
International
School Certificate
Міжжжннааарррроодддддннниииййй шшшшшкккілльнийй ссертифікат

Міжнародний шкільний сертифікат - це інтенсивна 
дворічна програма навчання за стандартами середніх 
шкіл Канади та США в Україні для учнів 8-11 класів.

БЕРРІ ГРОПП, 
Викладач STUDY Academy.

Магістр з Освіти та викладання.
Бакалавр з англійської літератури та філософії.

California State University, США.
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International
School Certificate
МММіжжжннарродниийй шкккільннниййй ссерртифікаатт

Хочете отримати престижну освіту, або, 
можливо, продовжити навчання за кордоном? 

Бажаєте відкрити для себе систему 
англомовної освіти, а також визначитись із 
професійним та кар’єрним шляхом у житті? 

Обирайте навчання у міжнародній школі 
STUDY Academy за програмою Міжнародного 
Шкільного Сертіфікату — International School 
Certifi cate.

Програма створена у партнерстві з вищими школами 
Канади та США, і викладається виключно англійською 
мовою. Структура уроків та навчальний план програми 
розроблені викладачами канадської школи спеціально 
для наших учнів. Ми вивчаємо Англійську мову, 
Математику, Біологію, Фізику, Хімію та Міжнародний 
бізнес за програмою 9-12 класів канадської та 
американської школи, тренуємо та розвиваємо лідерські 
якості, допомагаємо з профорієнтацією та розвитком 
особистості. 

Завдяки партнерству компанії STUDY.UA з більше 
ніж 150 державними університетами та коледжами з 
Великої Британії, США, Канади та країн Євросоюзу, 
ми гарантуємо зарахування до провідних навчальних 
закладів світу для всіх випускників програми 
Міжнародного Шкільного Сертифікату.
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Переваги програми
Навчання без 
відриву від школи

Навчання виключно 
англійською

Викладачі з України,
Канади та США

Мінімум домашніх 
завдань

Цілодобовий супровід
викладачами з Канади

Сертифікат від школи 
Канади чи США

Індивідуальна 
програма навчання

Гарантія вступу до 
150 ВНЗ світу

Заняття проходять у зручний час, 
що дозволяє учасникам поєднувати 
навчання у школі з ґрунтовною 
підготовкою до вступу до 
університету.

Учасники програми навчаються 
виключно англійською. Після 
закінчення програми школярі вільно 
володіють англійською на рівні носія 
мови. 

За кожним учнем закріплюються 
два викладачі: куратор програми 
від STUDY ACADEMY і викладач 
американської або канадської 
середньої школи. 

Учасники програми отримують 
основний обсяг знань та практики 
на заняттях з викладачами, а вдома 
додатково працюють над потрібними 
та цікавими для них завданнями. 

На другому році навчання на 
програмі Міжнародного шкільного 
сертифікату, учні отримують 
цілодобову академічну підтримку з 
боку канадських викладачів.

Випускники програми отримують 
офіційний сертифікат канадської або 
американської школи про успішне 
вивчення предмету за власним 
вибором.

Школярі навчаються за 
індивідуальною програмою і 
поглиблено вивчають спеціальність, 
необхідну для подальшої вищої 
освіти.

За умови успішного закінчення 
програми Міжнародного шкільного 
сертифікату школярі отримують 
можливість продовжити навчання в 
одному зі 150 ВНЗ по всьому світу.
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Міжнародний
бізнес 

Life Skills

IELTS

Англійська
мова

Математика

Фізика |
Хімія | Біологія

Перший 
навчальний рік

Перший рік програми International 
School Certifi cate передбачає      
96 уроків з 4 основних напрямків 
освіти  у середніх школах Канади 
та США: English Language Arts, 
Міжнародний бізнес, Математика, 
Природничі науки (Фізика, 
Хімія, Біологія).  Кожне третє 
заняття блоку присвячене 
Life Skills - розвитку базових 
вмінь, необхідних для успішного 
навчання школярів. До Life Skills 
відносять критичне мислення, 
креативність, лідерство та 
ораторські здібності. 

Заняття проходять 3 рази на 
тиждень, повний академічний рік, 
виключно англійською мовою. 

Мета першого року

Швидка адаптація до навчання за 
програмою міжнародної школи, 
визначення предметів, до яких 
кожен з учнів має найбільшу 
схильність, та ґрунтовна 
професійна орієнтація. Після 
закінчення першого року навчання 
учні за бажанням складають 
міжнародний іспит IELTS. Основні етапи 

першого року навчання

• Занурення в англомовне середовище
• Фундаментальна академічна складова
• Project-based learning - проектний 
метод навчання



Другий
навчальний рік

Випускники програми отримують офіційний 
сертифікат канадської або американської школи про 
успішне вивчення предмету за власним вибором.

Заняття проходять 4 рази на тиждень у форматі 
blended learning.

1 раз на тиждень — у класах STUDY Academy в 
Києві, та 3 рази на тиждень — в онлайн-системі 
канадської або американської школи.   

Перелік предметів* Клас Країна

Гу
м
ан
іт
ар
н
и
й

Медіа-освіта 11 Канада

Вступ до юриспруденції 11 США

Мода та дизайн інтер'єру 11 США

Соціальна служба 11 США

Літературні дослідження 12 Канада

Літературна творчість 12 США

Журналістика 12 США

Англійська мова 12 США

Англійська мова та література 12 Канада

Б
із
н
е
с

Міжнародний бізнес 10 США

Економіка 10 США

Розвиток особистого бізнесу 11 США

Міжнародний бізнес 12 Канада

Бухгалтерський облік 12 США

Маркетинг та реклама 12 США

М
ат
е
м
ат
и
ка

 т
а 

IT

Вступ до алгебри та аналізу 10 США

Інформаційні технології 11 Канада

Алгебра 11 США

Інтегрована математика 11 США

Геометрія 11 США

Інформатика 12 Канада

Математика. Функції 12 Канада

Статистика та вірогідність 12 США

Тригонометрія 12 США

Цифрові медіа 12 США

Web-дизайн 12 США

Створення цифрових відео 12 США

Початки аналізу 12 США

П
р
и
р
о
д
н
и
чі

 н
ау
ки

Біологія 11 Канада

Хімія 11 Канада

Фізика 11 Канада

Вступ до агропромисловсті 11 США

Біологія 12 Канада

Хімія 12 Канада

Фізика 12 Канада

Екологія 12 США

На другому році пограма набуває максимальної 
індивідуальності. Кожен учень вибирає один з 36 
предметів міжнародної шкільної програми Канади 
або США, який є найбільш цікавим та корисним для 
подальшого вступу та навчання в університеті.

Викладач-куратор від STUDY Academy офіційно 
зараховує учнів до середньої школи Канади або 
США, відповідає за організацію процесу навчання, 
складання атестацій та іспитів. Куратор особисто 
зустрічається з учнями в форматі групової 
консультації для надання підтримки у прямому 
спілкуванні з викладачами іноземної школи.

Викладач з Канади здійснює цілодобовий 
супровід учнів, відповідає на всі запитання, а 
також допомагає розібрати домашні завдання 
та вичитати роботи на правильність граматики. 
Коли учень потребує консультації, він може 
написати своє запитання або завантажити файл 
у персональному кабінеті, відразу отримавши 
відповідь дипломованого викладача.

* Зарахування на предмет за вибором здiйснює канадська 
або американська школа після оцінки табеля про успiшнiсть 
з української школи та результатів навчання на першому році 
програми Міжнародного сертифікату
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Плануй майбутнє разом зі STUDY.UA!

АКРЕДИТАЦІЯ

Партнерство компанії STUDY.UA 
з акредитованими середніми 
школами Канади та США дозволяє 
офіційно зараховувати учнів 
на програму Міжнародного 
шкільного сертифікату. На 
кожного учня відкривається 
особова справа, яка містить 
інформацію про результати 
навчання. 

ГАРАНТІЯ ЗАРАХУВАННЯ

Міжнародний сертифікат гарантує 
вступ до 150 університетів-
партнерів компанії STUDY.UA
по всьому світу! Вступ до 
непартнерських університетів є 
значно полегшеним, адже учень 
матиме достатню академічну 
підготовку, зокрема з профільного 
предмету шкільної програми 
Канади чи США.

МОВА ВИКЛАДАННЯ

Вже за 2 роки навчання учень 
володітиме англійською на рівні 
носія мови! Наприкінці навчання 
на першому році програми 
учасник може за бажанням 
скласти міжнародний мовний 
іспит IELTS, що є обов’язковою 
умовою для вступу до 
англомовних університетів світу.

Наша мета — успіх кожного учня! Окрім розвитку академічної складової, ми дбаємо про формування 
особистості школяра. Учасники програми не просто вивчають предмети, але й розвивають лідерськи 
навички, критичне мислення та life skills, що забезпечує повну підготовку до навчання в Україні або 
за кордоном. Обирайте STUDY.UA і ви отримаєте цілий комплекс освітніх послуг та персональний 
супровід на кожному етапі навчання. 

Викладачі STUDY Academy
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ПРОФЕСІЙНА 
ОРІЄНТАЦІЯ

Досі не визначилися з майбутньою 
професією? Зробити вибір вам 
допоможуть наші дипломовані 
психологи! Програма 
міжнародного сертифікату 
включає індивідуальну роботу із 
визначенням предметів та галузей, 
до яких учень має найбільшу 
схильність.

ВСТУП ТА ВІЗИ

Вирішили вступати до 
університету за кордоном? 
Експерти компанії STUDY.UA 
контролюють питання вступу та 
візового супроводу! Зокрема, 
організують процес підготовки 
документів для зарахування та 
надають допомогу в спілкуванні 
з посольствами. Рівень видачі 
студентських віз нашим клієнтам 
складає близько 100%.

РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ

Перший крок - визначення рівня 
англійської. Необхідний рівень 
для навчання за програмою - 
Intermediate Plus. Якщо знань 
недостатньо, в нас є цікавий та 
інтенсивний підготовчий курс для 
Вас. Для кожного учня створюється 
профіль, в якому куратор вказує 
сфери інтересів, після чого 
розпочинається навчання.

International School Certifi cate допоможе 
учням досягти високих результатів в 
університеті та подальшій кар’єрі.

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



Перший
навчальний рік

Предмети за шкільною програмою Канади чи США

96 уроків з 4 основних напрямків:

 • English Language Arts

 • Математика

 • Природничі науки (Фізика, Хімія, Біологія)

 • Міжнародний бізнес

Кожне третє заняття блоку присвячене Life Skills:

 • Критичне мислення

 • Ораторське мистецтво

 • Розвиток креативності

 • Лідерські навички

Підготовка та складання іспиту IELTS

Другий
навчальний рік

Зарахування до середньої школи Канади чи США

Індивідуальна програма вивчення фахового 
предмету англійською за напрямками:

 • Гуманітарний

 • Бізнес

 • Математика та ІТ

 • Природничі науки

Супровід куратора програми від STUDY Аcademy 
і викладача американської або канадської 
середньої школи. 

044 500 03 20  |  097 000 03 20
093 000 03 20  |  099 000 03 20

www.international.STUDY.UA

КИЇВ

ОДЕСА

Печерськ
Центр-Либідська
Центр-Солом'янка

Оболонь
Мінська
Голосієво
Осокорки
Позняки

Святошино

Результат програми
 • Вільне володіння англійською на рівні носія мови 

 • Свідомий вибір професії та майбутньої кар’єри

 • Розвинуті лідерські навички та критичне мислення

 • Досвід навчання в англомовній системі освіти

 • Офіційний сертифікат американської чи канадської 

школи про успішне вивчення фахового предмету

 • Складений міжнародний іспит IELTS

 • Гарантія вступу до 150 ВНЗ-партнерів STUDY.UA у 

всьому світі.
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