТАЖУВАННЯ
Програма віртуального стажуван
ня – це упровадження технологій 
та найкращих практик для дистан
ційної роботи, що дає змогу зроби
ти коротшою дистанцію між вищою 
освітою та робочим місцем. Навіть 
більше – студенти, які пройшли цю 
програму, погоджуються, що вони 
більше впевнені в отриманні май
бутньої роботи.

Стажування підвищує можливості 
для працевлаштування, професіона

лізм та пропонує основні інструмен
ти, що дозволяють зрозуміти, як вирі
шувати проблеми на робочому місці. 
А дистанційні стажування роблять 
взаємозв’язок студента з компанією 
більш гнучким. Власне, це більше, ніж 
просто віддалена робота, це освітній 
досвід, створений, щоб дати перевагу 
на ринку праці з досвідом, якого ще 
ніхто не має. До того ж не потрібно 
турбуватися про візи та обмеження, 
які існують при традиційних стажу
ваннях. Усе, що вам потрібно, – це 
лише ви і ваш ноутбук.

10 ПРИЧИН ОБРАТИ 
ВІРТУАЛЬНЕ СТАЖУВАННЯ

1/ Вибір кар’єри у компаніях 
майже двох десятків різних 
галузей по всьому світу
2/ Кожному третьому стажи
сту пропонується робота на 
умовах неповного або пов
ного робочого дня у своїй 
приймаючій компанії
3/ Індивідуальні проєкти, 
які відповідають конкрет
ним цілям стажиста щодо 
розвитку кар’єри та праце
влаштування
4/ Гарантоване дистанційне 
стажування серед 4, 8, 12 
або 16тижневих стажувань
5/ Коучинг – дзвінки коуча 
у середині та в кінці стажу
вання
6/ Живі щотижневі вебіна
ри та події
7/ Отримання необхідних 
професійних та особистих 
навичок
8/ Власний розклад
9/ Нова глобальна мережа
10/ Академічні студентські 
кредити

ЩО ПРОПОНУЄ ПРОГРАМА
Програма віртуального стажування – 
це гнучка модель без обмежень щодо 
кількості, дати початку стажування 
чи його місцерозташування. Кожна 
програма налаштовується індивіду
ально, щоб учасники були залучені, 
пов’язані та успішні.

Окрім того, щоб гарантувати сту
денту працевлаштування у обраній 
ним галузі, програма також перед
бачає:

 ⚫ роботу зі спеціалізованим 
менеджером, який зареєструєть
ся разом зі студентом під час ста
жування;

 ⚫ призначення тренераінтер
натора для завершення програмних 
тренінгів із доставкою глобального 
плану управління кар’єрою та гло
бального сертифіката працевлаш
тування;

 ⚫ доступ до CareerBridge – гло
бального навчального плану стажу
вання, який ознайомить студента зі 
створенням резюме, підготовкою до 
співбесіди, управлінням часом, від
даленою роботою тощо;

 ⚫ групові дискусії та/або біз
несвебінари, що охоплюють цілу 
низку актуальних тем та дозволяють 
стажистові побудувати мережу кон

тактів і сформувати спільноту серед 
колегінтернів.

Сьогодні партнерська програма вір
туального стажування – це співпраця із 
понад 100 університетами та навчаль
ними закладами і 5000 приймаючими 
компаніями у 70 країнах світу.

Компанії, які перебувають на 
передовій своєї галузі, потребують 
талантів. Якщо вам цікаво дізнатися 
більше про це та в майбутньому долу
читися до зіркових команд, сьогодні 
варто подумати про партнерську про
граму віртуального стажування від 
групи компаній DEC у партнерстві 
з Virtual Internships.

Офіційний представник Virtual Internships в Україні – компанія DEC
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Bridgeport International Academy (BIA) – це приватна шко
ла, де студенти готуються до вступу до коледжу, отримують 
чудову академічну основу для подальшого навчання 
й отримання вищої освіти. Оскільки школа розташована 
поблизу Університету Бриджпорта, її студенти мають 
можливість пройти певні університетські курси.

ПЕРЕВАГИ BIA
Викладацький склад Bridgeport International Academy 
не лише орієнтується на академічні знання, а й прагне 
розвивати в студентах такі якості, як лідерство, повагу до 
інших, уміння взаємодіяти та співпрацювати в команді.

Однією з основних переваг BIA є те, що це навчальний 
заклад із досить невеликою кількістю студентів. Його 

студентів BIA вищі за національний і середній CT, значно 
вищі за середні показники у місцевих державних школах 
і є конкурентоспроможними з найкращими приватними 
школами в цьому районі.

ПОНАД 99% ВИПУСКНИКІВ ВІА 
ВСТУПИЛИ ДО НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ, СЕРЕД ЯКИХ НАЙКРАЩІ 
УНІВЕРСИТЕТИ США ТА СВІТУ

“

ГОТУЄМОСЯ ДО КАР’ЄРИ  
В КОЛЕДЖІ

адміністрація та викладачі здатні забезпечити індиві
дуальний підхід до розвитку кожного учня. Значна увага 
приділяється розвитку учнів як сумлінних громадян, які 
поважають інших. Кожен студент BIA проходить 75го
динну волонтерську програму громадських робіт до 
закінчення навчання. Ці години передбачають роботу 
з громадськими партнерами BIA, такими як місцеві бла
годійні організації, лікарні, будинки літних людей, музеї 
та зоопарки.

Понад 99% випускників вступили до коледжів, серед 
яких найкращі університети США та світу. Багато студен
тів також беруть академічну відпустку тривалістю один 
рік для проходження державної служби. Результати SAT 

БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗАОХОЧУВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
BIA створює безпечне та сприятливе середовище, де від 
студентів очікують чесності, поваги та цілісності. Ство
ренню атмосфери ком’юніті сприяє загальна позитивна 
поведінка учнів. У BIA високо цінують креативність. Отже, 
існує багато академічних та позакласних заходів, які на
дають можливості для індивідуального самовираження.

Багатонаціональний склад шкільної спільноти надає 
учням можливість отримати культурну компетентність 
і широке розуміння світу, в якому вони живуть.

Офіційний представник Bridgeport International Academy в Україні – компанія DEC

macromedia- 
fachhochschule.de/en

Створюйте  
своє майбутнє 
разом зі світовими 
експертами!

Отримайте міжнародний  
диплом у Німеччині

Бакалаврські програми,  
які викладають англійською:

|	 Акторське	мистецтво
| Бренд-менеджмент	
|	 Дизайн
| Дизайн	одягу
| Фешн-менеджмент
| Кінорежисура
|	 Міжнародний	менеджмент
| Медіаменеджмент
| Музичний	менеджмент

2-ге місце в Німеччині 
з підготовки студентів-
підприємців*
25 найкращих у світі  
зі зв’язків із виробництвом*
10 найкращих у Німеччині 
з міжнародного спрямування*
*U-Multirank	2020
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Що насправді відбувається за ла ш
тун ками шкільного життя. Як живуть 
студенти? Як долають труднощі? Чому 
вчаться? Своїм досвідом навчання 
в Канаді та США діляться Тимур Са
біров, випускник середньої школи 
Pickering College, Канада, зараз – 
студент University of Southern Maine, 
США, та Дар’я Сабірова, випускниця 
Thornton Academy, США, нині студент
ка University of Southern Maine, США.

 Тимуре, як ви обрали свій фах?

Тимур: Я хочу стати інженером. За 
4 роки навчання у середній школі 
перепробував багато курсів. Мені 

ЗА ЛАШТУНКАМИ  
ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ

сподобався цей шлях. Я дізнався про 
себе щось нове. У результаті вирішив 
сфокусуватися на трьох предметах: 
фізиці, хімії та математиці.

 Як учителі допомагали вам 
у школі з обранням майбутньої 
професії?

Дар’я: Там учителі роблять усе, щоб 
допомогти тобі. У мене в школі був 
порадник, допомагав із розкладом 
та поданням документів до вишів. 
Я зверталася до нього, коли мала якесь 
запитання. Тимур любить точні науки, 
а я – мови. Тому обирала предмети 
з галузі лінгвістики. Можна було пи
сати статті, робити рецензії на фільми.

 Що вам подобається у вашому 
навчанні найбільше?

Дар’я: В Україні ти маєш освоїти 15 
предметів. А в школах США та Ка
нади є курси на вибір та більше сво
боди. Можна вчитися, зважаючи на 
свої інтереси. Зараз в університеті 
я вивчаю готельний бізнес. Мені 

ПРО НЮАНСИ ВСТУПУ ТА НАВЧАННЯ 

ЗА КОРДОНОМ НАЙКРАЩЕ МОЖУТЬ 

РОЗПОВІСТИ САМІ СТУДЕНТИ. 

В ОДНОМУ ІНТЕРВ’Ю — ІСТОРІЯ ДВОХ 

СТУДЕНТІВ

Офіційний представник Pickering College і Thornton Academy в Україні – компанія DEC

подобається вчитися на практиці, 
вивчати, як працюють готелі.

 Які умови проживання у ваших 
школах?

Дар’я: Я прожила 4 роки у школіпан
сіоні. Спочатку у тримісній кімнаті. 
Там досить зручно та багато місця. 
Можна обрати, з ким хочеш жити. 
Я прожила разом із сусідкою Доріс 
усі 4 роки. Першого року селять усіх 

випадково. Головне, щоб студенти 
були одного віку.
Тимур: У нас було інакше. Кімнати 
двомісні. Першого року я жив із сусі
дом з Китаю, з яким ми й досі спілку
ємося. Самостійно живуть у кімнатах 
ті, хто має якусь посаду у школі, або 
ті, хто навчався тут раніше.

 Яку роль у вашій освіті відіграла 
компанія DEC?

Тимур: Процес вступу до школи дуже 
затратний за часом. Є безліч нюансів, 
про які ви не прочитаєте в інтернеті. 
А DEC постійно цим займається та 
може допомогти.
Дар’я: У DEC мені допомогли все офор
мити для навчання у США за 2 тижні. 
Після 8 класу я була влітку на навчан
ні в Англії. Мені так сподобалося, що 
я вдома запропонувала батькам спро
бувати навчання в іноземній школі. 
У нас було 3 школи на вибір та 2 тижні, 
щоб усе оформити. 25 серпня я повер
нулася до України з Англії, а 10 верес

ня розпочала на вчання у США. Нам 
дуже пощастило, що ми встигли. І це 
велика заслуга компанії DEC.
Тимур: Перед школою я мав більше 
часу. Увесь процес зайняв період 
із травня до серпня. Ми обирали 
між США та Канадою. Саме тоді 
у Pickering College проходив кон
курс есе. Я написав та виграв грант, 
що стало вирішальним моментом. 
Я поїхав до Канади, де провчив
ся 4 роки.

 Чим освіта в США та Канаді 
відрізняється від української?

Дар’я: І знову ж зауважу про вчи
телів – вони там працюють, щоб 
полегшити тобі життя. Наприклад, 
ти погано склав тест із поважної 
причини. Якщо хочеш покращи
ти результат, можеш підійти до 
вчителя і попросити про допомо
гу. І ти стопроцентно її отримаєш. 
Тобі дадуть додаткове завдання 
або додатковий час на виконання 
тесту. Якщо ти маєш якісь труднощі 

й говориш про них своєму вчителю, 
то він зробить усе, щоб допомогти.

 Наскільки легко там знайти 
друзів?

Тимур: Це дуже легко. Бо навколо 
всі студенти – новачки, як і ти. По
товаришувати дуже просто. Підхо
диш, знайомишся і починаєш роз
мову. Ось і все!
Дар’я: Зараз мої найкращі друзі – 
це шестеро людей, із якими я на
вчалася у школі.

 Чого вам бракує за кордоном?

Тимур: Бракувало української їжі, 
але можна звикнути. Звісно, суму
вав за рідними.
Дар’я: А мені було дуже добре. Го
ловне, не соромитися та спілкува
тися з іншими людьми.

 Якщо озирнутися назад, то 
яку пораду ви дали б собі перед 
поїздкою?

Дар’я: Не брати багато речей.

 Що б ви могли порекоменду-
вати іншим дітям та їхнім батькам?

Тимур: Не боятися. Через рік ви 
згадуватимете свій перший день 
у школі з посмішкою.

Повна відео
версія інтерв’ю  
Дар’ї та Тимура 
Сабірових
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Braemar College – приватна школа, 
розташована в самому центрі То
ронто, найбільшого міста Канади та 
одного із сучасних мегаполісів світу. 
Коледж був заснований у 1995 році 
для студентів 9–12 класів, щоб мак
симально підготувати їх до вступу 
до вишів Північної Америки. Шко
ла пропонує прискорену систему 5 
семестрів на рік, коли студенти ви
вчають лише 2 предмети на семестр. 
Також існує опція експреснавчання, 
де студенти 12 класу можуть пройти 
навчальний рік та вступити до універ
ситету за 6 місяців, або учні 11 класу 
можуть пройти програму 11 та 12 кла

УСЕ НАЙЦІКАВІШЕ 
ВІДБУВАЄТЬСЯ В ТОРОНТО

сів за один рік, отримуючи допомо
гу з зарахування до університетів. 
Звичайно, хто добре вчиться, той має 
добре і відпочивати. Про це Braemar 
також успішно піклується, пропоную
чи понад 30 клубів та факультативних 
занять. Місце розташування школи 
в історичному центрі Торонто цьому 
тільки сприяє – все найцікавіше від
бувається саме там! За статистикою 
випускники коледжу вступають до 
провідних вишів Північної Америки: 
39% – до Університету Торонто, який 
входить до 30 найкращих універси
тетів світу і розташований поряд зі 
школою.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ У BRAEMAR COLLEGE
 ⚫ Невеликі класи (максимум 15 осіб) дають можли

вість для індивідуального підходу та персональної уваги 
до кожної дитини.

 ⚫ Програма навчання максимально відповідає ви
могам коледжів та університетів.

 ⚫ Оснащені наукові лабораторії та широке викори
стання комп’ютерів, доступ до яких можливий у будь
який час.

 ⚫ Налагоджені партнерські відносини з багатьма 
відомими університетами Канади (University of Toronto, 
York University, Waterloo, Ryerson University та ін.), що 
значно полегшує процес вступу.

 ⚫ Гнучкий розклад – навчання починається та закін
чується 5 разів на рік (січень, квітень, липень, вересень, 
листопад).

 ⚫ Дбайливі, енергійні та кваліфіковані вчителі, які 
є сертифікованими членами Асоціації вчителів Онтаріо 
та мають досвід роботи з різними культурами у різних 
куточках світу.

 ⚫ Адекватні ціни на навчання та супутні послуги.
 ⚫ Широкий спектр послуг для іноземних студентів, 

який передбачає серйозний підбір прийомних сімей для 
проживання та подальший контроль.

 ⚫ Можливість проживання у резиденції. Учні віком 
від 17 років можуть жити та харчуватися у студентському 
гуртожитку Campus One, який пропонує максимально 
комфортні умови для проживання, навчання та відпо
чинку у центрі Торонто.

 ⚫ Відмінно організований відпочинок, регулярні 
екскурсії.

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ В BRAEMAR COLLEGE МАКСИМАЛЬНО 
ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ КОЛЕДЖІВ ТА УНІВЕРСИТЕТІВ

“
Офіційний представник Braemar College в Україні – компанія DEC

... тому що швейцарська 
освіта не схожа на іншу

Міжнародна школа Brillantmont 
заснована в 1882 році. Вона 
досі перебуває у сімейній 
власності. У самому серці Лозани, 
у франкомовній Швейцарії,  
тут мешкає близько 80 студентів 
з усього світу.

Це неймовірне місце для життя 
та навчання.

  8-12 класи  
(вік – 13-18 років)

  Диплом середньої 
школи США із SAT або 
Британська програма 
IGCSE/A-level

  Повний навчальний  
рік, семестр, зимовий 
курс, літній курс

Щоб дізнатися більше про наші різноманітні програми та про те, що робить нас такими особливими, 
зверніться до нашої приймальної комісії

Brillantmont International School Lausanne Switzerland  
 Tel. +41 21 3100400   |   admissions@brillantmont.ch   |   www.brillantmont.ch
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В оточенні мальовничих пагорбів 
Квебеку та Вермонту,  коледж 
Stanstead, який розташований у схід
ному передмісті Квебеку, – це при
ватна школапансіон для хлопчиків 
та дівчаток 7–12 класів. Навчання 
тут проводиться англійською мовою, 
водночас однією з робочих мов та
кож є і французька. Акредитована 
Асоціацією шкіл та коледжів Нової 
Англії (NEASC), школа дає унікальні 
можливості для вступу до провідних 
університетів та коледжів США, Ка
нади й усього світу.

Відповідно до девізу школи, в яко
му визначено такі головні цінності, 
як здоров’я, мудрість, релігія, поряд
ність, коледж Stanstead будує свою 
програму навколо стовпів академіч
ної освіти, активних занять спортом, 
студентського життя.

Дбайливі вчителі й система під
тримки радників – це прекрасна 

ВИПУСКНИКІВ 
STANSTEAD ОХОЧЕ 
ПРИЙМАЮТЬ 
ПРОВІДНІ 
УНІВЕРСИТЕТИ 
КАНАДИ ТА США, 
А ТАКОЖ ВІДОМІ 
ВИШІ ЗА КОРДОНОМ

“

В ОТОЧЕННІ МАЛЬОВНИЧИХ 
ПАГОРБІВ КВЕБЕКУ ТА ВЕРМОНТУ

допомога студентам стати самодис
циплінованими, підготовленими до 
життя після закінчення школи. Крім 
того, адміністрація університету тісно 
співпрацює зі студентами старших 
курсів, щоб допомогти їм у визна
ченні та досягненні їхніх цілей після 
отримання середньої освіти.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Спираючись на навчальну програму 
Міністерства освіти Квебеку в 7–11 
класах, академічна програма коле

Студенти коледжу насолоджу  ються 
незабутнім досвідом перебування 
у канадській школіпансіоні

джу Stanstead також пропонує варі
ант 12 класу, який надає студентам 
інтенсивний підготовчий курс до 
університету, що передбачає багато 
варіантів занять із підвищення ква
ліфікації. Випускників коледжу охоче 
приймають провідні університети 
Канади та США, а також відомі виші 
за кордоном.

СПОРТ
Структурована програма з легкої ат
летики коледжу Stanstead заохочує 
командну роботу, чесну гру, наполег
ливість і насамперед здоров’я. Кожен 
семестр усі студенти беруть участь 
у виборі командних та індивідуаль
них спортивних занять, серед яких 
футбол, регбі, лакрос, біг, плавання 
та багато іншого.

Школа, мабуть, найвідоміша сво
їми елітними хокейними командами 

для дівчат та хлопців, які змагаються 
на вищих рівнях середньої школи 
в Канаді та США, у своїх провінці
ях та в країні на національному та 
міжнародному рівнях. Гравціхлоп
чики послідовно продовжують гра
ти в молодший та коледжний хокей 
по всій Північній Америці, тоді як 
за кількома найкращими гравцями 
активно спостерігає НХЛ. А у 2021 
році коледж Stanstead представив 
другу жіночу хокейну команду на 
підготовчому рівні до 16 років.

ПРОЖИВАННЯ
У кампусі є чотири резиденції для 
студентів, що мешкають у пансіоні: 
Davis House (хлопці 10–11 класів); 

КОРОТКО ПРО КОЛЕДЖ 
STANSTEAD

Місцерозташування:  
Стенстед, Квебек, Канада.
Рік заснування: 1872.
Коледж спільного навчан
ня для хлопчиків та дівчат, 
денний та пансіон.
Віковий діапазон:  
12–18 років (7–12 класи).
Пропонуються освітні про-
грами: Quebec curriculum, 
Advanced Placement (Grade 12).
Підтримка іноземних 
студентів: ESL, додаткові 
сесії, навчальний ресурсний 
центр.
Загальна кількість студентів: 
близько 270.
Кількість мешканців  
пансіону: 175.

Webster House (дівчата 7–11 класів); 
Bugbee House (хлопці 7–9 класів) 
та Cowen House (хлопці та дівчата 
12 класу). Cowen House – це спільна 
резиденція, де хлопчики та дівчатка 
живуть в окремих крилах зі спіль
ною загальною зоною. Його було 
відкрито у вересні 2019 року. Другу 
резиденцію для молодших дівчат 
(7–9 класи) буде відкрито восени 
2022 року.

На території кампусу також є 
їдальня «Ле Барон», гімназія імені 
У. Джона Макея, гімназія Amaron, 
Pierce Hall, модельна школа Холмса, 
Столітня церква, медичний центр, 
фізіологічна клініка, будинок випуск
ників, житловий корпус факультету, 

спортивні майданчики та численні 
академічні споруди. У 2011 році ко
ледж Stanstead відкрив найсучаснішу 
арену імені Пета Бернса.

НЕСКІНЧЕННІ МОЖЛИВОСТІ 
САМОВИРАЖЕННЯ
Нарешті студенти коледжу Stanstead 
насолоджуються незабутнім досвідом 
перебування у канадській школіпан
сіоні з міжнародним студентським 
колективом. На додаток до того, що 
вони знаходять друзів на все життя, 
студенти Stanstead мають нескінчен
ні можливості проявляти себе твор
чо та соціально через клуби, заходи 
у вихідні дні, шкільні заходи, а також 
навчальні та службові поїздки.

Офіційний представник Stanstead в Україні – компанія DEC
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 Як вплинули на Immerse Edu-
cation кризові часи?

2020 рік був дуже складним для всіх 
у світі, а не лише для провайдерів 
освітніх послуг! На жаль, ми не змогли 
провести жодну з наших літніх про
грам у 2020 році через карантин у Ве
ликій Британії, але цього літа ми були 
раді вітати учасників нашої програми 
«Академічні інсайти» в коледжах Кем
бриджського університету.

І хоча зазвичай серед наших сту
дентів третина є носіями англійської 
мови і близько 20% усіх студентів 
з Великої Британії, та цього літа бри
танські студенти становили 66%. Інша 
третина прибула з різних країн світу, 
і ми все ще змогли прийняти пред
ставників 40 різних національностей.

МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО НАШИХ 
СТУДЕНТІВ НАВИЧКАМИ  
НА ВСЕ ЖИТТЯ

Programme), у якій учасники розро
бляють академічний дослідницький 
проєкт на університетському рівні під 
керівництвом тютора Оксбриджу.

 Як вдалося реалізувати он лайн-
навчання?

На початку 2020 року всі дуже вага
лися щодо онлайннавчання. Ми ста

ПРО ТЕ, ЯК ПРАЦЮЄ ТАКИЙ УНІКАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД, ЯК IMMERSE EDUCATION, 

РОЗПОВІДАЄ ПІТЕР ГРІВ, ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Одне з питань, яке завжди актуальне 
в Immerse Education, – як підготувати 
студентів до роботи, якої ще не існує

Ми завжди планували запуска
ти онлайнпрограми, але пандемія 
прискорила це! Ми пропонуємо 
два основні типи онлайнкурсів, 
обидва з яких об’єднують студентів 
із науковцями світового класу з Окс
бриджу. Ми пропонуємо віртуаль
ну літню школу (відому як Online 
Insights), а також опцію 1:1 репети
торства (The Oxbridge Online Research 

СВІТ ГОТОВИЙ ДО ОНЛАЙН-ВИКЛАДАННЯ“
вили ті самі запитання, що й усі інші: 
Чи може це замінити очне навчання? 
Як учитель може взаємодіяти зі своїм 
класом? Чи вмикатимуть студенти 
свої камери? Чи збираються учні вза
галі сидіти за комп’ютерами, якщо їх 
вебкамеру вимкнено?!

Нам щастить, що на наші курси 
приходять мотивовані та амбітні сту
денти. Наші програми стимулюють 

 Пітер Грів,  
директор Immerse 

Education

Випускники Immerse Education – 
це майбутні світові лідери, лікарі, 
генеральні директори...

Проте в останні кілька років ми помі
чаємо все більший інтерес до робо
тотехніки, штучного інтелекту. Одне 
з запитань, яке ми завжди ставимо 
перед собою: як підготувати студен
тів до роботи, якої ще не існує? Якщо 
ви повернетеся на 10 років назад, то 
менеджерів соціальних мереж, ана
літиків великих даних та інженерів 
з охорони навколишнього середови
ща не існувало. Якщо ви повернетеся 
ще на 10 років назад, то пригадаєте, 
що інтернет отот став широко вико
ристовуватися в домашніх умовах 
(за допомогою комутованого зв’язку). 
Світ розвивається такими високими 
темпами, що наукова фантастика 
швидко стає реальністю. Тому ми 
гарантуємо, що забезпечимо наших 
студентів навичками на все життя, які 
залишаться актуальними, незалежно 
від того, як виглядатиме їхня галузь 
майбутнього, – наприклад, публічні 
виступи, вирішення проблем, моти
вація інших та критичне мислення.

 Що надихає вас особисто?

Щоліта я надихаюся, коли зустрічаю
ся з учасниками нашої програми. Нам 
пощастило зустрітися з амбітними 
та натхненними молодими людьми 
в Оксфорді, Кембриджі та Лондоні. 
Я справді вірю, що зустрічав і зустрі
чаю й досі майбутніх світових лідерів, 
лікарів та генеральних директорів. 
Якщо молода людина витратила 
кілька тижнів своєї відпустки, роз
виваючи власні знання та навички 
міжособистісного спілкування, це 
свідчить про її прагнення до успіху 
у світі. І я упевнений – вони будуть.

навчання та створені, щоб кинути 
виклик і надихнути. Тому ми швидко 
виявили, що наші онлайнучасники 
були залучені у навчальний процес 
як зазвичай. Можливість вивчати такі 
предмети університетського рівня, як 
медицина, інженерія, міжнародні 
відносини, право, психологія, у на
дихаючих викладачів у провідних 
університетах – це те, що потрібно 
брати обома руками, – і наші студен
ти, безперечно, зробили це. Тепер 
світ готовий до онлайнвикладання. 
Цікаво спостерігати, що все більше 
університетів упроваджують гібрид
не навчання, яке поєднує онлайн та 
офлайн. Гадаю, університетські лекції 
онлайн набагато ефективніші. Адже 
коли я був студентом, то сидів у лек
ційному залі з сотнями інших студен

тів, час від часу намагаючись почути 
лектора чи чітко побачити його екран.

 Які складники успішного на-
вчання студентів?

Хоча велика частина наших про
грам розроблена для того, щоб по
знайомити студентів з академічною 
частиною університетських дослі

джень, елементом, на який часто не 
зважають, є можливість спілкуватися 
зі студентамиоднодумцями з усього 
світу, розвивати особисті навички та 
загалом бути поза межами вашого 
комфорту. Ми не хочемо, щоб наші 
студенти були роботами, і ми завж
ди прагнемо нагадувати учасникам 
про нашу філософію – «наполегливо 
працюй, наполегливо розважайся». 
Врешті, це літні канікули для наших 
студентів, і ми хочемо, щоб вони 
принесли користь як академічному, 
так і соціальному, а також дізналися 
більше про британську культуру та 
нашу систему освіти.

 Які програми Immerse найпо-
пулярніші серед українських сту-
дентів?

Найпопулярніші предмети – меди
цина, право, інженерія та бізнес. Це 
стосується як українських студентів, 
так і ширшої міжнародної спільноти. 

Офіційний представник Immerse Education в Україні – компанія DEC
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C ОСВІТА У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ:  
ВИСОКА ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ 
І ЗАЛУЧЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ

СТУДЕНТАМ, ЯКІ МРІЮТЬ ОТРИМАТИ ДОСВІД 

НАВЧАННЯ В АНГЛІЇ І ПІДГОТУВАТИСЯ 

ДО ВСТУПУ В ТОПОВІ УНІВЕРСИТЕТИ 

СВІТУ, РЕКОМЕНДУЄМО ЗВЕРНУТИ УВАГУ 

НА МОЖЛИВОСТІ, ЯКІ НАДАЮТЬ BOSWORTH 

INDEPENDENT COLLEGE І BOURNEMOUTH 

COLLEGIATE SCHOOL

Якщо запитати у студентів Bosworth 
Independent College, що їм найбільше 
подобається в навчанні в коледжі, 
то серед іншого можна почути: між
народне співтовариство студентів 
з усього світу, і при цьому можливість 
вчитися англійською мовою, отрима
ти британську освіту та підготуватися 
до вступу в кращі виші країни.

Коледж було засновано в 1977 
році, розташований він у місті Норт
гемптон. Сьогодні в ньому навчається 
близько 150 студентів у віці від 13 до 
19 років із 18 країн світу. 80 студентів 
мешкають у пансіоні. 31% – студен
тибританці, тоді як 69% – міжнародні 
та європейські студенти.

ПЕРЕВАГИ BOSWORTH 
INDEPENDENT COLLEGE

1/ Високі академічні результа-
ти. 61% A*A; 86% A*B; 97% A*C. Ко
ледж – це неселективна школа, тому 
високі результати Alevel показують 
високу якість викладання, залученість 
і старанність студентів.

2/ Високий рівень підготовки до 
вступу до вищих навчальних закла-
дів. 77% студентів були зараховані до 
університетів зі списку топ30 у Вели

кій Британії, 61% студентів отрима
ли місця в університетах престижної 
групи «Расселл».

3/ Високий рівень підготовки до 
вступу в Оксбридж і на медичні про-
грами. Із 2016 до 2021 рр. 68 студентів 
були зараховані на програми медици
на, стоматологія, фармація, біомедичні 
науки і на інші медичні спеціальності. 
За останні 8 років 17 студентів вступили 
в Оксфорд або Кембридж.

4/ Підтримка при роботі з UCAS 
у виборі університету, індивідуаль-
не ведення студента. У школі введе
но систему персональних тюторів, які 
підтримують студентів і працюють 
з кожним індивідуально.

5/ Відмінний вибір позакласних 
заходів та занять. Спорт, музика, поїзд
ки Великою Британією, коледж пропо
нує величезний вибір заходів, створює 
можливості волонтерської роботи та 
отримання досвіду роботи тощо.

6/ Невеликі класи: кількість сту
дентів – близько 5–8 осіб.

7/ Невисока вартість: до £37980 
за tuition + boarding у рік (вартість на 
2022–2023 академічний рік), можливе 
отримання академічних стипендій.

ПРОГРАМИ BOSWORTH 
INDEPENDENT COLLEGE

 ⚫ Year 9
 ⚫ GCSE (2 роки)
 ⚫ iGCSE (1 рік)
 ⚫ A Level (2 роки і 18 місяців)
 ⚫ Academic Preparation 

чи High School Experience 
programmes (для студентів, 
рівень англійської мови яких 
недостатній для переходу на 
Alevel чи GCSE, або студен
тів, які хочуть займатися 
впродовж одного або двох 
термінів тестових програм)

 ⚫ BTEC Business
 ⚫ Foundation
 ⚫ Summer School

ЩО ТАКЕ BOURNEMOUTH 
COLLEGIATE SCHOOL
Студенти, які прагнуть реалізувати 
себе в сферах драматичного мисте
цтва, дизайну та візуального мис
тецтва, а також в спорті та інших 
сферах, з індивідуальним підходом 
і підтримкою викладачів, обирають 
Bournemouth Collegiate School. Шко
ла була заснована в 1890 р. Сьогодні 
в ній навчаються 672 студента (Senior 
school: 405, Prep school: 267) із 20 кра
їн у віці від 2 до 18 років. 62 студенти 
мешкають у резиденціях на території 
школи у пансіоні.

ПЕРЕВАГИ BOURNEMOUTH 
COLLEGIATE SCHOOL

1/ Школа входить до перших 5% 
з Value Added Education у Великій 
Британії.

2/ Вдале розташування. Школа 
розміщена на узбережжі, в неймовір
но гарному південному місті Борнмут.

3/ Високий рівень підготовки до 
вступу в Оксбридж і на медичні програ
ми. Підготовка і вступ курується Deputy 
Head academic, який має понад 25 ро
ків досвіду роботи тютором із підготов
ки до вступу в Оксфорд і Кембридж 
і обробив понад 900 успішних заявок 
до університетів за останні 15 років.

4/ Персональний підбір програми 
і підготовка до університету. Школа 
організовує тури в університети, зо
крема й в університети групи «Рас
селл», Оксфорд і Кембридж.

5/ Учням надається багатий вибір 
позакласних заходів та занять.

6/ Створено прекрасні умови для 
тих, хто хоче займатися мистецтвом, 
дизайном, драмою і виконавськи
ми видами мистецтва. Школа стала 
фіналістом престижного конкурсу 
Independent School of the Year 2021. 

Досягнення школи в галузі мисте
цтва оцінено нагородою Highly 
Commended в категорії «Виконав
ські види мистецтва». 100% студентів 
коледжу отримують A*B на занят
тях із драми та театру. Індивідуальна 
підтримка зі складання портфоліо 
і підготовка до прослуховування до 
драми і виконавських видів мисте
цтва. Випускники школи вступають 

ПРОГРАМИ 
BOURNEMOUTH 
COLLEGIATE SCHOOL

 ⚫ Year 7
 ⚫ Year 8
 ⚫ Year 9
 ⚫ GCSE (2 роки і 18 місяців)
 ⚫ iGCSE1 рік
 ⚫ A level (2 роки і 18 місяців)
 ⚫ Pre Alevel
 ⚫ Pre GCSE

в UAL, Royal College of Music, Imperial 
College London та інші топові виші.

7/ Високі результати в спорті. Еліт
на спортивна академія школи пере
буває на 21 місці у Великій Британії. 
Вона увійшла до фіналу конкурсу 
Independent School of the Year 2021 
категорії «Спорт»! Тенісна школа 
входить до списку 5 найкращих шкіл 
у Великій Британії.

Серед вихованок школи плавання 
переможниця міжнародних чемпі
онатів і паралімпійська чемпіонка 
з плавання. Гравці футбольної ака
демії починають професійну кар’єру 
в провідних футбольних клубах Ве
ликої Британії та інших країн світу. 
Зокрема, випускник футбольної 
академії BCS Аджані Барчел підпи
сав контракт з одним із найстаріших 
і найбільш титулованих футбольних 
клубів Англії – «Астон Вілла».

Офіційний представник Bosworth Independent College та Bournemouth Collegiate School в Україні – компанія DEC
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1 | ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

Головною тенденцією останніх років у шкільній 
освіті став перехід в онлайн. Деякі приватні 
школи відкрили повноцінний онлайннапрям, 
незалежно від основного формату своєї школи.

Відбулась значна міграція сімей із держав
них шкіл, які не могли швидко адаптуватись 
і запропонувати рішення. Коли батьки поба
чили, що вчителі лише дають завдання у Viber 
і змушують батьків приділяти багато уваги на
вчанню дитини, замість того щоб проводити 

10 КЛЮЧОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
У ПРИВАТНІЙ ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

повноцінні уроки онлайн, багато сімей пере
йшли до онлайншкіл.

У цей період стався бум на онлайнщоден
ники та уроки в режимі реального часу. Вчителі 
переосмислили організацію уроків і почали 
використовувати для викладання і спілкування 
з учнями такі онлайнінструменти, як Google 
Classroom, ClassDojo, School Today тощо. Для ре
алізації навчального процесу шкільні команди 
навіть адаптували інструменти MS Teams, MS 
SharePoint, Office 365. Вагома частина шкіл ви
рішили розробити свої платформи та додатки.

Ірина Єцкало, засновниця агенції із добору приватних  
шкіл в Україні School Navigator

СУЧАСНИЙ СВІТ — ЦЕ СВІТ ТРАНСФОРМАЦІЙ, ЯКИЙ ЗАВДЯЧУЄ СВОЇЙ ДИНАМІЦІ НЕ ТІЛЬКИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-

ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ, А Й ГЛОБАЛЬНИМ ВИКЛИКАМ, ЯКІ ПОСТАЛИ ПЕРЕД ЛЮДСТВОМ. ТАКІ ЗМІНИ ТОРКАЮТЬСЯ 

УСІХ СФЕР ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ, ЗОКРЕМА Й ОСВІТИ — НАПРИКЛАД, ПРИВАТНОГО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

В УКРАЇНІ. НА ПОРОЗІ 2021/22 НАВЧАЛЬНИХ РОКІВ З-ПОМІЖ УСІХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЦІЙ ЦАРИНІ 

ПОМІТНО ВИРІЗНЯЮТЬСЯ 10 КЛЮЧОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

ЩО КРАЩЕ БАТЬКИ 
РОЗУМІЮТЬ СВОЇ ПОТРЕБИ 
Й ПОТРЕБИ СВОЄЇ ДИТИНИ, 
ТО АДАПТОВАНІШИМИ 
ДО БУДЬ-ЯКОГО ВАРІАНТА 
МАЙБУТНЬОГО РОСТУТЬ 
НАШІ ДІТИ

“2 | ПОДВІЙНІ АТЕСТАТИ

Перехід в онлайн стер фізичні й ментальні кор
дони школи. Провайдери закордонної освіти 
розробили та поширили на ринку доступ до 
навчання та отримання сертифікатів про закін
чену середню освіту різних країн світу. Уявіть, 
що, мешкаючи у Києві, ваша дитина навчається 
у 9, 10 чи 11 класі приватної школи й приділяє від 
6 годин на тиждень навчанню за канадською, 
американською чи британською програмами 
з їхніми викладачами онлайн. А разом з україн
ським атестатом отримує ще один – від країни, 
програму якої вона вивчала. Потім провайдери 
закордонної освіти допомагають дітям зі всту
пом у закордонні виші.

3 |  ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ  
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Унаслідок великого попиту на знання англій
ської мови школи почали запроваджувати її 
якісне вивчення завдяки провідним методикам. 
Забезпечити високий рівень знання англійської 
допомагають не тільки 5 уроків на тиждень плюс 
заняття з носієм мови у розмовному клубі, а й 
викладання частини предметів виключно ан
глійською мовою.

Найчастіше англійською мовою виклада
ється інтегрований курс Science/Природничі 
науки, на якому діти вивчають фізику, хімію 
та біологію як один предмет. Крім того, школи 
обирають викладати англійською такий курс, 
як STEM/STEAM/STREAM (S – Science (наука), 
T – Technology (технології), E – Engineering 
(інженерія), A – Art (гуманітарні науки, мовні 
мистецтва, танці, драма, музика, візуальне мис
тецтво, дизайн та нові медіа), M – Mathematics 
(математика), R – Reading and Writing (читання 
та писання)).

4 | ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД

Школи наразі багато уваги приділяють проєк
тній роботі. Для цього використовується, зокре
ма, курс STEM/STEAM/STREAM. STEMосвіта 
стає дедалі більше інтегрованою і залучає де
далі більше напрямів, що в результаті розвиває 
у дітей креативне мислення.

Прогресивні освітяни вважають STEMосвіту 
запорукою успіху дитини у майбутньому і від
повідно запорукою економічного зростання 
країни. Інтегроване вивчення згаданих вище 

предметів дозволяє виховати винахідників, 
які будуть мислити стартапами й проєктами, 
бачитимуть зв’язок між знаннями й реальним 
життям, володітимуть такими важливими м’яки
ми навичками (soft skills), як командна робота, 
вміння презентувати ідеї, проєкти й досягнення.

5 | ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

Індивідуальний підхід до навчання дозволяє 
розкрити потенціал кожної дитини в школі. 
Для цього вчителі, тютори, батьки та діти разом 
домовляються про можливий план дій. Дитина 
отримує можливість поглиблено засвоювати те, 
до чого в неї є хист, і в полегшеній/адаптованій 
формі те, що на перший погляд здається не 
важливим для обраного професійного шляху.

Наприклад, якщо дитина хоче стати ху
дожником чи дизайнером, їй варто проходити 
математику під певним кутом – «Прикладна 
математика у сфері мистецтв». А якщо бачить 
себе в піарі, то може навчатися на таких фа
культативах, як «Журналістика», «Сторителінг», 
«Копірайтинг», «Ораторське мистецтво», «Пе
ремовини» тощо.

Факультативи дозволяють дитині спробувати 
багато напрямів діяльності й обрати те, до чого 
у неї лежить душа і є здібності. Головний прин
цип тут – не підтягувати слабкі місця, а зосере
дитися на тому, що легко вдається і подобається. 
Крім того, факультативи надають можливість 
опанувати потрібні для життя навички – «Фі
нансова грамотність», «Кулінарія» тощо.

6 | ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА SOFT SKILLS

Увага провайдерів інноваційного навчання та 
методистів перейшла з академічної успішності 
на розвиток емоційного інтелекту й розвитку 
інших м’яких навичок. Наповнення академічної 
частини перетворилось на тренажер для роз
витку навичок переговорів, командної роботи, 



60

DE
C 

PA
RT

NE
RS

пошуку, аналізу та презентації інформації тощо. 
Учням все частіше надають психологічну під
тримку та навчають розпізнавати й екологічно 
проживати свої емоції. Ці всі дії мають слугувати 
профілактикою тривожності, замкненості, де
пресивних станів та вигорання.

7 | ШКОЛИ/КУРСИ ДЛЯ БАТЬКІВ

Набувають поширення школи для батьків, які 
організовують зокрема й альтернативні школи. 
На таких заняттях батькам пояснюють вікові по
треби дитини та можливі рішення для складних 
питань дорослішання та виховання. Ця тенден
ція – наслідок розуміння того, що виховання 
успішної та щасливої дитини – це спільна мета 
для батьків і школи. Відповідно на цьому фоні 
набуває популярності сімейна терапія.

8 |
  НАВЧАЛЬНИЙ РІК ІЗ СЕРЕДИНИ 
СЕРПНЯ/ВЕРЕСНЯ ДО ЧЕРВНЯ 
ВКЛЮЧНО

Однією із помітних тенденцій стало подовжен
ня навчального року на один місяць. Відповід
но річна оплата формується з урахуванням 10 
місяців, а не 9, як зазвичай. Є школи з графіком 
оплати за 11 та 12 місяців. При цьому ця мате
матика не завжди означає, що діти навчаються 
протягом 10, 11 чи 12 місяців.

Така фінансова політика пояснюється тим, 
що школа має утримувати приміщення та най
кращих вчителів і в ті місяці, коли діти не навча
ються. А коли батьки не платять за літні місяці, то 
в школи немає бюджету для утримання цінних 
кадрів. Тому школи найчастіше організову
ють корисне дозвілля для дітей влітку у вигляді 
таборів чи поїздок, забезпечуючи вчителям 
заробіток, а батькам – корисне дозвілля їхніх 
дітей, адже мало в кого з мам і тат є можливість 
якісно провести всі літні місяці з дітьми.

9 | ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Сьогодні складно знайти дитину без гадже
та з доступом до інтернету. Так само складно 
уявити прогресивне навчання без залучення 
гаджетів. А отже нагальним постає питання 
безпеки дітей в онлайнпросторі. Не всі до
рослі можуть розрізнити фейки, маніпуляції та 
шахрайства, а тому годі вже казати про дітей. 
Відповідно школи й позашкільні освітні проєк
ти вважають за потрібне пояснити, наприклад, 
дітям, якими мають бути паролі та як їх збе
рігати, як відрізняти фейки й маніпуляції від 
справжніх новин, чому не варто спілкуватися 
з незнайомцями в мережі тощо. Для цього 
вони запрошують фахівц ів з кібербезпеки, 
які пояснюють дітям на прикладах правила 
поведінки в інтернеті.

10 | ТЕСТОВИЙ ДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ

Серед інших тенденцій помітно вирізняються 
ще декілька:

 ⚫  ТРВЗ (теорія розв’язку винахідницьких 
задач, адаптована до педагогіки);

 ⚫  особистісноорієнтовний підхід в на
вчанні та вихованні;

 ⚫ гуманна педагогіка;
 ⚫ ненасильницьке спілкування;
 ⚫ mindfulness та інші.

Комбінації цих підходів і напрямів розвитку 
дитини в кожній школі різні, й не завжди зро
зуміло, як вони вплинуть на майбутнє вашої 
дитини. Можна спробувати самостійно розібра
тись з усіма поняттями. А можна віддати дитину 
в школу на пробний день чи тиждень. Якщо 
взаємодія нової дитини з колективом дітей та 
вчителів складеться добре, то й із на вчанням 
не буде проблем. Перевірити це можна під час 
тестового дня, а краще – тижня. Майже кожна 
школа пропонує потенціальним учням можли
вість спочатку протестувати школу.

Найкращий показник при виборі школи – 
настрій та стан дитини у перші дні. Адже вона 
здатна опановувати будьякі знання і розви
ватися, лише якщо перебуває в атмосфері ро
зуміння, підтримки й безпеки. Тільки за такої 
умови дитина зможе користуватися навчаль
ними опціями школи собі на користь.

Насправді тенденції – це те, на що здатні 
впливати батьки через свої запити. Тому, що 
краще батьки розуміють свої потреби й потреби 
своєї дитини, то адаптованішими до будьякого 
варіанта майбутнього світу ростуть наші діти.

НАЙКРАЩИЙ ПОКАЗНИК ПРИ ВИБОРІ 
ШКОЛИ — НАСТРІЙ ТА СТАН ДИТИНИ 
У ПЕРШІ ДНІ. АДЖЕ ВОНА ЗДАТНА 
ОПАНОВУВАТИ БУДЬ-ЯКІ ЗНАННЯ 
І РОЗВИВАТИСЯ, ЛИШЕ ЯКЩО 
ПЕРЕБУВАЄ В АТМОСФЕРІ РОЗУМІННЯ, 
ПІДТРИМКИ Й БЕЗПЕКИ

“

Marianapolis – католицька середня школа для хлопців та дівчат із денною 
формою навчання та пансіоном. Школа розташована у Коннектикуті, США, 
у годині їзди від Бостона. Тут навчаються студенти з усього світу. Навчання 

на основі досвіду – основа педагогіки школи Marianapolis, наприклад, 
тут роблять короткотермінові дослідження у найрізноманітніших сферах – 

від вирощення журавлини до ковальства. Програма передбачає тиждень 
навчання на основі подорожей навесні. Традиційну програму підготовки 

до коледжу можна поєднати з цільовими напрямами у сфері бізнесу 
та підприємництва, соціальної справедливості чи інновацій. Починаючи 

з 1926 р., орієнтована на родинні цінності спільнота надавала у Marianapolis 
кожному студенту можливість удосконалити своє бачення впливу, 

який вони матимуть на наш мінливий світ.

ARIANAPOLISP R E P

@MARIANAPOLIS

@MARIANAPOLIS

.COM/MARIANAPOLIS
www.marianapolis.org | (860) 923-9245
admission@marianapolis.org
26 Chase Road, Thompson, CT 06277
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 До яких сучасних і майбутніх 
викликів, що стоять перед освітою, 
готує модель навчання у MiniBoss?

Світ постійно змінюється і потре
бує від нас неабиякої гнучкості. Як 
показує життя, найбільш гнучки
ми є діти, тому, якщо говорити про 
бізнесосвіту у нашому ракурсі, ми 
готуємо дітей, виховуючи певне сві
тобачення, а саме сприйняття життя 
крізь бізнеспризму. Що це означає? 
Аби створити свою справу, треба бути 
творцем, а значить побачити потре
бу і використати можливість, а все 

це – і про творчість, і про ризик, і про 
відповідальність.

Уміти швидко реагувати на змі
ни, бути адаптивним до нових умов 
та обставин, «ловити» можливості 
та діагностувати ресурси – це необ
хідні навички для успішної людини 
майбутнього. Тому ми маємо вчити 
дитину не просто знанням, а ще й 
умінням, які допоможуть їй швидко 
адаптуватися до нового світу.

У MiniBoss Business School вчи
тель є модератором, або ментором, 
який не вказує на недоліки і помилки 
дитини, а натомість допомагає фо

БІЗНЕС-ШКОЛА ДЛЯ ДІТЕЙ:  
ТАМ, ДЕ ПОМИЛЯТИСЯ — БЕЗПЕЧНО

кусуватися на потенціалі особистості. 
Вчитель через ігрові та кейсові мето
дики навчання, спираючись зокрема 
й на власний досвід дитини, допо
магає студентам вчитися мислити, 
приймати рішення, знаходити мож
ливості та ресурси для реалізації своїх 
цілей. Усі набуті знання та навички 
мають прикладний характер. Дитина 
розуміє, для чого їй потрібно щось 
знати та вміти.

Ми створюємо середовище, 
в якому діти не бояться помилятися. 
Ми говоримо не про помилки, а про 
досвід, якого набувають наші студен
ти, адже успішною може стати лише 
досвідчена особистість. Тобто особи
стість, яка зробила багато помилок, 
проте ці помилки не зупинили її на 
власному шляху. Власний досвід – це 
екологічне середовище, яке надає 
бізнесшкола. Це унікальна річ, яку 
цінують діти.

 Які особливості навчального 
процесу у MiniBoss?

У MiniBoss навчаються діти від 6 до 
14 років. Кожний рік складається 
з трьох семестрів і має свою акаде
мічну структуру. В авторські програми 
восьми курсів інтегровано 18 предме
тів і 12 типів практики (інтерактивні 
уроки, бізнесігри, тимбілдинг, май
стеркласи, бізнестури, бізнесмо
делюванння, кар’єрна карта тощо), 
які формують чітку академічну мо

МАРІАННА ЛУЦІВ, КЕРІВНИЦЯ 

ТА ВЛАСНИЦЯ MINIBOSS BUSINESS 

SCHOOL KYIV, ПЕРЕКОНАНА,  

ЩО НАВІТЬ У НАЙМОЛОДШОМУ ВІЦІ 

ДИТИНА ЗДАТНА РЕАЛІЗУВАТИ СВІЙ 

ПРОДУКТ ЧИ ПОСЛУГУ І ПРИЙТИ 

ДО ПЕРШОГО ПРИБУТКУ

дель року, що дозволяє студентам 
застосовувати всі отримані знання 
на практиці.

Навчання у MiniBoss – чудове 
доповнення до будьякої школи. 
Протягом року, з вересня до травня, 
діти займаються раз на тиждень на 
вихідних, та, крім того, ми занурює
мо їх у своєрідний бізнесінкубатор. 
Ближче до нового року вони почина
ють генерувати ідеї. Щоб зрозуміти, 
яким буде їхній майбутній стартап, 
ми даємо можливість побувати на 
багатьох майстеркласах, знайоми
мо із власниками бізнесу. Крім того, 
діти виходять на форум стартапів – це 
можливість отримати грант і стар
товий капітал для реалізації свого 
продукту чи послуги. До кінця травня 
завдання студентів разом із нашими 
менторами, конультантами – реалізу
вати свій продукт чи послугу і прийти 
до першого прибутку. Презентувати 
результат власного бізнесу вони мо
жуть як на національному, так і на сві
товому рівні у рамках Національного 
та Світового чемпіонатів із дитячого 

підприємництва, де на конкурсній ос
нові всі студенти презентують резуль
тати своїх комерційних чи соціаль
них проєктів. У кінці навчання діти 
отримують міжнародний сертифікат 
про закінчення кожного бізнескурсу.

 Що б ви порадили батькам, діти 
яких зацікавлені у бізнесі й запиту-
ють «Як заробити гроші?»

До нас часто приходять дітки, які вже 
знають багато термінів, мають деяке 
розуміння бізнесу, й у цьому велика 
заслуга їхніх батьків, які, на щастя, 
долучають дітей до своїх бізнесроз
мов і проєктів.

Я б порадила насамперед вірити 
у свою дитину. Не потрібно відразу 
давати негативну оцінку. Краще ста
вити запитання і не давати оцінкових 
шаблонів, аби не блокувати у дити
ни цей інтерес. Будьякий інтерес 
до фінансової системи, грошей має 
трансформуватися у розуміння того, 
що гроші – це не самоціль, а ресурс, 
який дає можливості у житті. І якщо 

ЯК ВАША ДИТИНА МОЖЕ 
СТАТИ ПІДПРИЄМЦЕМ  
УЖЕ ЗА 8 РОКІВ

Для всіх батьків, які прагнуть 
допо могти своїй дитині 
реалізувати зацікавленість 
у бізнес-проєктах, ми створили 
путівник, який можна 
завантажити, просканувавши 
QR-код.

дитина має якусь бізнесідею, то по
трібно розробити покроковий план 
реалізації цієї ідеї. Можливо, у неве
ликому масштабі, але дати відчути 
цей досвід створення результату.

Дитина ж іще нічого не боїться, 
має природну сміливість і допитли
вість, жагу до експериментів. Вона 
відкрита, готова вчитися природно, 
без супротиву. Це той ресурс, який 
не можна занапастити шаблонами 
і рамками, від яких часто так прагнуть 
звільнитися дорослі.

ДИТИНА НІЧОГО НЕ БОЇТЬСЯ, МАЄ ПРИРОДНУ 
СМІЛИВІСТЬ І ДОПИТЛИВІСТЬ, ЖАГУ ДО 
ЕКСПЕРИМЕНТІВ. ЦЕ ТОЙ РЕСУРС, ЯКИЙ НЕ МОЖНА 
ЗАНАПАСТИТИ ШАБЛОНАМИ І РАМКАМИ

“
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TUMO Kyiv – це простір для тиней
джерів, у якому створено всі умови, 
аби пробувати нове і помилятися, 
досліджувати тренди й вигадувати 
власні світи, легко перетворювати 
абстрактну теорію у захопливу прак
тику. Нова освітня модель TUMO не 
має аналогів.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ШЛЯХ 
ТА НАДІЙНА ПІДТРИМКА
Навчання відбувається за вісьмома 
напрямами: програмування, анімація, 
кіновиробництво, графічний дизайн, 
3Dмоделювання, музичний продак
шен, розробка ігор, робототехніка.

Не потрібно жодних вступних 
іспитів чи тестувань. Не важливо на
віть, чи студент уже знає, що саме хоче 
вивчати. Перші два тижні, протягом 
профорієнтаційної стадії, студент 
може спробувати себе в усіх напря
мах навчання в TUMO Kyiv, а згодом 
обрати три, які найбільше його заці
кавлять. Вибір можна змінити у будь
який момент.

Навчання враховує індивідуальні 
побажання, темп та прогрес кожного 
студента. Заняття в TUMO Kyiv від
буваються кілька годин на тиждень 
у вільний від школи час.

НОВИЙ ПРОСТІР ОСВІТИ

Надія Кузьмичова, 
керівниця проєкту 
TUMO в Україні

ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ TUMO 

KYIV — ТЕРИТОРІЯ, ДЕ 

ПІДЛІТКИ МОЖУТЬ РОЗКРИТИ 

СВІЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЗІБРАТИ 

ПОРТФОЛІО ВЛАСНИХ 

РОБІТ І ЗДОБУТИ НАВИЧКИ, 

ЯКІ ВИСОКО ЦІНУЮТЬСЯ 

У СУЧАСНОМУ СВІТІ

TUMO – простір, який  
розкриває потенціал 
тинейджерів у Єревані,  
Парижі, Бейруті, 
а відтепер і у Києві. 
Засновники TUMO –  
Сем та Сильва 
Симоняни – переконані 
у тому, що внесок  
в освіту молоді – це 
найцінніша інвестиція

ЗАМІСТЬ ДИПЛОМА — ФАХОВЕ 
ПОРТФОЛІО
Програма навчання TUMO складаєть
ся з сесій для самостійного навчання, 
воркшопів та проєктних лабораторій.

Студенти користуються спеціаль
но розробленим додатком TUMO 
Path, де зібрано теоретичну базу за 
обраними напрямами та практичні 
завдання, які дозволять закріпити 
опановану теорію на практиці. Сту
дентам допомагають коучі, які готові 
підказати та пояснити на всіх етапах 
навчання.

Опанувавши теорію, студенти 
проходять воркшоп, виконують ра
зом проєкт, наприклад, створюють 
інтерфейс сайту або 3Dмодель, уже 
на цьому етапі реалізовуючи власний 
проєкт, який згодом зможуть доклас
ти у власне професійне портфоліо.

Освітня модель TUMO заснована 
на тому, що студенти отримують не 

дипломи, а власне портфоліо проєк
тів як доказ рівня підготовки.

ВІЛЬНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ЮНИХ 
ТВОРЦІВ
Навчання у просторі TUMO відбу
вається не у класах і не за партами. 
Студенти вивчають теорію, викону
ють практичні завдання, працю
ють у командах, спілкуються або 
зосереджено працюють наодинці, 

МАЙСТРИ  
ПРОГРАМУВАННЯ  
РОБОТІВ
Студенти TUMO уже після пер
шого місяця навчання опанову
ють майстерність програмуван
ня роботів на iMac і починають 
працювати з LEGO Mindstorms. 
Їхні творіння не лише вико
нують команди, але й беруть 
участь у контрольованих «боях».

Раз на три місяці у TUMO Kyiv 
відбуватимуться проєктні лабораторії 
з закордонними гостями – фахівцями 
знаних на весь світ компаній. 
Наприклад, Google, Disney, Airbnb та ін.

початку навчального року чи кален
дарного місяця.

Інноваційність нашої моделі ще й 
у тому, що тинейджер вчиться водно
час за трьома напрямами, які можуть 
бути взаємопов’язані та посилювати 
один одного. Зокрема, студент може 
вивчати музичний продакшен та кі
новиробництво. Створювати музику 
для фільмів, а згодом, обравши на
прям графічного дизайну, ще й опа
нувати вміння створити обкладинку 
чи афішу для свого фільму.

Далі завдання у робототехніці ста
ватимуть все складнішими, а влас
не роботи зможуть виконувати 
більш цікаві та нелінійні команди. 
Якщо ваш тинейджер цікавиться 
робототехнікою, то записуйте його 
на пробне заняття. Уже під час 
першого візиту підліток випробує 
цей перспективний напрям. Він 
також дізнається про можливості, 
які відкриваються в TUMO Kyiv.

Зареєструватися 
можна за QRко
дом

їздять на тумомобілях – і все це на 
території вільного від перешкод 
посучасному оснащеного про
стору, який надихає як наших сту
дентів, так і усіх гостей, що до нас 
приїздять. Почати навчання студент 
може у будьякий день, не очікуючи 

ПЕРШІ ДВА 
ТИЖНІ, ПРОТЯГОМ 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ 
СТАДІЇ, СТУДЕНТ  
МОЖЕ СПРОБУВАТИ 
СЕБЕ В УСІХ 
НАПРЯМАХ НАВЧАННЯ 
В TUMO KYIV

“
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Наш підхід до підприємницької та лідерської освіти ді
тей має на меті декілька цілей. Найголовніше – усі наші 
викладачі та куратори щиро прагнуть відкрити і розви
нути талант будьякого нашого учня. Талант, насправді, 
є у кожного. Треба лишень мати терпіння та вміння його 
виявити.

Водночас не всі – природжені лідери або керівники. 
Хтось набагато ефективнішим буде у ролі креатора, хтось – 
у ролі скрупульозного виконавця завдань. І будьяка з цих 
ролей однаково цінна і важлива!

Нарешті, ми фокусуємось не лише на розвитку так 
званих hard skills, тобто професійних навичок, а й на 
soft skills, які у сучасному світі так само актуальні й часом 
навіть більш затребувані.

УМІННЯ ПОБАЧИТИ МОЖЛИВІСТЬ, 
ОЦІНИТИ ЇЇ І ВЗЯТИ

МИКОЛА ДОРИЧЕНКО, БАТЬКО 4 СИНІВ, СПІВЗАСНОВНИК І СЕО ШКОЛИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЛІДЕРСТВА  

ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ MBA KIDS INTERNATIONAL, РОЗПОВІДАЄ, ЧОМУ ІСНУЄ БІЗНЕС-ОСВІТА ДЛЯ ДІТЕЙ  

І ЯК ЗРОБИТИ ТАК, АБИ НАШІ ДІТИ БУЛИ УСПІШНІШІ ЗА НАС, БАТЬКІВ

 Як виникла ідея навчати дітей підприємництву?

Особисто я понад 10 років пропрацював в сфері бізнес 
освіти для дорослих. І в певний момент усвідомив, що ККД 
моїх зусиль перестав мене задовольняти. Поперше, все 
частіше я почав спостерігати у дорослих людей закоренілі 
поведінкові патерни на зразок «Це зробити неможливо!» 
або «Я краще знаю, як потрібно діяти!». Подруге, мене 
розчаровував рівень лідерства керівників, який часом 
разюче відрізнявся від того, яким би він міг бути за умови 
грамотного підходу до тренування особистих лідерських 
якостей. Та найголовніше, що мене бентежило, – відповідь 
на запитання: бізнес і підприємництво – це синоніми 
або ж всетаки різні поняття?

Нарешті, у мене четверо синів і я як батько мрію, аби 
вони з часом стали успішними людьми, які віднайшли 
своє життєве призначення. Так мені й стало зрозуміло, 
що особисто я маю зробити щось, що розірве це замкнене 
коло. Тому разом із моїм партнером у 2013 р. ми і створили 
MBA Kids International.

 Бізнес та підприємництво – це синоніми?

Багато хто до цих пір плутає поняття «бізнес» і «підпри
ємництво». Бізнес – це більше про гроші та спосіб їх 
здобування. Підприємництво ж – це спосіб вираження 
своїх талантів, спосіб віднайти своє призначення, спосіб 
мислення. Саме це ми з успіхом і робимо в MBA Kids 
International – розкриваємо дітей із найнеочікуваніших 
для них самих та їх батьків сторін. Ми розвиваємо дітей, 
які розвиватимуть цей світ.

 Які головні принципи допоможуть дітям бути успіш-
нішими за батьків?

Ми вчимо усвідомлено приймати рішення. Нехай це 
звучить банально, але людям різного віку потрібно на
вчитися приймати рішення, аргументувати свій вибір 
і нести за нього відповідальність. Ми вчимо працювати 
як у команді, так і самостійно. Ми вчимо доводити почате 
до кінця. Ми вчимо вирішувати завдання творчо.

Ми допомагаємо дітям бути чесними із собою. Якщо 
тобі щось подобається – роби, якщо ні – не імітуй, від
мовся, шукай далі – і ти обов’язково знайдеш своє. Ми 

допомагаємо їм стати сміливими, адже підприємництво – 
це не зовсім про гроші. Це про сміливість. Про бажання 
взяти відповідальність на себе і зробити щось так, як 
хочеться саме тобі.

Ми виводимо на перший план уміння побачити мож
ливість, оцінити її і взяти. І це важливо в житті – навчитися 
брати, брати екологічно, правильно, не порушуючи чужих 
кордонів, щоб світ навколо не завалився, щоб життя става
ло кращим у всіх сторін цієї взаємодії. Якщо ти не здатний 
«брати», як ти будеш існувати? І друге, чого не менш важли
во навчитися, – це навчитися віддавати, дарувати, ділитися. 

Це ті знання і вміння, які не мають прямого відношен
ня до спеціалізації, але необхідні для успішної роботи 
в команді.

Чому? Переважна більшість успішних проєктів створю
ється в командах. Робити прибуткові продукти поодинці 
практично неможливо. Звісно, можна інвестувати свій 
талант, сили і час, працюючи без допомоги. Але куди 
більше дивідендів приносить робота з однодумцями.

Дослідження вже зараз дають розуміння, якими soft 
skills мають володіти лідери, щоб досягти більшої ефек
тивності як для своєї компанії, так і для себе особисто. 

Прекрасно, якщо ти віддаєш, але віддавати ефективно, 
результативно і системно – цього теж необхідно вчити.

 Як навчати в умовах пандемії?

Початок 2020 року і тотальний локдаун внесли корективи 
в нашу сталу на той момент бізнесмодель – адже левова 
частина наших освітніх програм відбувалися в офлайні. 
Але ми з командою прийняли цей виклик і надали новим 
реаліям адекватну відповідь – створили гейміфіковану 
онлайнплатформу mbakids.online, на якій діти та підлітки 
з будьякого куточку світу здатні опанувати надважливі для 
XXI сторіччя навички та компетенції з підприємництва, 
лідерства, таймменеджменту тощо.

Якщо традиційні школи та більшість наявних освіт
ніх курсів для дітей та підлітків «відповідають» за hard 
skills – уміти рахувати, обчислювати логарифми, складати 
формули хімічних з’єднань тощо, то ми фокусуємося на 
тому, чого у більшості освітніх закладів бракує soft skills. 

МИ РОЗВИВАЄМО ДІТЕЙ, ЯКІ 
РОЗВИВАТИМУТЬ ЦЕЙ СВІТ

“

Це прагнення до суспільної користі, рішучість, наявність 
довгострокового бачення у сфері технологій, активний 
підхід до розвитку персоналу.

В основі цих компетенцій – лідерство, критичне та ди
зайнмислення, емоційний інтелект, стресменеджмент. 
Все це soft skills, яким і досі не вчать у загальноосвітніх 
школах та вишах. Але ж вони у сучасному світі так само 
актуальні й часом навіть більш затребувані.

Якщо змалку дитина вмітиме аргументовано відсто
ювати свою точку зору, лаконічно висловлювати думки, 
самотужки аналізувати власні сильні й слабкі сторони 
і робити кроки для їх розвитку або усунення – у дорос
лому житті її шлях до успіху буде значно коротший та 
сповнений більшою кількістю перемог.

Бізнес – це більше про гроші 
та спосіб їх здобування. 
Підприємництво ж – 
це спосіб вираження своїх 
талантів, спосіб віднайти 
своє призначення, спосіб 
мислення. Саме це ми 
з успіхом і робимо в MBA 
Kids International
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 Чи можливе використання арт-
скрайбінгу в школі?

Арскрайбінг – це візуалізація склад
них смислів простими образами, 
малюнками, коли малювання від
бувається у процесі передавання 
інформації. Якщо засвоїти прості 
методи візуалізації і малювати це 
під час свого виступу на уроці, то 
запам’ятовування учнів і залучення 
підвищиться на 80%. Адже людина 
боїться щось пропустити. І це працює 
на рівні інстинктів. Коли відбуваєть
ся якась візуалізація, учні думають: 
«Щось цікаве відбувається, тому не 
можна якийсь момент пропустити». 
Артскрайбінг допомагає викладачеві 
легше залучати аудиторію.

Сьогодні учитель, подаючи шкіль
ний матеріал, конкурує з YouTube, 
Google, TikTok, Instagram та усіма 
іграми, які є на смартфоні, тому йому 
важко вигравати у такій боротьбі. 
Відповідно йому потрібен новий 
інструмент залучення, причому на 
базовому рівні – уміння візуалізувати 
свої ідеї, залучаючи учнів.

 А якщо викладач не вміє малю-
вати?

Артскрайбінг, чи візуальна техніка, 
базується на візуальному алфавіті 
(трикутник, квадрат, коло, точка, лі
нія, зірка). Такі прості символи може 
намалювати будьхто із викладачів. 
Цього достатньо для початку, щоб ви

ОДНІЄЮ З ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНІК, ЯКУ СЬОГОДНІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ НА СТРАТЕГІЧНИХ СЕСІЯХ, 

БРЕЙНШТОРМАХ, ПІД ЧАС ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙ, Є АРТСКРАЙБІНГ, АБО 

ІНАКШЕ – МОЖЛИВІСТЬ ПРОЧИТАТИ ІСТОРІЮ ЗА ДОПОМОГОЮ КАРТИНОК. АРТСКРАЙБІНГ 

ДОПОМАГАЄ ЗАФІКСУВАТИ ГОЛОВНУ ІДЕЮ, АДЖЕ ЙОГО ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ – ВИДІЛЯТИ 

ІЗ ЩІЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ НАЙВАЖЛИВІШЕ Й ДЕМОНСТРУВАТИ ЦЕ 

ЗА ДОПОМОГОЮ МАЛЮНКІВ НА ОДНОМУ ПОЛОТНІ. А ЧИ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ 

АРТСКРАЙБІНГ В ОСВІТІ? ПРО ЦЕ РОЗПОВІДАЄ ІГОР ЗАБОЛОТНИЙ, АРТСКРАЙБЕР, РЕЖИСЕР 

І ХУДОЖНИК ОНЛАЙН- ТА ОФЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦІЙ

вчати візуальну мову. А усе інше – це 
практика і комбінування, адже далі 
просто варто навчитися поєднувати 
ці символи. Візуальна мова – це мова, 
зрозуміла у всьому світі. А взагалі, 
було б дуже круто створити певний 
курс, на якому б учителі постійно 
навчалися удосконалювати свої на
вички. Але головне у всьому цьому – 
дозволити собі творити. І попросити 
свого внутрішнього критика помов

чати хоча б годинку. Хочу додати, 
спираючись на власний досвід, – ця 
техніка вдається творчим людям. 
А вчителі саме до таких і належать.

 Учителі часто бувають обмежені 
у часі – наприклад, треба перевірити 
велику кількість зошитів, прочитати 
значну кількість уроків… Як бути 
в такій ситуації?

Фішка візуалізації полягає в тому, що, 
саме коли ви не встигаєте, ви почи
наєте думати руками, тобто через 
дію. Ви берете маркер чи олівець 
у руки і починаєте промальовувати 
завдання. Наш мозок перевантаже
ний, адже ми живемо у світі не інфор
маційної епохи, а інформаційного 
вибуху. Відповідно добрими є усі 
способи, які допомагають звільнити 
голову і створити чіткий шлях для 
вирішення завдання. Саме тоді нам 
вдається вирішити проблеми, обду
муючи все руками.

Ще дуже важливо під час цьо
го процесу зважати на таймінг. Ви 
ставите таймер на 1–2 хвилини – і за 
допомогою малюнка і визначеного 
часу вирішуєте завдання. Це спрацьо
вує! Перевірено експериментальним 
шляхом. Тому моя порада виклада
чам: думайте руками, вмикайте тай
мер – і у вас усе обов’язково вийде. 
Та й освіта стане кращою, легшою, 
простішою, вивільниться час, і кожен 
учитель може знайти більше часу осо
бисто для себе.

КОЛИ ДІТИ 
ПЕРЕХОДЯТЬ 
ВІД НАПИСАННЯ 
ТЕКСТІВ ДО 
СТВОРЕННЯ 
МАЛЮНКІВ, У НИХ 
ЗРОСТАЄ РІВЕНЬ 
ЗАЛУЧЕННЯ, 
ЗРОСТАЄ 
КОНЦЕНТРАЦІЯ

“

 Чи потрібно навчати артскрай-
бінгу учнів?

У процесі навчання школярі 
(чи студенти) оперують великою 
кількістю записів – чи то власних, чи 
з підручників, конспектів. Людину 
змалечку навчають писати, рахува
ти. Але ж люди не думають буквами 
чи цифрами, мисленнєвий процес 
відбувається через образи. Навчив
шись читати, рахувати й говорити, 
людина використовує саме ці техніки, 
а від власної техніки використання 
образів, яка у неї є з народження, 
відмовляється.

Ми проводили експеримент і по
мітили, що коли діти переходили від 
написання текстів до створення ма
люнків, то у них був вищий рівень 
залучення, зростала концентрація, 
їм легше вдавалося згадати, про що 
йшлося на занятті, легше було знайти 
цю інформацію. До того ж це ціка
во і з естетичного погляду – замість 
одноманітних рядків літер і абзаців 
цікаві ілюстрації.

 Як застосовувати таку техніку 
в умовах освіти без стін?

Я вважаю, що освіта має впроваджу
ватися через розваги. Але застосу
вання навчального розважального 
контенту – питання не з дешевих. 
Зокрема, це стосується створення 
навчальних чи пізнавальних відео, 
мультфільмів, програм. І тут може 
допомогти саме артскрайбінг. На
приклад, сторителінг у поєднанні 
з артскрайбінгом дає прекрасні ре
зультати. Це тренди сучасної освіти, 
і, я переконаний, що сторителінг та 
артскрайбінг потрібно використову
вати кожному тренеру, спікеру, викла
дачеві. І особливо в умовах навчання 
без стін. Сучасні платформи для ко
мунікації (наприклад Zoom) дають 
можливість демонструвати екран, 
що дозволяє учителеві, використо
вуючи ці платформи і застосовуючи 
артскрайбінг, ефективно навчати 
в онлайні. А можна долучати сюди 
ще й учнів. Адже коли учень бере 
безпосередню участь у створенні 
візуального об’єкта, навряд чи зруч
но йому буде відійти від монітора чи, 
наприклад, тихцем грати у Minecraft.

І ще одне. Важливе. Коли учень 
пройшов разом із вами весь шлях ві
зуалізації, то по закінченні уроку по
трібно отримати від нього зворотний 
зв’язок, наприклад, щоб він виділив 
топ3 ідей, які запам’ятав, сказав, що 
дізнався нового, що сподобалося на 
уроці, тощо. І не важливо, в який час 
використовується артскрайбінг, – під 
час карантину чи у класі. Він однако
во ефективний скрізь.
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Натхненням для створення сімейного 
табору «Зорелови» в Україні для нас 
став табір гуманної педагогіки у ро
динному маєтку Шалви Амонашвілі 
в Бушеті у Грузії, який ми з родиною 
і колегами відвідували декілька ро
ків поспіль. Кризові пандемічні часи 
лише прискорили реалізацію заду
му, оскільки ми побачили, що сім’ям 
украй не вистачає опори саме у такий 
складний час. До того ж педагоги у ці 
часи лишилися в Україні, а не поїхали 
по різних країнах працювати. Тому 
з’явилася суперможливість – попра
цювати для своєї країни, створити 
щось дуже цікаве й навдивовижу 
корисне.

ЧАС ДЛЯ ВЛАСНОГО РОЗВИТКУ 
ТА ІНСАЙТІВ
Унікальність табору «Зорелови» по
лягає в тому, що упродовж 7–10 днів 
наші гості занурюються у програми 
розвитку кожного з членів сім’ї як 

особистостей, а також беруть участь 
у програмах, що розвивають взаємо
відношення між дітьми і батьками. 
Водночас паралельно програмі для 
батьків йдуть дитяча програма та 
програма для молоді. Ці програми 
представляють найкращі гуманні 
педагоги – дивовижна команда фа
хівців, яка збирається кілька разів на 
рік, щоб попрацювати разом.

ЧАС ПІЗНАТИ СВОЮ СІМ’Ю
Унікальність нашого табору полягає 
ще й у тому, що, крім різноманітних 
видів діяльності – лекції для батьків, 
трудотерапія для сім’ї, розваги, ак
тивний відпочинок для дітей і дорос
лих – у нас є місце і час, коли сім’я має 
можливість зробити саме те, на що 
у буденному житті у нас зазвичай не 
вистачає часу, – провести час разом. 
Тоді з’являється можливість дійсно 
побачити усе поіншому, поговорити 
про важливі речі.

Ми багато ходимо в  походи, 
організовуємо культурні вечори. 
За увесь час перебування у таборі 
сім’я отримує можливість занурити
ся у себе і краще пізнати свій світ. 
Це час, коли ставимо найважливіші 
питання, торкаємося глибоких тем. 
Зазвичай буває багато одкровень, 
радості, сліз. Після такого досвіду ро
дина від’їжджає з табору натхненною, 
оновленою.

ЧАС ДЛЯ ЗМІН НА КРАЩЕ
«Зорелови» – це місце, де життя 
трішечки нереальне, де ми кра
щі, ніж є насправді. Це не просто 
відпочинок – це час самопізнання 
і знайомства із цікавими людьми. 
Результат після таких зустрічей має 
довготривалий ефект, адже у сім’ї 
починаються позитивні зміни: діти 
і батьки краще розуміють одні од
них, між ними з’являється дружба, 
терпіння, любов.

ЧАС ЛОВИТИ ЗОРІ Світлана Залужна, засновниця сімейного 
табору «Зорелови», співавторка школи 
нового формату DEC life school

«ЗОРЕЛОВИ» — ЦЕ СІМЕЙНИЙ ТАБІР, СТВОРЕНИЙ ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ УЧИТЕЛЯ ГУМАННОЇ 

ПЕДАГОГІКИ ШАЛВИ АМОНАШВІЛІ. ТУТ ДІТЕЙ ОКРЕМО БЕЗ БАТЬКІВ НЕ БУВАЄ

ЛІТНІ КУРСИ  
ДЛЯ ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ  

ТА ДОРОСЛИХ

IB WORLD SCHOOL

www.stclares.ac.uk

Навчання в університетському місті Оксфорд 

ПІДГОТОВЧІ ПРОГРАМИ 
ДЛЯ ВСТУПУ  

ДО УНІВЕРСИТЕТІВ  
& КУРСИ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ



Будь тим,  
ким ти є 

Стань тим, 
ким хочеш 

бути

Завантажте наш Viewbook
Дізнайтеся, чому Thornton Academy 

постійно визнається  
найкращою приватною школою 

штату Мен

Скануйте, щоб завантажити, 
або відвідуйте:  

ThorntonAcademy.org/viewbook

Thornton Academy – це школа-пансіон та денна школа для учнів 6-12 класів. Історичний 
кампус площею 80 акрів розташовано у штаті Мен, найбезпечнішому штаті США, що лише 

за 90 хвилин від Бостона та за 15 хвилин від Портленда, найбільшого міста штату Мен. 
Thornton Academy пропонує понад 200 курсів, серед яких 26 курсів Advanced Placement, 42 курси 

з відзнакою, 7 курсів іноземної мови, 4-річна танцювальна програма та легка атлетика 
високого рівня. Ексклюзивні університетські партнерства та індивідуальні консультації 

в коледжі готують студентів до успішного вступу до коледжу чи університету. 

Дізнайтесь більше на ThorntonAcademy.org

Хлопці та дівчата 
6 – 17 років

Верб’є

www.leselfes.com
info@leselfes.ch
+41 27 775 35 90

Міжнародні
осінній, зимовий, весняний 

і літній табори

ЗІСКАНУЙ!



Переосмислення 
музичної освіти

8 коледжів Великобританії,  
Німеччини та Ірландії

Сучасне оснащення

Інноваційний підхід, диплом від лідера галузі,  
курси бакалавріату та аспірантури

Лектори світового рівня

Великобританія:  
Лондон – Брайтон – Манчестер – Брістоль – Бірмінгем
Диплом BMus (з відзнакою)
BA (з відзнакою)
Магістратура
bimm.ac.uk 

Німеччина: Берлін – Гамбург 
BMus (з відзнакою)
BA (з відзнакою)
Магістратура
bimm-institute.de 

Ірландія: Дублін 
Диплом BA (з відзнакою)
Магістратура
bimm.ie
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