
МІЖНАРООДНИЙ ШКІЛЛЬНИИЙЙ АТТЕССТТААТТТ СШШША

Шукаєте альтернативу середній освіті за кордоном?

Дляя уучннівв 77-88 ккллассівв!

Навчайтеся за програмою середньої школи США без 
відриву від навчання в Україні та з гарантією прямого 
вступу до закордонних ВНЗ.
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Міжнародний шкільний атестат США —
програма Міжнародної школи STUDY 
Academy, яка дозволяє українським 
школярам навчатись одночасно за 
програмами української та американської 
середньої школи, і отримати відразу два 
атестати після закінчення 11 класу. 

Тривалість програми — 4 роки.  

Програма US High School Diploma 
розроблена для українських школярів та 
акредитована центром атестації середньої 
освіти США — AdvancED. Протягом 4-х 
років школярі вивчають предмети за 
американською шкільною програмою, а 
після закінчення програми гарантовано 
вступають до одного зі 150 університетів 
США, Канади, Великої Британії та Європи. 

Настав час зробити перший крок на 
шляху до отримання престижної вищої 
освіти в університетах та коледжах за 

кордоном! 

Беррі Гропп, 
Викладач STUDY Academy.

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

California State University, США

Міжнародний шкільний атестат США 

Без відриву
від школи

Ідеальні 
знання 

англійської

Гарантія 
зарахування 

до ВНЗ

Вчителі з 
України та 

США

Економія
2-х років 
навчання 

Американський 
атестат

4 роки 
інтенсивного 
навчання

Академічна 
підготовка
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Гарантія зарахування до 150 
університетів світу
За 20 років роботи компанія STUDY.UA налагодила успішну 
співпрацю з багатьма провідними університетами та коледжами 
в США, Канаді, Великій Британії та Європі. Випускники програми 
Міжнародного шкільного атестата США зараховуються до одного 
зі 150 партнерських ВНЗ компанії STUDY.UA за кордоном без іспитів 
та проходження підготовчих програм.  

До університетів і коледжів, з якими у компанії STUDY.UA відсутні 
відповідні домовленості, випускник подає документи на загальних 
підставах, озброївшись фундаментальними академічними знаннями 
та високим рівнем англійської мови.

Володарі Міжнародного шкільного атестата США 
зараховуються до університетів і коледжів Канади без 
складання вступних іспитів.

Для вступу до вищих навчальних закладів Англії школярі 
повинні пройти 2-х річний курс A-Level і отримати сертифікат, 
який є свого роду «перепусткою» до програм вищої освіти.

Диплом американського зразка визнається Англією. Це 
дозволяє випускникам програми Міжнародного шкільного 
атестата США вступати до наших партнерських ВНЗ у Англії 
без сертифіката A-Level.

Щоб стати студентом американського ВНЗ, випускники шкіл 
повинні пройти підготовчий рік — Pathway Year. Це курс занять 
з англійської мови та академічних дисциплін, який допоможе 
іноземним студентам адаптуватися до навчання за кордоном.

Випускники програми Міжнародного шкільного атестата 
допускаються до навчання в одному з наших партнерських 
університетів у США без проходження Pathway Year! Для 
навчальних закладів, які не є партнерами STUDY.UA, —   на 
розсуд приймальної комісії навчального закладу.
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7 клас (Необов’язковий етап) 8 клас 9 клас

Cеместр 1 Cеместр 2 Cеместр 1 Cеместр 2 Cеместр 1 Cеместр 2

Підготовка з 
академічної 
англійської

Підготовка з 
академічної 
англійської

Вступ на 
програму

Англійська 
мова та 

література
(9 клас)

Англійська 
мова та 

література
(10 клас)

Уряд та 
економіка 

США
(10 клас)

ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ?

Заняття проходять в академічних центрах 
Міжнародної школи STUDY Academy. Учні 
навчаються 2-3 рази на тиждень по 2 години. 
Школярі вивчають матеріал, підготовлений 
американськими викладачами, а наприкінці 
кожного тематичного блоку виконують контрольні 
роботи, які направляються на перевірку до США.

В першу чергу, ми тестуємо рівень англійської 
мови школяра. Щоб почати навчання в 8 класі, 
учень повинен володіти англійською на рівні 
Upper Intermediate. Для початку навчання у 7 класі 
учень може мати будь-який рівень англійської. 
Потім ми створюємо особисту справу учня, яка 
направляється до США. 

ЗАНЯТТЯ В ГРУПАХ У КИЄВІ
Тривалість навчання:
2 роки для 8 класу / 3 роки для 7 класу

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ АНГЛІЙСЬКОЇ 
ТА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОЇ 
СПРАВИ 2211

4 роки навчання

8-9 клас: заняття 2 
рази на тиждень у 
міні-групах 

10-11 клас: заняття
4 рази на тиждень у 
системі американської 
школи

К
А
Н
А
Д
А

Випускники програми Міжнародного шкільного 
атестата США гарантовано зараховуються до 150 
університетів-партнерів компанії STUDY.UA в США, 
Канаді, Великій Британії та Європі.

ГАРАНТІЯ ЗАРАХУВАННЯ ДО 150 
УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ

У вартість програми Міжнародного шкільного атестата США входять 4 роки навчання: 8, 9, 10 і 11 класи. 
Навчання у 7 класі є необов’язковим, тому вартість цього року сплачується додатково.
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Учні навчаються під керівництвом викладачів із 
США. Для навчання та спілкування з викладачами 
школярі використовують інтерактивну онлайн-
платформу, яка надає безліч інструментів для 
ефективного і зручного виконання завдань, а 
також для контролю навчального процесу з боку 
викладачів і батьків школяра.

За бажанням можливо продовження навчання у 
академічних центрах STUDY Academy у Києві.

Випускники програми Міжнародного шкільного 
атестата вступають до університетів США без 
проходження Pathway Year, а при вступі до ВНЗ 
Великої Британії економлять до 2-х років навчання! 
Зарахування до університетів Канади — без 
вступних іспитів. Досвід навчання за американською 
системою освіти допоможе адаптуватися до вимог 
будь-якого англомовного ВНЗ, і отримувати високі 
бали з першого дня навчання.

ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 
ЗА КОРДОНОМ33 44ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ

Тривалість навчання:
2 роки (10 і 11 класи)

А
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ІЯ
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А

* Необов’язковий етап, сплачується додатково в разі необхідності.

10 клас 11 клас

Cеместр 1 Cеместр 2 Cеместр 1 Cеместр 2

Історія США
(11 клас)

Здоровий 
спосіб життя

(11 клас)

Предмет за 
вибором
(11 клас)

Підготовка до 
іспиту SAT*

Алгебра
(12 клас)

Психологія
(12 клас)

Науки про 
Землю

(12 клас)

Мистецтво
(12 клас)
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ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ 
МІЖНАРОДНОГО ШКІЛЬНОГО АТЕСТАТА УКРАЇНИ ТА США?

УНІКАЛЬНА
ПРОГРАМА

ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЮ

СЕРТИФІКОВАНІ 
ВИКЛАДАЧІ

ПІДГОТОВКА ДО
ВСТУПУ ЗА КОРДОН 

БЕЗ ВІДРИВУ
ВІД НАВЧАННЯ

ҐРУНТОВНА АКАДЕМІЧНА 
ПІДГОТОВКА

Це єдиний в Україні курс навчання, 
акредитований центром атестації середньої 
освіти США - AdvancED. Після закінчення 11 
класу школярі отримують міжнародний шкільний 
атестат США – US High School Diploma. 

Школярі вивчають курс англійської мови та 
літератури з викладачами STUDY Academy 
та американськими професорами. Навчання 
відбувається англійською, а наприкінці учні 
складають іспит на мовну компетентність.

Програма передбачає інтенсивне навчання в 
академічних центрах Міжнародної школи STUDY 
Academy, а також онлайн-навчання за індиві-
дуальним графіком, що дозволяє поєднувати 
заняття в українській та американській школах.

Школярі вивчають предмети, що входять до 
програми американської школи: американський 
уряд та економіка, англійська мова та література, 
історія США, алгебра, психологія, науки про 
Землю, мистецтво, здоров’я. 

Викладачі з США дистанційно керують 
навчальним процесом. Перевірити домашні 
завдання, скласти контрольні тести та отримати 
необхідну консультацію можна на заняттях із 
дипломованими українськими викладачами.

Міжнародний шкільний атестат США дає 
можливість прямого вступу до ВНЗ США, Канади, 
Європи та Великої Британії з економією до двох 
років навчання! Щоб обрати навчальний заклад, 
скористайтеся послугами компанії STUDY.UА.
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вул. Драгомирова, 16,

ЖК «Новопечерські Липки»

     Дружби народів

044 500 03 20

093 000 03 20

097 000 03 20

099 000 03 20

Ваш поточний рівень англійської мови:

Ваш графік навчання:

Локація:

Ваш менеджер:

Пройшов вже цілий рік, як я навчаюся за програмою 
Міжнародного шкільного атестата США. Я дуже 
задоволена навчанням! По-перше, мій рівень 
англійської значно покращився. Тепер я не просто 
вільно спілкуюся, але й навчаюся англійською - а це 
набагато складніше. По-друге, з кожним заняттям я 
отримую все більше нових знань, які мені знадобляться 
для отримання подальшої освіти. Також я в захваті від 
наших викладачів - вони дійсно інтегрують нас, учнів, 
у навчальний процес, мені подобається вчитися! 
Впевнена, що навчання за програмою Міжнародного 
шкільного атестата США стане моїм першим 
кроком до освіти моєї мрії. Студентка програми Атестата

про повну загальну середню освіту США



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.

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

  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

КИЇВ

ОДЕСА

Печерськ
Центр-Либідська
Центр-Солом'янка

Оболонь
Мінська
Голосієво
Осокорки
Позняки

Святошино

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.
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