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BISU є членом Ради британських міжнародних шкіл (COBIS),
в яку входять понад 450 шкіл та організацій у 80 країнах

Ми стали першою міжнародною школою у Європі і другою в світі, 
яка отримала нагороду «Золотий знак якості EAL». Ця відзнака 
знаменує наші досягнення у забезпеченні освітніх потреб учнів,
які вивчають англійську як другу мову

Наші партнери — авторитетні установи з багатою історією,
зокрема, Cambridge Assessment, який був заснований у 1858 році, 
та International Baccalaureate, заснований у 1968 році

BISU є сертифікованим екзаменаційним центром Кембриджського 
університету і членом Black Sea Schools Group. Ми беремо участь
у міжнародно визнаних сертифікованих програмах: Asdan, Edexcel, 
Best Practice Network

Міжнародна співпраця
та всесвітньо відомі партнери:

Ми надаємо молодим людям можливість знайти своє 
справжнє покликання в житті через розкриття свого 
потенціалу, особистісне зростання та безперервне навчання 

Нашими пріоритетами є турбота про добробут кожної 
дитини, забезпечення найвищих стандартів навчання
та викладання, підтримка наших учнів, батьків та усієї 
шкільної спільноти BISU

Ми сфокусовані на досягненнях наших учнів, забезпеченні 
високих академічних стандартів та навчальній програмі – 
різноманітній, збалансованій та орієнтованій
на задоволення індивідуальних потреб кожної дитини

Ми виховуємо в учнях BISU такі чесноти, як зразкова 
поведінка, ввічливість, активність, пунктуальність
та сумлінне відвідування уроків

Чому варто обрати BISU?
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У 2021 році 100% випускників нашої
програми IBDP отримали прохідний бал

У 2021 році 83,3% студентів нашої
програми IGCSE здобули 100% прохідних
балів від А* до С, а  в кампусі на Нивках
їх здобули 100% учнів

Наші дипломи визнані в усьому світі

Відмінні результати
іспитів IBDP і IGCSE:

У період з 2018 по 2021 роки учні
Українського Екстернату BISU складали
екзамени зовнішнього незалежного
оцінювання з трьох і більше предметів:

• Українська мова (обов’язково) 
• Математика або історія України

(до 2020 року) 
• Математика (обов’язково)

та англійська мова, хімія, фізика,
біологія (на вибір з 2021 року)

Щороку 100% учнів BISU отримують
на ЗНО високі прохідні бали для вступу
до українських університетів

Відмінні
результати ЗНО:
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https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum *

Навчальні програми

Міжнародна та 
українська освітні 

програми 

09:00-14:00
Пн - Чт 

09:00-12:00 Пт

Модуль
академічного 

розвитку  

14:00-16:00
Пн - Чт

Модуль
креативного

розвитку   

16:00-18:00
Пн - Чт

Прагнення
учнів

Шлях до
міжнародних 
університетів  

Національна освітня 
програма Англії*, 

IGCSE/GCSE,
Міжнародний 
Бакалавріат

та  A level

Шлях до
міжнародних 
університетів

Національна освітня 
програма Англії*, 

IGCSE/GCSE,
Міжнародний 
Бакалавріат

та A level

Український 
академічний 

модуль

Фундаментальний 
екстернат

Факультативні
творчі розвиваючі 

активності

(ТРА) 

Факультативні
творчі розвиваючі 

активності   

(ТРА) 

Для тих, хто
планує навчання в 
університетах за

кордоном

У цьому випадку
Опції 1 та 3 є 

обов’язковими з 
початку 9 класу
за міжнародною 

програмою

Для тих, хто
планує навчання в 
університетах за

кордоном

У цьому випадку
Опції 1 та 3 є 

обов’язковими з 
початку 9 класу
за міжнародною 

програмою

Для тих, хто
планує навчання
в університетах 

України 

Шлях до
українських 

університетів 

Розширений
Екстернат

Шлях до
українських 

університетів 

Розширений
Екстернат

Британський 
академічний

модуль 

Курс, сфокусований
на Кембриджську 
англійську мову 

Самостійне навчання
та осмислення поза школою

Самостійне навчання
та осмислення поза школою

Для тих, хто
планує навчання в 

університетах
України або 

подальший вступ 
до Опції 1

О
П

Ц
ІЯ

1

2

3

4

9

BISU Advance Programmes
на 2022-23 навчальний рік

Діапазон добре збалансованих освітніх шляхів BISU Advance 
ґрунтується на гармонійному поєднанні міжнародної
та української освітніх програм, англійської мови та творчих 
розвиваючих активностей, щоб допомогти вашій дитині 
отримати від школи якнайбільше.

Унікальна програма BISU Advance дозволить вам
обрати той шлях, який найкраще відповідатиме 
прагненням вашої дитини.

Початкове імерсивне цифрове навчання здійснюватимуть
високо кваліфіковані та досвідчені міжнародні вчителі BISU 

Імерсивне цифрове навчання у середній та старшій школі 
здійснюватимуть вчителі BISU разом з ретельно дібраними 
міжнародно визнаними партнерами

Українську програму викладатимуть видатні
та висококваліфіковані українські вчителі BISU

Учні старшої школи, які навчаються на програмах IGCSE/GCSE, 
IBDP та A level, отримають доступ до розширеного вибору 
предметів та індивідуально підібраної програми
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Міжнародна освітня програма BISU Advance Online Programme
базується на Національній освітній програмі Англії, що містить
Key Stages 1, 2 і 3 (ключові етапи), програму IGCSE/GCSE
на Key Stage 4 і програми IBDP або A level на Key Stage 5 (онлайн)

Український Фундаментальний Екстернат працює за програмою
НУШ (1-5 класи) та за програмами, рекомендованими МОН України 
(6-11 класи). Навчання здійснюється в малих групах та передбачає 
індивідуальний підхід до кожного учня (онлайн або офлайн в 
залежності від стану безпеки, а також онлайн за умови
перебування дитини за кордоном)

Творчі розвиваючі активності (ТРА) викладатимуться вчителями 
BISU та міжнародними партнерами. Вони спрямовані на всебічний 
розвиток творчих здібностей дитини. ТРА складаються з тематичних 
гуртків у діапазоні від стійкого розвитку (екологія) до програмування. 
Вони є факультативною, але рекомендованою частиною освітньої 
програми, яка буде доступна за окрему плату (за бажанням)

Варіанти ТРА включають театральний гурток, танці, клуб юних 
інженерів, шахи, декоративно-прикладне мистецтво, спорт, 
програмування, клуб юних бізнесменів, гурток стійкого розвитку 
(екологія), музично-інструментальний гурток, хор

BISU Advance Online Programme – збалансована 
навчальна програма на основі Національної освітньої 
програми Англії, програми IGCSE/GCSE та програми 
міжнародного бакалаврату (IBDP)

Ми стали першою школою в Україні, яка пропонує A levels, 
що дозволяє нам готувати учнів до вступу в університети 
за кордоном за більш індивідуальною програмою

Всі ці програми є престижними та ґрунтовними
і відповідають навчальним потребам учнів у 21 столітті. 
Ця Опція створена для тих, хто планує отримати вищу 
освіту за межами України, але хоче мати свободу вибору 
будь-якого ВНЗ. Для учнів, які планують вступити до 
університету за кордоном, Опції 1 та 3 є обов’язковими
з початку 9 класу за міжнародною програмою

Шлях до міжнародних 
університетів (ШМУ)
з українським 
академічним модулем 
(УАМ)
Вам підійде цей варіант, якщо ваша дитина планує навчатися за 
кордоном, але ви хочете також мати можливість продовжувати 
навчання в Україні.

Понеділок 

Вівторок 

Середа 

Четвер 

П'ятниця

09:00-14:00

ШМУ

ШМУ

ШМУ

ШМУ

09:00-12:00

ШМУ

14:00-16:00

УАМ

УАМ

УАМ

УАМ

-

-

16:00-18:00

ТРА

ТРА

ТРА

ТРА

-

-
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• Географія
• Сучасні іноземні мови

(французька, німецька,
іспанська, українська)

• Особисте, соцiальне, медичне
та економічне виховання 

Фізична культура, музика та мистецтво 
пропонуються в рамках програми факультативних 
творчих розвиваючих активностей (ТРА) 

Під час навчання за програмою
IGCSE/GCSE ваша дитина

• навчиться здобувати, розвивати
та застосовувати широкий спектр знань

• навчиться мислити творчо та критично
• навчиться поважати себе та інших
• гармонійно розвиватиметься фізично
• розумітиме важливість здорового способу життя

BISU заручилася підтримкою престижних
освітніх організацій в усьому світі, щоб наші учні 
мали більш широкий спектр предметів на вибір
у програмах IGCSE/GCSE: 

• King’s InterHigh Leading Online School
https://kingsinterhigh.co.uk/

• Pamoja Education https://pamojaeducation.com/
• Oxford Education Online

https://oxfordeducationonline.co.uk/

• Англійська мова
та література

• Природничі науки
• Математика
• Інформатика
• Історія

Середня школа Advance. 
Ключовий етап 4 
Класи 10-11 за міжнародною програмою

Середня школа Advance. 
Ключовий етап 3
Класи 7-9 за міжнародною програмою

Початкова школа Advance.
Ключові етапи 1 і 2 
Класи 2-6 за міжнародною програмою

Програма BISU робить сильний акцент на: 

• розвиток мовлення
• заохочення самостійного

мислення
• самовираження

Ваша дитина отримає життєво важливі навички,
які потрібні, щоб стати освіченою людиною,
і навчиться цінувати творчість та досягнення
людства. Усі предмети викладаються англійською
мовою та в рамках міждисциплінарного підходу.

• Англійська мова
• Математика
• Природничі науки
• Історія
• Географія
• Сучасні іноземні мови

(українська, німецька,
іспанська, французька)

 • Інформатика

Для забезпечення найвищих стандартів у навчанні
наших учнів початкової школи BISU заручилася
підтримкою видатних і всесвітньо визнаних
освітніх компаній:

• Discovery Education: https://www.discoveryeducation.co.uk/ 
• Pobble: https://www.pobble.com/
• Times Tables Rock Stars: https://ttrockstars.com/ 
• Big Cat Reading: https://collins.co.uk/pages/collins-big-cat
• Book Creator: https://bookcreator.com/ 
• Century: https://www.century.tech/ 

  

Ця програма поєднує соціальний, культурний,
емоційний та фізичний розвиток дитини з акцентом
на грамотність та математичні вміння.

• вміння вирішувати
проблеми

• можливість робити
відкриття
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• Особисте, соцiальне,
медичне
та економічне
виховання 

• Візуальне та сценічне
мистецтво

• Мистецтво і дизайн
• Музика
• Фізична культура



Ми рекомендуємо нашим учням обрати 7 предметів 
(обов’язкових та на вибір), але ви також можете обрати 
більше або менше предметів в залежності від 
індивідуальних обставин (додаткові предмети оплачуються 
окремо – детальна інформація надається за запитом). 
Фізична культура, музика та мистецтво пропонуються в 
рамках програми факультативних творчих розвиваючих 
активностей (ТРА). 

Для кожного учня BISU призначає ментора, який
буде навчати, підтримувати і направляти вашу дитину,
мотивувати її вчитися та досягати успіхів.

ВАЖЛИВО: предмети на вибір будуть остаточно
визначені під час індивідуальної зустрічі з керівником
Ключового етапу 4, аби забезпечити найкращий варіант 
навчання для вашої дитини. 

14

Обов’язкові предмети:

• Англійська мова
• Міжнародна математика
• Фізика, хімія та біологія або природничі науки

з глобальними перспективами
• Сучасні іноземні мови (французька або німецька)

Предмети на вибір:

• Поглиблена математика
• Біологія
• Хімія
• Фізика
• Сучасні іноземні мови (французька, німецька, іспанська, арабська)
• Історія
• Інформатика
• Бізнес
• Географія
• Релігієзнавство
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Для кожного учня BISU призначає ментора, який
буде навчати, підтримувати і направляти вашу дитину,
мотивувати її вчитися та досягати успіхів.

Старша школа Advance.
Ключовий етап 5 
Класи 12-13 за міжнародною програмою

У 12 і 13 Класах учні готуються до навчання в університеті.
Ваша дитина зможе: 

• розвинути впевненість у своїй здатності вчитися
та працювати самостійно та у команді

• цінувати прагнення та досягнення людства в естетичній,
науковій, технологічній та соціальній сферах

• стати більш творчою, ініціативною, підприємливою і здатною до лідерства
• вирости відповідальним і дбайливим громадянином, здатним зробити

свій внесок у розвиток справедливого суспільства
• позитивно реагувати на можливості і виклики, відповідально

управляти ризиками та впоратися зі змінами чи негараздами.

BISU заручилася підтримкою престижних освітніх організацій
в усьому світі, щоб наші учні мали більш широкий спектр
предметів у програмах IBDP та A level:

• City of London Freemen’s School https://www.freemens.org/
• King’s InterHigh Leading Online School https://kingsinterhigh.co.uk/
• Pamoja Education https://pamojaeducation.com/

Завдяки цій співпраці, BISU може запропонувати кожному учню 
індивідуальну програму навчання та гарантувати, що інтереси вашої 
дитини завжди будуть на першому місці. Вона вивчатиме саме ті 
предмети, які допоможуть їй у подальшому навчанні в університеті,
і зберігатиме мотивацію до навчання, яка допоможе розкрити
її повний потенціал.

International Baccalaureate Diploma Programme 
Міжнародний Бакалавріат Advance
Ця дворічна програма використовує цілісний підхід до навчання і 
передбачає вивчення шести обраних предметів.

Вам необхідно обрати по одному предмету з кожної з перших п’яти 
груп, а шостий предмет можна обрати з групи 6 чи з будь-якої іншої 
групи. Загалом потрібно обрати 6 предметів для навчання
на програмі Міжнародгого бакалавріату.

Вивчення
мови та 

літератури

Опанування 
мови

Суспільство-
знавство

Природничі та 
новітні науки

Математика Мистецтво

Англійська А:
мова та 

література

  Англійська В:
мова 

Французька В:
мова 

Німецька В:
мова 

Іспанська
мова для 

початківців 

Французька 
мова для 

початківців

Мандаринська 
мова для 

початківців

Бізнес та 
менеджмент

Економіка

Цифрове 
суспільство 

Філософія

Психологія

Біологія

Хімія

Фізика

Математика: 
прикладне 

застосування та 
інтерпретація 

(SL)

 Вища 
математика: 

аналіз та 
підходи

(HL)

Кінознавство
 

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5 Група 6

Ця програма також передбачає вивчення таких дисциплін, як:

• Розгорнутий есей (EE)
• Теорія знань (TOK)
• Творчість, дія та служіння (CAS)

ВАЖЛИВО: предмети на вибір будуть остаточно визначені
під час індивідуальної зустрічі з керівником Ключового етапу 5,
аби забезпечити найкращий варіант навчання для вашої дитини. 
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Ця дворічна програма пропонує значно глибше вивчення 3-4 обраних 
предметів, а також CAS – Творчість, Дія та Служіння.

Ментори BISU допоможуть вам обрати 3-4 обов’язкових предмети
з наступних варіантів: біологія, бізнес, хімія, інформатика, економіка, 
англійська мова, англійська література, французька, іспанська або 
німецька мова, математика, поглиблена математика, географія, 
історія, фізика, правознавство, психологія, соціологія.   

Якщо учні складають іспити з предметів IGCSE/GCSE, IBDP чи A level 
онлайн, а не в Києві чи Дніпрі, їм потрібно буде скласти випускні 
іспити у сертифікованому екзаменаційному центрі. Ми підтримаємо 
учнів у цьому — зокрема, BISU сплачує реєстраційні внески за іспити 
(за винятком повторних іспитів). Однак зауважте, що школа не 
покриває інші супутні витрати (проїзд, проживання тощо). 

A levels Advance

Складання іспитів

Опція 3 є аналогом Опції 1, тільки без Українського
академічного модуля та Модуля креативного розвитку.

Вона дасть вашій дитині більше часу для самостійного навчання
та осмислення поза школою або іншої діяльності,

яка відповідає її інтересам.

ВАЖЛИВО: предмети на вибір будуть остаточно визначені
під час індивідуальної зустрічі з керівником Ключового етапу 5,
аби забезпечити найкращий варіант навчання для вашої дитини. 
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Розвиток особистості,
підприємництво та лідерство

Одні з наших головних партнерів, ASDAN, говорять, що їхня місія – 
«залучати, стимулювати та розширювати можливості молоді».
З огляду на це, на додачу до основної академічної програми ми 
також пропонуємо низку компліментарних програм, спрямованих
на покращення перспектив наших студентів та розвиток їхньої 
впевненості в собі. 

7

8

9

10

11

12

13

Програми
особистісного 
розвитку 
Бронза

Програми особистісного розвитку (бронза, срібло 
та золото) відповідають національно визнаним 
кваліфікаціям та орієнтовані на учнів віком від 11 
до 16 років. Учні отримують від 1 до 2 кредитів за 
кожен завершений розділ навчання; кожен кредит 
відповідає приблизно 10 годинам навчання.

Короткий курс підприємництва (від 10 до 60 годин)  
складається з шести модулів:

1. Ваші підприємницькі здібності 
2. Генерування підприємницьких ідей
3. Планування підприємства
4. Оцінка вашого підприємства 
5. Підприємство і бізнес 
6. Ваше підприємство в дії

https://www.asdan.org.uk/enterprise-short-course/

Короткий курс лідерства (від 10 до 60 годин)
складається з чотирьох модулів:

1. Розвиток лідерських здібностей
2. Бути лідером
3. Оцінка свого лідерства
4. Підтримка нових лідерів

https://www.asdan.org.uk/leadership-short-course/ 

6 кредитів (близько 60 годин) для Бронзи
12 кредитів (близько 120 годин) для Срібла
18 кредитів (близько 180 годин) для Золота

https://www.asdan.org.uk/personal-development-programmes/

Програми 
особистісного 
розвитку
Срібло

Програми 
особистісного 
розвитку
Золото

Короткий курс 
підприємництва 
(затверджений 
Інститутом 
підприємництва
Institute of Enterprise
and Entrepreneurs)

Короткий курс
лідерства

Самостійно вибрані проекти,
а також проекти під керівництвом школи, напр. Race4Good

Клас
за міжнародною 

програмою
Курс Огляд
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Шлях до українських 
університетів (ШУУ)
з британським 
академічним модулем
(БAM)
Обирайте цю Опцію, якщо ви розглядаєте університети в Україні
або в якості підготовчого курсу для подальшого вступу на Опцію 1.

Понеділок 

Вівторок 

Середа 

Четвер 

П'ятниця 

09:00-14:00

ШУУ

ШУУ

ШУУ

ШУУ

09:00-12:00

ШУУ

14:00-16:00

БАМ

БАМ

БАМ

БАМ

-

-

16:00-18:00

ТРА

ТРА

ТРА

ТРА

-

-

Програма розширеного екстернату працює за програмою
НУШ (1-5 класи) та за рекомендаціями МОН України (6-11 класи). 
Навчання в малих групах передбачає індивідуальний підхід
до кожного учня (онлайн або офлайн в залежності від стану
безпеки та онлайн за умови перебування дитини за кордоном)

Британський академічний модуль - проектно-орієнтована
навчальна програма, заснована на Кембриджській англійській
та/або IELTS, залежно від вікової групи (онлайн)

Творчі розвиваючі активності (ТРА) викладатимуться вчителями
BISU та міжнародними партнерами. Спрямовані на всебічний
творчий розвиток, тематичні гуртки ТРА є факультативною,
але рекомендованою частиною освітньої програми, яка буде 
доступна за окрему плату (за бажанням)

Варіанти ТРА включають театральний гурток, танці, клуб юних 
інженерів, шахи, декоративно-прикладне мистецтво, спорт, 
програмування, клуб юних бізнесменів, гурток стійкого розвитку 
(екологія), музично-інструментальний гурток, хор

Ми пропонуємо українську державну освітню
програму, затверджену Міністерством освіти України.
Вам підійде ця Опція, якщо ви розглядаєте отримання 
учнем вищої освіти в Україні, але не виключаєте 
можливості продовжувати навчання за кордоном 

Учні вивчають низку дисциплін на заняттях, які 
проводяться досвідченими вчителями української 
програми. Після закінчення цієї програми ваша дитина 
отримує Свідоцтво про здобуття повної загальної 
середньої освіти, з яким ваша дочка чи син зможуть 
вступити до університетів в Україні

BISU пропонує спеціальну ретельно збалансовану 
програму, що відповідає перевагам вашої дитини у 
навчанні. Наша програма та заняття в невеликих групах 
забезпечать індивідуальний підхід та увагу саме до вашої 
дитини. Крім того, програма розширеного екстернату 
BISU пропонує гнучкий графік предметних консультацій 
та екзаменаційних іспитів

20
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Ваша дитина зростатиме врівноваженою
та всебічно розвиненою людиною.
Окрім академічних досягнень,
ваша дочка або син навчиться, як:

• жити у сучасному цифровому світі
• використовувати передові технологічні платформи
• бути гнучким і  продовжувати навчання

з будь-якого куточку світу
• бути незалежною і відповідальною людиною

та обрати свій життєвий шлях
• добре підготуватися до здобуття подальшої освіти 
• спілкуватися з іншими учнями та вчителями

у навчальному середовищі та за його межами.

На основі Кембриджського комплексу кваліфікацій
з англійської мови ми пропонуємо Британський 
академічний модуль разом з Українською 
державною освітньою програмою, щоб допомогти 
вашій дитині покращити свою англійську
та підвищити її шанси на успіх в інших предметах.

Pre-A1

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Клас 2

Класи 3-4

Класи 5-6

Клас 7

Клас 8

Клас 9

-

-

Starters

Movers

Flyers

KET

PET

FCE

-

-

-

-

3.5

4-5

5.5-6.5

7-8

8.5-9

Рівень англійської 
за системою CEFR

Клас за 
міжнарод-

ною 
програмою

Оцінювання
IELTS

Оцінювання
Cambridge English 

Tests (CET)
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Початкова школа Класи 1-5
2-6 за міжнародною програмою

Середня та старша
школа Класи 6-11
7-12 за міжнародною програмою

Більше інформації про еквіваленти
вікових груп та класів у Додатку 1

• Захист України
• Біологія
• Фізика
• Хімія
• Природничі науки
• Образотворче

мистецтво
• Фізична культура
• Технології 
 
 

До переліку предметів
української програми входять: 

• Читання й письмо
• Англійська мова
• Математика
• Природничі науки
• Українська мова

і читання

• Образотворче
мистецтво

• Фізична культура
• Технології 
 

До переліку предметів
української програми входять: 

• Українська мова
та література

• Англійська мова
• Зарубіжна література
• Сучасні іноземні мови

(французька, німецька)
• Всесвітня історія

та історія України
• Математика

(алгебра та геометрія)

Більше інформації про еквіваленти
вікових груп та класів у Додатку 1

Британський
академічний модуль
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Британський академічний модуль дозволяє студентам
зосередитись на розвитку своїх знань англійської мови за допомогою 
низки предметів, тем та дисциплін у рамках підготовки до вивчення 
Британської національної навчальної програми.

В таблиці нижче наведений короткий опис рівня володіння мовою 
відповідно до системи CEFR. Більш детальний опис ви знайдете за 
адресою: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-ref
erence-languages/the-cefr-descriptors 

Опція 2 також є гарним вибором як підготовка до зарахування вашої 
дитини на наші міжнародні програми в наступному навчальному році.

Вільне 
володіння

Достатнє 
володіння

Початковий 
рівень 

C2

C1

B2

B1

A2

Рівень володіння мовою Загальна характеристика

Mastery

Effective operational 
proficiency

Vantage

Threshold

Waystage

Здатний вільно та гнучко використовувати
англійську мову в широкому діапазоні контекстів

Майстерне володіння мовою; може
використовувати англійську мову дуже швидко,
точно і розбірливо в більшості контекстів

Може використовувати англійську мову
ефективно, з деякою швидкістю,
у різних контекстах

Може спілкуватися англійською
в обмеженому колі контекстів

Може передавати основні положення
та ідеї у знайомих контекстах

Зверніть увагу, що якщо ви хочете, щоб ваша дитина почала 
навчання за програмою IGCSE в 10 класі за міжнародною 
програмою, вона повинна в обов'язковому порядку вибрати 
Опцію 1 з початку 9 класу за міжнародною програмою, щоб 
підготуватися до високих вимог Британської навчальної 
програми на Ключовому етапі 4. 

Опція 4 є аналогічною Опції 2,
тільки без Британського академічного модуля та Модуля 

креативного розвитку. Вона дасть вашій дитині більше часу для 
самостійного навчання та осмислення поза школою або іншої 

діяльності, яка відповідає її інтересам.

Як це працює?

Історія Злати
Сім’я Злати багато чула від друзів про те, яку чудову
українську програму пропонують в BISU. Злата вступить
до 1 класу за Опцією 2, і її родина задоволена, що вона буде
навчатися у середовищі, де працюють висококваліфіковані 
вчителі та панують міжнародні цінності та підхід до навчання. 

Історія Лізи
Початкову школу Ліза відвідувала в Україні, а зараз мріє 
навчатися в університеті за кордоном. Протягом останніх
двох років вона багато часу приділяла вдосконаленню
своєї англійської. Її сім’я обрала Опцію 2, щоб Ліза могла 
продовжувати навчатися за українською програмою
та водночас вивчати англійську за добре структурованою 
програмою. Ліза хоче перейти на Опцію 1, як тільки зможе,
і сподівається, що це станеться до закінчення її початкової
освіти. Вона живе у Києві, і її батьки дуже хочуть, щоб вона 
повернулася до школи, як тільки це буде безпечно, щоб 
відвідувати уроки української програми віч-на-віч
і продовжувати онлайн-навчання з британської програми.

Історія Марії
Мама Марії працює у Червоному Хресті, і зараз вони вже 
повернулися до Києва. Марія хоче навчатися за кордоном,
а ще вона захоплюється танцями та кінним спортом, тому
після обіду відвідує приватні уроки. Опція 3 для неї найзручніша. 
Марія походить з незалежної української родини, тому програму 
екстернату вона буде вивчати вдома самостійно.
У 2022-23 академічному році Марія вивчатиме міжнародну 
програму онлайн, але дуже хоче повернутися до школи і більше 
спілкуватися з однолітками, як тільки це буде безпечно.  
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Як це працює?

Історія Джонатана
Джонатан живе там, де немає доступу до якісної британської 
освіти. Його родина почула про пропозицію BISU від колеги,
і вони зарахували Джонатана до Опції 3, щоб він міг
підготуватися до навчання в університеті Великобританії.

Історія Луки
Сім’я Луки хоче, щоб він продовжив навчання в BISU
за українською програмою та наполегливо працював над
своєю англійською і перейшов на міжнародну програму, коли
буде готовий. Лука планує вступити до 5 класу (6 класу за 
міжнародною програмою) і обрати Опцію 2. Він вивчає англійську 
вже два роки, але хоче покращити свої знання, щоб якнайшвидше 
перейти на Опцію 1. Він повинен перейти на Опцію 1 не пізніше 
початку Year 9, але сподівається, що буде готовий вже на початку 
Year 8. Вчителі BISU оцінять його рівень англійської та
підтримають перехід Луки до Опції 1, коли його знання
будуть на належному рівні.

Історія Сашка
Сашко – український школяр, який зараз живе в Польщі,
у Кракові. Поки що його родина не планує повертатися до
Києва. Сашко хотів би навчатися в університеті в США,
але оскільки у майбутньому він може повернутися до України,
то обрав для себе Опцію 1. Тепер Сашко отримає освіту,
необхідну для вступу як до університету за кордоном, так і до
ВНЗ в Україні. Оскільки повертатися до Києва зараз він
не планує, то вивчатиме і міжнародну, і українську програми 
онлайн за допомогою імерсивного віртуального навчання.

Майбутнє вашої дитини

BISU пропонує вам вибір і можливості, які дозволять
вашій дитині розкрити свій потенціал вже зараз для того,
щоб процвітати у майбутньому.

Незалежно від того, який шлях ви оберете для свого сина чи дочки, 
ми подбаємо про те, щоб ваша дитина отримала якісну освіту
і здобула такі життєво важливі навички, як відповідальність, 
креативність, спілкування, повага до інших культур та відкритість
до нового.

МИ З НЕТЕРПІННЯМ ЧЕКАЄМО НАГОДИ ПРИВІТАТИ ВАШУ
ДИТИНУ У BISU НАСТУПНОГО 2022-23 АКАДЕМІЧНОГО РОКУ!

Якщо ви хочете отримати більш детальну інформацію,
будь ласка, вкажіть свій номер на сайті https://britishschool.ua
і ми вам зателефонуємо! 
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Додаток 1: Таблиця еквівалентів
2022/23 Академічний рік

Клас
за міжна-
родною 
програ-

мою 

-

-

-

N

R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

0 – 1

1 – 2

2 – 3

3 – 4

4 – 5

5 – 6

6 – 7

7 – 8

8 – 9

9  – 10

10 – 11

11 – 12

12 – 13

13 – 14

14 – 15

15 – 16

16 – 17

17 – 18

З 1 вересня 2021 р. по 31 серпня 2022 р.

З 1 вересня 2020 р. по 31 серпня 2021 р.

З 1 вересня 2019 р. по 31 серпня 2020 р.

З 1 вересня 2018 р. по 31 серпня 2019 р.

З 1 вересня 2017 р. по 31 серпня 2018 р.

З 1 вересня 2016 р. по 31 серпня 2017 р.

З 1 вересня 2015 р. по 31 серпня 2016 р.

З 1 вересня 2014 р. по 31 серпня 2015 р.

З 1 вересня 2013 р. по 31 серпня 2014 р.

З 1 вересня 2012 р. по 31 серпня 2013 р.

З 1 вересня 2011 р. по 31 серпня 2012 р.

З 1 вересня 2010 р. по 31 серпня 2011 р.

З 1 вересня 2009 р. по 31 серпня 2010 р.

З 1 вересня 2008 р. по 31 серпня 2009 р.

З 1 вересня 2007 р. по 31 серпня 2008 р.

З 1 вересня 2006 р. по 31 серпня 2007 р.

З 1 вересня 2005 р. по 31 серпня 2006 р.

З 1 вересня 2004 р. по 31 серпня 2005 р.

Вік дитини 
станом на
31 серпня

Вік
дитини 
зараз

Клас за 
українською 

системою
Дата народження
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ПОСТІЙНО ПРАГНЕМО ДОСКОНАЛОСТІ
У НАВЧАННІ ТА ВИКЛАДАННІ  
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