Academic Start

Гарантія
зарахування

Академічна
підготовка

Без відриву
від навчання

Іноземні
викладачі

Гарантоване зарахування до 150 університетів світу

Отримай документи про
зарахування ще в Києві!

Канада, Велика Британія, США,
Нідерланди, Кіпр, Польща, Італія,
Німеччина, Швейцарія, Греція,
Іспанія

ПРОГРАМА ACADEMIC START
20 років компанія STUDY.UA допомагає
школярам та студентам отримати освіту у
провідних університетах світу. Ми знаємо,
що для успішного навчання за кордоном
недостатньо вступити до університету
та вирішити усі візові питання, не менш
важливою є ґрунтовна підготовка до
нової системи викладання.
У співпраці з професорами партнерських
університетів ми розробили ACADEMIC
START – першу та єдину в Україні
академічну програму підготовки школярів
10-11 класів та студентів 2-5 курсів до
вступу на бакалавріат або магістратуру
з гарантією зарахування до одного з
150 англомовних університетів світу.
Програма ACADEMIC START успішно
працює вже 5 років, а її випускники
навчаються у кращих університетах
Канади, США, Європи та Великобританії.
Я викладаю у STUDY Academy, бо
саме тут я маю можливість не тільки
навчати англійської мови, але й
ділитися досвідом, який обов’язково
стане у нагоді українським школярам
та студентам, які хочуть отримати
освіту за кордоном.

Ерік Гільят, Професор Единбурзької бізнес-школи
та викладач STUDY Academy
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ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ ACADEMIC START:

1

Академічна
підготовка

3

Іноземні
викладачі

5

Без ЗНО та
вступних іспитів

7

Оформлення
документів та візи

Учасники програми навчаються
за єдиним в Україні підручником з
поглибленої академічної підготовки
до навчання за кордоном, який
розроблено у співпраці з професором
Единбурзької бізнес-школи.

Заняття кожного модулю програми
Academic Start проводять носії
мови з Великобританії, США
або Канади, які мають досвід
викладання в університетах за
кордоном.

Для зарахування не потрібно складати вступні іспити або демонструвати
результати ЗНО. ВНЗ-партнери
приймають випускників програми
Academic Start за результатами
успішного завершення програми.

Освітній консультант STUDY.UA
допоможе підготувати усі
документи, необхідні для вступу та
отримання студентської візи, щоб
ви могли отримати радісну звістку
про зарахування вже в Києві!

044 500 03 20

2

Без відриву від
навчання

4

Гарантія
зарахування

6

Підтримка за
кордоном

8

Високі бали з
першого дня

Заняття за програмою Academic
Start проходять у зручний час, що
дозволяє учасникам поєднувати
навчання у школі або університеті з
ґрунтовною підготовкою до вступу
за кордон.

За умови успішного закінчення
програми Academic Start учасники
гарантовано зараховуються
до одного з 150 університетівпартнерів у Великобританії, Канаді,
США або Європі.

Навіть після зарахування до
обраного університету ми
завжди раді допомогти вам
вирішити проблемну ситуацію та
проконсультувати з питань навчання
або проживання за кордоном.

Поки інші адаптуються до вимог
закордонного університету,
випускники Academic Start
навчаються у повну силу нарівні
з місцевими студентами та
отримують високі бали.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОГРАМИ
АКАДЕМІЧНА АНГЛІЙСЬКА МОВА

ПІДГОТОВКА ДО IELTS

Спеціалізований курс академічного спрямування
з українськими та іноземними викладачами
допоможе вдосконалити вашу англійську до рівня
носія мови.

Курс підготовки з безкоштовним пробним іспитом
наприкінці навчання допоможе отримати високий
бал з тесту IELTS і вступити до найкращих вищих
навчальних закладів світу.

ГАРАНТІЯ ВСТУПУ
За умови успішного закінчення програми Academic Start ми ГАРАНТУЄМО зарахування у будь-який з 150
провідних університетів та коледжів з усього світу, з якими наша компанія уклала відповідні договори про
співпрацю. Випускники Academic Start швидше адаптуються до закордонної системи освіти і навчаються у повну
силу нарівні з місцевими студентами з першого дня навчання.

КАНАДА

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

США

ЄВРОПА ТА ІНШІ КРАЇНИ
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АКАДЕМІЧНИЙ МОДУЛЬ

ЗАРАХУВАННЯ ДО ОБРАНОГО ВНЗ

Обов’язковий курс з іноземними викладачами
підготовлює до навчання за кордоном та гарантує
швидку адаптацію до стандартів закордонної
системи освіти.

Останній етап програми передбачає індивідуальний
підбір спеціальності та університету, а також
підготовку необхідного пакету документів для
навчання за кордоном.

ІСПИТ IELTS ACADEMIC: ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
IELTS Academic — міжнародний іспит, який демонструє ваші знання академічної англійської мови. Результати тесту
IELTS вимагають практично всі англомовні ВНЗ світу. Вдосконалюйте англійську та готуйтесь до іспиту
IELTS разом з Academic Start!

75%

85%

студентів програми Academic Start
складають іспит IELTS на
високий бал — 7.0 / 7.5.

випускників Academic Start
продовжують навчання в
університетах за кордоном.

Коли я дізналася про Academic Start, то була здивована — раніше
я ніколи не чула про можливість гарантованого зарахування до
університету за кордоном, тож вирішила пройти курс підготовки.
Мені сподобалися заняття з носіями мови — я і раніше відвідувала
курси англійської, але жоден з них не був для мене настільки цікавим, як
цей. Дівчата й хлопці, які навчаються разом зі мною, також збираються
навчатися за кордоном. Я впевнена, що ми будемо спілкуватися після
закінчення програми Academic Start, адже у нас є спільна мета!
Я вже склала міжнародний іспит IELTS. Тепер планую вступати
до університету за кордоном та вивчати економіку.
Випускниця програми Academic Start,
студентка International University of Applied Sciences

044 500 03 20
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КУРС АКАДЕМІЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ НЕ МАЄ СОБІ РІВНИХ В УКРАЇНІ
ADVANCED

C1

Високий рівень
Підготовка
до іспиту

На цьому етапі ви маєте
змогу підготуватися і скласти
міжнародний іспит IELTS

UPPER-INTERMEDIATE

B2

Рівень вище середнього

INTERMEDIATE

B1

Середній рівень

PRE-INTERMEDIATE

А2

Рівень нижче середнього

ELEMENTARY

Початковий рівень

На 40% більше
академічної
лексики
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Тренінги з
Public Speaking

IELTS

А1

Написання
академічних
письмових робіт

Підручник Life
від National
Geographic

Розмовна
практика з
носіями мови
www.STUDY.UA

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

ЖК «Новопечерські Липки»,
вул. Драгомирова, 16
Дружби народів
Ваш поточний рівень англійської мови:
Ваш графік навчання:
Локація:
Ваш менеджер:

ПРОГРАМА КУРСУ
Програма курсу

Загальна
тривалість
до вступу (з
урахуванням
канікул)

Вартiсть
(з урахуванням
знижки 15%)

Програма
навчання

Курс
академічної
англійської
мови

Підготовка
до іспиту
IELTS

Академічний
модуль

Підготовка
до вступу

INTERMEDIATE

2 рівні

1 рівень

1 рівень

1 рівень

12-18 міс.

€ 2330 € 1990

UPPER
INTERMEDIATE

1 рівень

1 рівень

1 рівень

1 рівень

9-15 міс.

€ 2020 € 1730

IELTS

Не потрібно

1 рівень

1 рівень

1 рівень

6-12 міс.

€ 1700 € 1460

1 рівень

1 рівень

6-9 міс.

€ 1270 € 1090

ACADEMIC

044 500 03 20

Не потрібно Не потрібно

Academic Start | 7

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

