ОСВІТА

Український Бізнес Центр у Лондоні (УБЦЛ) надасть Вам вичерпну
інформацію про систему британської освіти, а наші спеціалісти, які
навчалися

у

Великобританії,

допоможуть

вступити

навчальних закладів.

Програми
•

курси англійської мови для дітей, дорослих та груп

• середня освіта в елітних школах-пансіонах
•

підготовка до міжнародних іспитів з англійської мови

•

вища освіта

•

курси для професіоналів

• арт-освіта

Послуги:
•

індивідуальний підбір навчального закладу
та програми

• заповнення всіх документів для вступу
• допомога в отриманні студентської візи
• організація проживання

Якісна освіта — це найкраща інвестиція
у Ваше майбутнє.

до

кращих

МОВНІ ШКОЛИ ДЛЯ ДІТЕЙ

УБЦЛ

допоможе

найкращу

школу

підібрати
та

програму,

враховуючи індивідуальні особливості
дитини, Ваші вимоги та можливості.
Навчальні програми включають в себе
заняття англійською мовою (від 15
до 22 годин на тиждень), екскурсії по
Великобританії,

спортивні

змагання,

тематичні гуртки та розважальні заходи.
Мовні школи працюють на базі елітних
приватних

шкіл

закритого

типу

і

провідних британських університетів,
які мають розвинуту інфраструктуру
і гарантують безпечне перебування
дитини у школі.
Під час навчання діти проживають
у

шкільних

резиденціях

або

в

англомовних родинах.
Навчання можна розпочати у будь-який
час впродовж року.

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ

УБЦЛ співпрацює з елітними британськими
навчальними закладами, які пропонують
різноманітні курси вивчення англійської
мови для дорослих.

Програми:
Загальні курси англійської мови — розвиток
мовної практики, удосконалення граматики,
отримання нових знань через вивчення
історичних, економічних, соціологічних та
культурних тем.
Курси для професіоналів — індивідуально
розроблені програми для невеликих груп
(максимум

5-6

удосконалити

осіб),

що

мовну

допомагають
практику,

а

також професійні i персональні навички за
короткий термін.
Підготовка
іспитів

до

(IELTS,

міжнародних
FCE,

CAE

та

мовних
CPE)

—

концентрація на вивченні необхідної техніки
для виконання екзаменаційних завдань з
максимальною ефективністю.

СЕРЕДНЯ ОСВІТА

УБЦЛ надає повний спектр послуг по
організації

навчання

школах-пансіонах,

де

у

престижних

Ваша

дитина

отримає не тільки відмінні академічні
знання, але і практичні навички.
Всі школи мають сучасно оснащені
приміщення,

комп’ютерні

класи,

бібліотеки та лабораторії для проведення практичних занять.
По

завершенню

навчання

діти

отримують сертифікат IB (International
Baccalaureate) або A-Level (Advanced
Level),

що

є

обов’язковим

при

подальшому вступі у вищі навчальні
заклади.

ВИЩА ОСВІТА

УБЦЛ забезпечить Вам індивідуальний
підхід у виборі університету та навчальної
програми, беручи до уваги Ваші потреби та
можливості.

Програми:
Foundation Degree — річний курс, який дає
можливість зрозуміти британську систему освіти, підвищити рівень англійської,
освоїтися у країні та без зайвого стресу
вступити до бажаного університету.
Bachelor Degree (бакалавріат) — вступити
на бакалавріат можна по досягненню
18-річного віку і маючи сертифікат A-level,
IB або Foundation Degree. Курс триває 3-4
роки, залежно від обраної спеціальності, і
вдало поєднує в собі теоретичну основу з
практичними заняттями.
Master

Degree

(магістратура)

—

отримавши ступінь бакалавра, студент
має можливість продовжити навчання і
вступити

в

магістратуру,

яка

триває

1-2 роки. Як правило, маючи диплом
бакалавра

з

високими

балами,

студента приймають у магістратуру на
основі співбесіди.

КУРСИ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ

Професійні бізнес програми – це унікальна
можливість

підвищити

свою

професійну

кваліфікацію, познайомитися з колегами з різних
країн світу, а головне – відкрити для себе нові
кар’єрні перспективи.

Програми:
• ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants)

•

Chartered Institute for Securities & Investment

•

CFA Institute

•

Chartered Institute of Arbitrators

•

Chartered Insurance Institute

АРТОСВІТА

Якщо Вас цікавить мистецтво, дизайн, мода
чи реклама, і є бажання розвивати свої вміння
малювати,

прикрашати

фотографувати,
одягу,

інтер’єр,

створювати

організувати

професійно

колекції

різноманітні

модного

заходи,

ми

допоможемо підібрати навчальну програму в
провідних арт-коледжах Великобританії:

•

University of the Arts London

•

Istituto Marangoni

•

International School of Creative Arts
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