
Academic Start
for Boarding Schools

Вперше в Україні!
Для школярів 7-11 класів

Зарахування до шкіл
Великої Британії, Канади, США, 
Австрії, Швейцарії, Ірландії
та інших країн світу.
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Academic Start 
for Boarding 
Schools

Процес вступу до середніх шкіл за кордоном є досить 
конкурентним, та вимагає повної концентрації 
уваги учня, освітніх консультантів та батьків. Школи 
приділяють велику увагу рівню знань англійської 
мови, академічній успішності, особистій співбесіді з 
учнем, а також загальному рівню підготовки школяра 
до навчання у новому для себе середовищі.

Програма Academic Start for Boarding Schools 
розроблена компанією STUDY.UA для комплексної 
англомовної підготовки  учнів 6-9 класів до вступу та 
подальшого навчання у середніх школах-пансіонах 
за кордоном. Програма базується на реальному 
досвіді наших клієнтів, розроблена у партнерстві 
з провідними школами-пансіонами та постійно 
вдосконалюється. Ми впевнені, що програма 
Academic Start for Boarding Schools не має собі рівних 
в Україні, та необхідна кожному учню, який планує 
продовжити середню освіту за кордоном.

Програма розрахована на один повний навчальний 
рік. В залежності від рівня знань англійської мови та 
дати вступу до школи за кордоном, школяр може 
пройти додатковий підготовчий курс англійської 
мови. Навчання за програмою відбувається у денний 
або вечірній час на базі Академії англійської мови 
STUDY Academy у Києві.

Компанія STUDY.UA —  офіційний представник в 
Україні більше ніж 100 державних та приватних 
середніх шкіл-пансіонів Великої Британії, США, 
Канади, Австрії, Швейцарії, Ірландії та інших країн. 

Ми маємо 20 років досвіду в організації навчання 
українських школярів за кордоном, та знаємо все 
про вимоги престижних навчальних закладів світу.
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Навчання без 
відриву від школи

Міжнародний 
сертифікат TOEFL

Ідеальна 
англійська

Професійна 
орієнтація

Індивідуальний 
вибір школи

Система 
екстернату

Учасники програми можуть 
поєднувати навчання в 
українській школі з академічною 
і мовною підготовкою.

Учасники програми Academic 
Start for Boarding Schools 
вчаться англійською, і володіють 
мовою на рівні носіїв.

Школярі пройдуть тест на 
професійну орієнтацію, та 
визначать сфери інтересів за 
участю нашого психолога. 

Учасники програми складуть 
іспит TOEFL, необхідний 
для вступу до міжнародних 
середніх шкіл.

Експерти компанії STUDY.UA 
виберуть школу, яка повністю 
відповідає академічним цілям та 
інтересам школяра.

Навчайтеся за системою 
екстернату із збереженням 
українського атестату про 
повну загальну середню освіту.
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Курс мовної підготовки

Вільне володіння англійською мовою —  головна 
вимога до школярів, які хочуть навчатися за 
кордоном. Необхідний рівень для вступу до 

більшості шкіл світу —  Upper Intermediate. Якщо 
рівень знань англійської невисокий, ми радимо 
учням пройти попередню мовну підготовку в Україні. 
По-перше, аналогічний підготовчий курс за кордоном 
буде коштувати в декілька разів дорожче. По-друге, 
якщо учень пройде мовну підготовку ще в Україні, він 
буде відчувати себе більш впевненим по приїзді за 
кордон.

Перед початком курсу Academic Start for Boarding 
Schools куратори програми проводять тестування 
рівня англійської мови кожного учня. Згідно 
результатів тесту викладачі визначають, чи потрібен 
курс англійської для школяра, і якщо так —  скільки 
саме часу потрібно навчатись.

Більшість учнів розпочинають навчання за програмою 
Academic Start for Boarding Schools із вивчення 
академічної англійської мови. Інтенсивність навчання —
3 рази на тиждень у групах.
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LISTENING

Ми розвиваємо навички 
сприйняття англійської 
мови на слух у форматі 
коротких діалогів та 
дискусій.

WRITING

Ми вчимо писати есе, 
а також оформлювати 
свої ідеї в письмовому 
вигляді з наведенням 
прикладів та доказів.

READING

Ми тренуємо читання 
та сприйняття уривків 
текстів, подібних до 
тих, з якими працюють 
студенти англомовних 
університетів. 

STRUCTURE

Ми готуємо до 
граматичного тесту, 
який складається з двох 
частин: завершення 
речень та пошук 
помилок.

Test Of English as Foreign Language (TOEFL) – це найбільш популярний у світі тест на знання англійської мови. 
Комп’ютерний варіант тесту – TOEFL iBT – складається з 4-х секцій:

Більшість середніх шкіл-пансіонів у англомовних країнах 
світу вимагають від абітурієнтів результати тесту на 
знання англійської мови. Найчастіше учні обирають іспит 
TOEFL, тому що цей міжнародний тест можна складати 
вже з 12 років. Наявність результату TOEFL у більшості 
випадків звільняє школяра від необхідності складання 
внутрішніх тестів школи з англійської мови.

Блок підготовки до іспиту TOEFL — це 2 місяці 
інтенсивного навчання в групах, в одному з академічних 
преміум-центрів STUDY Academy в Києві. Зверніть 
увагу, що вартість складання іспиту TOEFL сплачується 
додатково.

Підготовка до складання 
міжнародного іспиту TOEFL iBT1

Академічний курс 
Структура академічної підготовки за програмою 
Academic Start for Boarding Schools

Б
Л
О
К
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Співбесіда з представником закордонної 
школи - гарна можливість для школяра 
проявити себе з кращого боку та 
продемонструвати свою зацікавленість 
в подальшому навчанні. Підготовка до 
особистого інтерв’ю - це короткий курс, 
що складається з 6 уроків. Програма 
допомагає учням зрозуміти вимоги 
шкіл, зменшити хвилювання та додає 
впевненості під час співбесіди. 

Учні отримують стратегію розмови, 
заздалегідь підготовані питання та 
корисні вирази, які вони зможуть 
використовувати у влучних місцях. 
На курсі підготовки до особистого 
інтерв’ю школярі також дізнаються про 
відмінності, властиві школам з різних 
країн світу, візьмуть участь в ігровому 
тренуванні, а також познайомляться 
зі справжніми прикладами успішних 
інтерв’ю.

Підготовка до особистого 
інтерв'ю з представником 
школи2

Школяри підготуються до 
інтерв’ю з представниками 
школи, і продемонструють на 
співбесіді свої сильні строни.

Беррі Гропп, викладач STUDY Academy.
Магістр з Освіти та викладання

Б
Л
О
К
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Академічна підготовка - обов’язковий курс, який готує школяра до подальшого 
навчання в школі за кордоном, і адаптує до стандартів закордонної освіти. 
Академічна підготовка дозволяє учням впевнено почуватися  на заняттях, 
і отримувати найвищі бали з першого дня навчання в закордонній школі. 
Навчальний план цього блоку розроблений викладачами-носіями мови з Англії 
та США з використанням підручників провідних міжнародних шкіл-пансіонів.

Академічна підготовка до навчання у середній школі 
за кордоном3 Б

Л
О
К

Основи
математики

Навички
презентації

Академічне
письмо

Академічні
терміни

Школярі вчаться 
правилам 
оформлення 
письмових завдань 
англійською мовою. 
Цей курс буде 
допоможе учням 
у всіх областях 
академічних 
дисциплін: 
домашніх 
завданнях, 
написанні есе, 
тестуванні та 
конспектуванні 
лекцій.

Цей курс допоможе 
учням зрозуміти 
необхідну 
математичну 
термінологію 
англійською, без 
якої навчання в 
школі за кордоном 
може стати просто 
неможливим. 
Студенти вчаться 
читати числа і 
дроби, розуміти 
графіки і таблиці, 
проводити 
математичні 
операції, вивчають 
області, обсяги і 
вимірювання. 

В цьому курсі 
будуть стисло 
розібрані 
найголовніші 
поняття і терміни, 
типові для 
обраних учнями 
спеціальностей: 
історія, 
юриспруденція, 
фінанси, економіка 
і бізнес, фізика, 
хімія, біологія, 
географія. На 
перших етапах 
навчання за 
кордоном ці знання 
будуть просто 
безцінними!

Презентації 
для великих 
груп слухачів - 
найпоширеніший 
тип завдань в 
західних навчальних 
закладах. Ми 
навчимо студентів 
правильно 
будувати структуру 
і впевнено 
проводити 
презентацію. 
Школярі отримають 
безліч корисних 
порад і досвід 
в успішному 
донесенні 
інформації до 
великої аудиторії.
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Назва Life Skills важко перекладається 
українською, але саме тому цей 
блок є таким важливим. В цілому, 
Life Skills - це здатність до адаптації 
в соціумі, позитивної поведінки і 
подолання труднощів. За кордоном 
учні починають знайомство з 
необхідними життєвими навичками 
ще з дитинства, а в українській 
системі освіти їм приділяють доволі 
мало уваги. Серед найважливіших 
з них - критичне мислення, 
креативність, лідерство, робота в 
команді та ораторські здібності. 
Розвиток цих базових вмінь є 
абсолютно необхідним для навчання 
у середніх школах за кордоном.

Life Skills –
Життєві навички4

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ

Ми навчаємо школярів об’єктивно 
оцінювати чужі твердження і 
аргументовано відстоювати свою 
позицію, приймати рішення, 
розвиваємо абстрактне та 
конкретне мислення.

ЛІДЕРСТВО 

Ми працюємо над розвитком 
впевненості школярів у собі, 
ініціативності, формування 
активної життєвої позиції, вміння 
мотивувати себе і оточуючих.

ОРАТОРСЬКІ ЗДІБНОСТІ

Ми розвиваємо навички 
публічного виступу з метою 
переконання оточуючих.

КРЕАТИВНІСТЬ

Ми розвиваємо творчі здібності 
школярів, спонукаємо їх мислити 
нестандартно та створювати 
нові ідеї, що відхиляються від 
традиційних або прийнятих схем 
мислення.

РОБОТА В КОМАНДІ 

Ми навчаємо школярів  
взаємодіяти один з одним для 
досягнення поставленої мети. 
Для розвитку цієї навички учні 
працюють в групах над проектами.

Заняття блоку Life Skills 
відбуваються 3 рази на 
тиждень, два місяці, 

виключно англійською 
мовою.
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Для вступу до найпрестижніших міжнародних шкіл світу вам може знадобитись додаткова підготовка. Деякі 
навчальні заклади вимагають результати Академічного оціночного тесту — SAT (Scholastic Assessment Test). 
Іспит SAT тестує знання з трьох предметів: Читання, Письмо і Математика. Також є розширена версія тесту - 
SAT Subject Tests. Результати такого іспиту демонструють знання в обраній галузі, наприклад, в Літературі, 

Хімії, Історії і т.д. Отримані бали показують, наскільки учні готові до переходу на 
наступний етап освітнього процесу. 

SAT — доволі складний іспит, тому спеціальний курс підготовки є повністю 
необхідним. Незалежно від вимог школи, ми надамо вам необхідну кваліфіковану 
допомогу у вигляді додаткових навчальних годин або особистого викладача. 
Вартість індивідуального навчання визначається окремо, в залежності від вимог 
школи. 

ДОДАТКОВИЙ БЛОК 

Підготовка до іспиту SAT
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ВИКЛАДАЧ КУРСУ

Викладач курсу підготує школярів 
до складання тесту TOEFL, 
результати якого необхідні для 
вступу до більшості шкіл-пансіонів 
світу. Вчитель розповість про 
структуру тесту, складнощі, 
які можуть виникнути під час 
складання іспиту, і поділиться 
порадами, які допоможуть 
скласти TOEFL на високий бал.

NATIVE SPEAKER

Носій мови забезпечує школярам 
академічну підготовку до вступу 
до шкіл-пансіонів за кордоном. 
Учні навчаються виключно 
англійською, вивчають академічне 
письмо і терміни, основи 
математики, навички презентації 
та life skills. Постійне спілкування 
з носієм мови суттєво підвищить 
рівень знань англійської школярів. 

Ваш успіх — наша робота. Ми хочемо, щоб кожен школяр, який прийшов вчитися на програму 
Academic Start for Boarding Schools, вступив до престижної школи-пансіону за кордоном. Для того, 
щоб досягти цієї мети і зробити навчання вашої дитини максимально корисним і цікавим, з вами 
будуть працювати найкращі фахівці STUDY Academy і STUDY.UA. Зустрічайте нашу команду!

Наша команда

Наша команда
з організації вступу до середніх шкіл-пансіонів

МЕТОДИСТ SAT 

Методист готує учнів до 
складання тесту SAT (Scholastic 
Assessment Test). Результати 
іспиту SAT — важлива складова 
заявки до вступу до обраного 
навчального закладу. Учні 
розвивають навички і знання, 
необхідні для сприйняття 
академічної програми школи-
пансіону.
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АКАДЕМІЧНИЙ КУРАТОР

Куратор програми стежить 
за успішністю школярів і їх 
прогресом, курирує перехід 
учнів між рівнями програми, 
формує академічну звітність. 
Завдання куратора —  виявити 
сильні і слабкі сторони школяра, 
сфери його інтересів, і докласти 
максимум зусиль для досягнення 
успіху учнем.

Academic Start for Boarding School допоможе 
учням досягти високих академічних результатів 
під час навчання в школі-пансіоні.

Ерік Гілльятт,
професор Единбурзької бізнес-школи, викладач STUDY Academy 

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Експерт з питань середньої 
освіти знає всі тонкощі навчання 
в школах-пансіонах Великої 
Британії, Канади, США та Європи. 
Наші експерти здійснюють 
індивідуальний підбір навчального 
закладу за кордоном, враховуючи 
ваші уподобання, знання, 
академічні цілі та фінансові 
можливості.

ВІЗОВИЙ МЕНЕДЖЕР

Візовий менеджер забезпечує 
повний візовий супровід. 
Менеджер стежить за змінами 
вимог посольств і організовує збір 
і підготовку документів для подачі 
на студентську візу відповідно до 
діючих правил. Завдяки постійному 
покращенню стандартів роботи, 
ми добиваємося відмінних 
результатів у рівні видачі 
студентських віз нашим клієнтам!



Академічний курс
Блок 1: Підготовка до складання міжнародного 
іспиту TOEFL iBT

 • Інтенсивне навчання в групах протягом 2-х місяців
 • Заняття в преміум-центрах STUDY ACADEMY
 • 4 секції підготовки: Listening, Structure, Reading, 
Writing

Блок 2: Підготовка до особистого інтерв'ю з 
представником школи

 • 6 уроків
 • Повна стратегія співбесіди 
 • Відмінності між закордонними школами
 • Ігрове тренування
 • Приклади успішних інтерв’ю

Блок 3: Академічна підготовка до навчання у 
середній школі за кордоном

 • Письмо
 • Читання
 • Основи математики англійською
 • Академічні терміни
 • Навички презентації

Блок 4: Life Skills

 • Критичне мислення
 • Креативність
 • Лідерство
 • Ораторські здібності
 • Робота в команді

Програми за бажанням
Курс мовної підготовки Підготовка до іспиту SAT

Мовна підготовка для школярів 
із невисоким рівнем знань 
англійської мови.

Розвиток знань, необхідних 
для сприйняття академічної 
програми школи-пансіону.
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КИЇВ

ОДЕСА

Печерськ
Центр-Либідська
Центр-Солом'янка

Оболонь
Мінська
Голосієво
Осокорки
Позняки

Святошино

Результат програми
 • Полегшена адаптація до навчання в англомовному середовищі.

 • Кращі оцінки під час навчання в школі-пансіоні за кордоном.

 • Суттєве підвищення рівня англійської мови.

 • Складений міжнародний іспит TOEFL.

 • Зарахування до школи-пансіону у Великій Британії, Канаді, США 

або Європі.
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