Для учн
нів
в 8-9
9 клас
сів
в!
Шукаєте альтернативу середній освіті за кордоном?

МІЖНАРО
ОДНИЙ
Й ШКІЛЬ
ЬНИЙ АТЕС
СТА
АТ КА
АНА
АДИ

Обирайте програму середньої школи Канади без
відриву від навчання в Україні та з гарантією прямого
вступу до закордонних ВНЗ.

Міжнародний шкільний атестат Канади
Ontario Secondary School Diploma
(OSSD) — це нова академічна програма
STUDY.UA, яка дозволяє одночасно
навчатися за програмами української
та канадської середньої школи.
Після закінчення навчання школярі
отримують шкільний атестат Канади.

Без відриву
від школи

Економія 2-х
років навчання

Академічна
підготовка

Державний
атестат

Гарантія
зарахування
до ВНЗ

3 роки
інтенсивного
навчання

Вчителі з
України та
Канади

Досконалі
знання
англійської

Тривалість програми — 3 роки.
Це єдина в Україні програма, яка
відповідає вимогам Міністерства
освіти провінції Онтаріо, і дозволяє
українським школярам навчатися за
програмою канадської середньої
освіти без відриву від навчання в
українській школі.

Зробіть перший крок на шляху до
отримання престижної вищої освіти в
університетах Канади, США, Великої
Британії та інших країн світу!

Мирослава Пинда,
Директор міжнародних програм STUDY Academy,
міжнародний сертифіката CELTA
з відмінним результатом — Pass A.
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Гарантія зарахування до 150
університетів світу
За 20 років роботи компанія STUDY.UA налагодила успішну
співпрацю з багатьма провідними університетами і коледжами
в різних країнах світу. Випускники, які отримали Міжнародний
шкільний атестат Канади, без іспитів і програм підготовки
гарантовано зараховуються в один зі 150 партнерських ВНЗ в
Канаді, США, Великій Британії та Європі.

ЄВРОПА

США

АНГЛІЯ

КАНАДА

До університетів і коледжів, з якими у STUDY.UA немає відповідних
домовленостей, випускник подає документи на загальних
підставах,
озброївшись
фундаментальними
академічними
знаннями і високим рівнем англійської мови.

044 500 03 20

Міжнародний шкільний атестат OSSD дає змогу своїм
випускникам обрати та бути зарахованими у будь-який
престижний університет або коледж Канади на однакових
умовах з канадськими абітурієнтами.

Різниця між середньою освітою в Англії та Україні складає 2
роки програми A-Levels, які абітурієнти обов’язково мають
наздогнати на підготовчій програмі. Міжнародний шкільний
атестат Канади прирівнюється до сертифікату A-Levels та
дозволяє вступати напряму до обраного університету з
економією 2 років навчання за кордоном!
Щоб отримати дозвіл на вступ до університету чи коледжу
США, українські абітурієнти мають пройти підготовчий курс
Pathway тривалістю в 1 рік. Міжнародний шкільний атестат
OSSD визнається навчальними закладами США достатньою
підготовкою та дозволяє одразу подавати документи до
топових університетів!

З міжнародним шкільним атестатом OSSD ви маєте
можливість прямого зарахування до будь-якого англомовного
університету чи коледжу.
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ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ?
3 роки навчання
7 семестрів
100 навчальних тижнів
Заняття 2 рази на
тиждень у перший рік
програми

8 клас*

9 клас

Необов’язковий етап (36 тижнів)
1 семестр
Академічна
англійська

1 семестр (15 тижнів)

2 семестр
Академічна
англійська

Вступ до
програми

Англійська мова
та література
(9 клас)

2 семестр
(20 тижнів)
Англійська мова
та література
(10 клас)

У вартість програми Міжнародного шкільного атестата Канади входять 3 роки навчання: 9, 10 і 11 класи.
Навчання у 8 класі є необов’язковим, тому вартість цього року сплачується додатково.

По-перше, ми тестуємо рівень англійської
мови школяра. Щоб почати навчання в 9 класі,
учень повинен володіти англійською на рівні
Intermediate і вище. Для початку навчання у 8 класі
учень може мати будь-який рівень англійської.
Потім ми створюємо особисту справу учня, яка
направляється до Канади та постійно зберігається
у Міністерстві освіти провінції Онтаріо, Канада.

ГАРАНТІЯ ЗАРАХУВАННЯ ДО 150
УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ
Випусники програми Міжнародного шкільного
атестату Канади гарантовано зараховуються до 150
університетів-партнерів компанії STUDY.UA у Канаді,
США, Великій Британії та Європі.
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ЗАНЯТТЯ В ГРУПАХ У КИЄВІ
Тривалість навчання:
1 рік для 9 класу / 2 роки для 8 класу

Заняття проходять в академічних центрах
Міжнародної школи STUDY Academy в другій
половині дня, під керівництвом досвідчених
українських
викладачів.
Учні
навчаються
2-3 рази на тиждень по 2 години. Школярі
розбирають матеріал, підготовлений канадськими
викладачами, а в кінці кожного тематичного блоку
виконують контрольні роботи, які направляються
на перевірку до Канади.

КАНАДА

1

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ АНГЛІЙСЬКОЇ
ТА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОЇ
СПРАВИ

www.STUDY.UA

10 клас
2 семестр (20 тижнів)

Англійська мова
Основи
Тест на
та література
міжнародного мовну ком(11 клас)
бізнесу (12 клас) петентність

Математика

3 літній семестр (5 тижнів інтенсивного курсу)
Курс за вибором (гуманітарний цикл)

3

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
Тривалість навчання:
2 роки (10 і 11 класи)

АНГЛІЯ

Кожен учень має можливість отримати додаткові
бали, навчаючись за індивідуальним графіком.
Учні виконують домашні завдання в програмі
Desire2Learn і створюють власні інтерактивні
проекти: блог і портфоліо власних робіт. Кожен
учасник програми може звернутися до канадського
викладача з питанням або за роз’ясненням. Учні
також мають можливість продовжити навчання в
групах STUDY Academy у Києві.

044 500 03 20

1 семестр (15 тижнів)
Аналіз
сучасних
економічних проблем

4

Курс за
вибором

2 семестр (20 тижнів)
Англійська мова та
література
(12 клас)

ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ
ЗА КОРДОНОМ

Програма Міжнародного шкільного атестата
Канади прирівнюється до середньої освіти в Канаді.
Після закінчення програми випускники гарантовано
вступають до університетів і коледжів Канади,
а при вступі до університетів Великої Британії
або США економлять до двох років навчання!
Досвід навчання за канадською системою освіти
допоможе швидко адаптуватися до вимог будьякого англомовного ВНЗ, і отримувати високі бали
з першого дня навчання за кордоном.

США

1 семестр (15 тижнів)

11 клас
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ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ
МІЖНАРОДНОГО ШКІЛЬНОГО АТЕСТАТА УКРАЇНИ ТА КАНАДИ?
УНІКАЛЬНА
ПРОГРАМА
Це єдиний в Україні курс навчання, акредитований
Міністерством освіти провінції Онтаріо, який
дає можливість школярам після закінчення 11
класу отримати міжнародний шкільний атестат –
Ontario Secondary School Diploma (OSSD).

НАЙКРАЩІ
ВИКЛАДАЧІ
Навчальним процесом дистанційно керують
викладачі з Канади, а перевірити домашні
завдання, скласти контрольні тести та отримати
необхідну консультацію можна на заняттях із
дипломованими українськими викладачами.

ҐРУНТОВНА АКАДЕМІЧНА
ПІДГОТОВКА
Школярі обов’язково вивчають предмети,
що входять до програми загальноосвітньої
канадської
школи:
міжнародний
бізнес,
математику, фізику, інформатику, економіку
повністю англійською мовою!
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БЕЗ ВІДРИВУ
ВІД НАВЧАННЯ
Програма передбачає інтенсивне навчання
в академічних центрах Міжнародної школи
STUDY Academy, а також онлайн-навчання за
індивідуальним графіком, що дозволяє поєднувати заняття в українській та канадській школах.

БЕЗДОГАННІ ЗНАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
За три роки програми учні вивчають повний
курс англійської мови та літератури за 9, 10,
11 та 12 класи, а також складають іспит на
мовну компетентність, що забезпечує знання
англійської на рівні носія мови.

ПІДГОТОВКА ДО
ВСТУПУ ЗА КОРДОН
Атестат OSSD дає можливість прямого вступу до
університетів Канади, США, Європи та Великої
Британії з економією до двох років навчання!
Щоб обрати навчальний заклад, скористайтеся
послугами компанії STUDY.UА.

www.STUDY.UA

Мені подобається програма Атестату середньої
освіти Канади, бо саме тут цінують мої прагнення
та допомагають у їх реалізації. Доводиться багато
працювати, вчитися складно, але дуже цікаво! Вчителі
кожного уроку знайомлять нас з новою темою, на
яку ми потім пишемо роботу, що пізніше надсилають
канадським вчителям. Під час навчання я попробувала
себе в ролі сценариста, журналіста, ведучого та
письменника! В майбутньому планую працювати в
гуманітарній та філологічній сферах, але моя думка
може швидко змінитися, бо попереду ще цікавий
курс математики та бізнесу!
Студентка програми Атестата
про повну загальну середню освіту Канади

Ваш поточний рівень англійської мови:
Ваш графік навчання:
Локація:
Ваш менеджер:

вул. Драгомирова, 16,
ЖК «Новопечерські Липки»
Дружби народів

044 500 03 20

044 500 03 20
093 000 03 20
097 000 03 20
099 000 03 20
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ВИВЧАЄТЕ АНГЛІЙСЬКУ?

НАСТУПНИЙ КРОК —
НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ!
СЕРЕДНЯ ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ
Трансфер до державних та приватних шкіл
 Безпечне та комфортне проживання на базі школи
або у родинах носіїв мови.
 Міжнародний атестат, який дає можливість
прямого вступу до топового університету світу.
 Висока якість навчання та швидка інтеграція до
закордонної системи освіти.

ВИЩА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ
Бакалавріат, магістратура та післядипломна освіта
 Престижний атестат, який визнається всіма
країнами світу.
 Якісна освіта з можливістю застосовувати знання
на практиці.
 Доступна вартість навчання та перспективи
кар’єри.

МОВНІ КУРСИ ЗА КОРДОНОМ
Вивчення іноземних мов для школярів, студентів
та дорослих

КИЇВ
Печерськ
Центр-Либідська
Центр-Солом'янка
Оболонь
Мінська
Голосієво
Осокорки
Позняки
Святошино
ОДЕСА

 Гарантоване подолання мовного бар’єру.
 Індивідуальний підбір тривалості та інтенсивності
курсів.
 Вартість програми може включати проживання,
екскурсії та розваги.

044 500 03 20 | 097 000 03 20
093 000 03 20 | 099 000 03 20
www.STUDY.UA

