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ЩО ТАКЕ АКАДЕМІЯ
ПРОФЕСІЙ
МАЙБУТНЬОГО?
Академія Професій Майбутнього – унікальна освітня ІТ-платформа для освоєння найперспективніших технічних професій. Ми покликані зробити ІТ-освіту доступною, цікавою та захоплюючою для
кожної дитини.

Академія Професій Майбутнього має безліч переваг:
центр постійно розвивається і розширює перелік цікавих
напрямків і занять для дітей і дорослих;
у нас працюють молоді, креативні й енергійні викладачі.
У роботі педагоги використовують індивідуальний підхід
до студентів;
на всіх заняттях діти отримують максимум знань і навичок;
ми вчимо дитину мислити вільно та креативно і вміти
аналізувати інформацію;
наші педагоги показують дітям, як ставити перед собою
конкретні задачі та всіма силами досягати мети.

Основний напрямок академії – це інформаційні технології, які є
перспективою майбутнього розвитку всіх галузей. Ми навчаємо дітей усіх вікових категорій, незалежно від вихідного рівня знань, тому
індивідуальний підхід до кожного учня – наша основна концепція.

Наші курси – корисно проведений позашкільний час, який дає можливість використати отримані знання у подальшому освоєнні професії мрії вашої дитини!

Всебічний розвиток математичних, фізичних та творчих здібностей
дітей ми забезпечуємо за допомогою анімаційних та робототехнічних програм, моделей фігур та пристроїв, які поєднують теоретичні
знання з їх практичним засвоєнням. Ретельно підібрані досвідчені
педагоги допомагають дітям розвиватися та ставати успішними:
ефективно спілкуватися, висловлювати ідеї, мислити логічно і знаходити рішення, творити, а головне - знайти свій напрямок у сфері
технологій та почати будувати міцну перспективну кар’єру.

Робототехніка

Академія Професій Майбутнього – нова цікава концепція засвоєння
навчального матеріалу та розвитку необхідних ІТ-здібностей.

Ми забезпечуємо лише найкращим:
доброзичлива дружня атмосфера;
найкращі викладачі – професіонали ІТ і медіа-індустрії,
які володіють секретами ефективного навчання дітей;
особлива методика навчання – школярі постійно
використовують знання на практиці, а результатом кожного
етапу є готовий digital-продукт;
постійний зв’язок із батьками – безперервна оцінка
прогресу в навчанні.
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Чому саме ми?

Ми пропонуємо широкий спектр курсів:
Робототехніка LEGO WEDO
Робототехніка Lego Mindstorms
Робототехніка Arduino
Програмування
Дизайн і розробка комп’ютерних ігор
Програмування на С/С++
Програмування Phyton
Програмування Java
Майнкрафт: Програмування на Python
Розробка сайтів
Програмування Kodu Game Lab
IT-Start
Дизайн
Анімація і 3Д моделювання
Анімація і 2Д графіка
Графічний дизайн – Photoshop
Дизайн інтер’єрів
3Д моделювання і друк
Фото + обробка
Мови
Англійська
Польська
Німецька
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ПРОГРАМУВАННЯ

ДИЗАЙН
І РОЗРОБКА
КОМП’ЮТЕРНИХ
ІГОР
Тривалість курсу

1 навчальний рік

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

12-16 років

Кількість дітей у групі

до 10

ПРОГРАМУВАННЯ

Особливості курсу
Навчання розробці ігор на Unity 3D включає базові поняття, та поступовий рух від простих задач до більш складних.
Фінальний проект - власна комп’ютерна гра зі своїми правилами,

Тривалість курсу

1 навчальний рік

ція ідеї гри та власного продукту. В результаті кожен учень втілить у

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

життя свій перший проект.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

з 12 років

Кількість дітей у групі

до 10

історією і персонажами, а також ефективна захоплююча презента-

Які навички та здібності розвиває
Закінчивши курс навчання, діти отримують багато знань і навичок:
теоретичні аспекти та практичні знання в галузі розробки
комп’ютерних ігор;

Коротка характеристика курсу
Курс «Дизайн і розробка комп’ютерних ігор» - унікальне джерело
знань для просунутих геймерів і початкових користувачів мобільних пристроїв. У ході пізнавальних і захоплюючих занять викладачі
відкривають учням секрети майстерності професій програміста та
гейм-дизайнера. Діти отримують знання в області моделювання,
створення графіки, програмування й дизайну ігор.
У процесі навчання учні освоюють такі програми як Flash, Photoshop,
Unity 3D.
Кожен модуль - мінімум теоретичних знань, і максимум практичного
освоєння інформації. Учень зможе не лише зануритися в гейм-світ,
а ще й самостійно створити власну гру.
Курс дає глибоке розуміння будови ігор, основ програмування на
мові C#, ознайомлює з правилами роботи з комп’ютерною графікою
та основними аспектами якісної комп’ютерної гри.

ПРОГРАМУВАННЯ
НА С/С++

розуміння основ гейм-дизайну;
вміння працювати в команді, створювати цікавий і якісний
інтелектуальний продукт;
навички кодингу, розробки комп’ютерних ігор, створення
дизайну до них;
правильне планування часу й організація робочого процесу;

Коротка характеристика курсу
Курс «Програмування C/C++» – унікальні методики вивчення найпо-

Які навички та здібності розвиває
По завершенню навчання на курсі «Програмування C/C++»
діти:
отримують досвід роботи в команді;
чітко розуміють завдання, які можна вирішити за допомогою
програмування;
знають основи мов C/C++;
вміють раціонально організовувати робочий процес
для ефективного досягнення мети;
отримують архітектурні навички розробки великих програм;
пишуть консольні додатки на C++;
реалізують існуючі та власні алгоритми;

рення мобільних додатків та сайтів, до розробки високоякісного

створюють додатки з графічним інтерфейсом;

програмного забезпечення.

вміють розділяти глобальні задачі на частини, шукати
і знаходити оптимальні шляхи їх вирішення.

На заняттях діти розвивають логіку, опановують математичні основи і вивчають базові концепції програмування. Розуміючи мову C++,

створення ігор різних жанрів;

можу стати фундаментом успішної ІТ-кар’єри в безлічі сфер.

підбір ігрового движка під конкретну гру;

Особливості курсу
У процесі навчання використовується проектний підхід та методи
колективної роботи, що значно підвищують результативність освіти.

У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:
Освітній процес поділений на кілька модулів: у кожному студент
гейм-дизайнер;

розробляє власний проект – графічні комп’ютерні програми, моде-

розробник ігор.

лі фізичних явищ. Усі знання застосовуються на практиці шляхом
впровадження у власноруч створений проект. Готовий результат
дозволить побачити окремі задачі, які допомагають вирішувати
мови програмування, загальну структуру та окремі елементи. Тому
учень зможе не лише створити ,а й самостійно оцінити виконану
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вадити можливі шляхи вдосконалення.

ня С/С++ відкриває широкі перспективи для програмістів – від ство-

учень зможе освоїти будь-які аспекти сучасного програмування, яке

Перспективи/Можливі професії

бованості, читання коду і при необхідності проаналізувати та впро-

ширенішої, та однієї з найскладніших мов програмування. Володін-

навички роботи в програмах Unity 3D, Flash, Photoshop;

презентація свого проекту.

роботу з точки зору архітектурної грамотності, надійності, масшта-

Для чого використовують С/С++?
Для створення операційних систем (Linux (C,C++),
Windows (C++), OS X (Objective C), Android (C, C++, Java)
Для драйверів пристроїв, додатків для вбудованих систем,
високопродуктивних серверів, а також ігор
Приклади: Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft office, Adobe
Photoshop, YouTube

Перспективи/Можливі професії
У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:
програміст;
розробник програмного забезпечення;
тестувальник програмного забезпечення;
інженер операційних систем.
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ПРОГРАМУВАННЯ

ПРОГРАМУВАННЯ
PYTHON
Тривалість курсу

1 навчальний рік

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

з 10 років

Кількість дітей у групі

до 10

Коротка характеристика курсу

ПРОГРАМУВАННЯ

кування та самопрезентації. Фінальна робота курсу - презентація
власного міні-проекту, над яким учень працював протягом усього
навчального року.
Для якісного засвоєння програми дитині достатньо мати знання
з математики на рівні середньої школи. Досвід програмування не
потрібен, але впевнене користування ПК буде великою перевагою.

Які навички та здібності розвиває
Навчання на курсі «Програмування Python» дає багато корисного дітям:

ПРОГРАМУВАННЯ
JAVA
Тривалість курсу

1 навчальний рік

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

з 14 років

Кількість дітей у групі

до 10

Коротка характеристика курсу

мальному насиченню програми практикою та посилюють ефективність навчання.

Які навички та здібності розвиває
Навчання на курсі «Програмування Java» дає змогу:
розвивати творчий потенціал;
ознайомитися з основами алгоритмізації;
розвивати аналітичне мислення;
освоїти технологію написання програмного коду ігор та додатків;
реалізовувати на практиці отримані в цій області знання;
оволодіти необхідними навичками при написанні програм.

розуміння принципів програмування;
Python – одна з найпростіших в освоєнні мова програмування. Її

проектування програм;

Незмінним лідером серед мов програмування на сьогодні є Java.

популярність та ефективність стали основою написання таких відо-

створення програм середнього рівня складності на мові Python.

Понад 10 млн. світових компаній базують свою роботу на цій мові,

мих додатків як Instagram, Pinterest, YouTube, DropBox. Метою курсу
є вивчення основних конструкцій мови, які знадобляться для вирішення широкого кола задач – від аналізу даних до розробки нових
програмних продуктів.
Мову програмування Python використовують майже у всіх сферах
нового покоління. Своє застосування мова знайшла в розробці
WEB-додатків, при написанні чат-ботів і програм штучного інтелекту, для створення ігор, додатків і скриптів з автоматизації та системного адміністрування. Це мова з великою кількістю готових модулів
для будь-яких сфер життя.
Мова Python чудово підходить для початківців, але вивчення буде
корисним і тим, хто вже знайомий із мовою програмування C/C++.

Особливості курсу

тому курс «Програмування Java» – це крок назустріч прогресивно-

Для чого використовують Python?
Штучний інтелект, data analysis, web- і гейм-розробка, мережеві
системи і безпеку, фінанси, трейдинг та ін.

му майбутньому. Легка для розуміння та засвоєння, мова Java давно
підкорила ІТ-сферу, а володіння нею – не лише перевага, а й musthave успішного програміста.

Приклади: Google, Yandex, Instagram.

Особливості курсу

Перспективи/Можливі професії

Курс «Програмування Java» допомагає поглянути на улюблені

У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:
програміст Python;
системний адміністратор;
Python-бекендер;
Python-розробник;
Інженер програмного забезпечення.

комп’ютерні ігри та мобільні додатки з іншого боку, розкривши
секрети їх створення від А до Я. Матеріал занять, розроблений та
структурований нашими викладачами надзвичайно легкий для
сприйняття та опанування в дитячому віці, а отримані знання і на-

Для чого використовують Java?
На Java засновано багато популярних сучасних технологій
Легко створювати якісні Web-платформи
Активно використовується банками й смартфонами

Перспективи/Можливі професії
У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:
програміст;
розробник з використанням Java;
Java Developer.

вички стануть чудовою базою для подальшого навчання і застосування у професійній діяльності.
Під час занять діти мають змогу оцінити практичну сторону питань
програмування (як це зробити?) і розуміння теми (чому і навіщо?).

У процесі навчання весь теоретичний матеріал підкріплюється

Учні набувають знання, вирішуючи задачі власним авторським спо-

практичними завданнями на кожному занятті. Велика увага приділя-

собом, пояснюючи алгоритми своїми словами, аналізуючи не лише

ється командній роботі, навичкам ефективного технологічного спіл-

свої помилки, а й інших членів команди і створюючи презентації за
власними завершеними проектами. Всі ці аспекти сприяють макси-
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ПРОГРАМУВАННЯ

МАЙНКРАФТ:
ПРОГРАМУВАННЯ
НА PYTHON
Тривалість курсу

4 місяці (1 семестр)

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

ПРОГРАМУВАННЯ

мату діти з легкістю вчаться писати програми, застосовують їх в грі
майнкрафт і створюють в ній свої світи.

Які навички та здібності розвиває
У процесі навчання діти зможуть:
зрозуміти основи програмування в майнкрафт на Python;
навчитися використовувати засвоєний матеріал на практиці дитина створює об’єкти, необхідні для гри (ферми, лабіринти,

Періодичність

1 раз на тиждень

темниці, замки та ін.);

Вік дітей

з 8 років

розвинути навички планування, просторове мислення;

Кількість дітей у групі

до 8

навчитися ефективній командній роботі;

РОЗРОБКА
САЙТІВ

проходять різні міні-ігри, виконують поставлені завдання, керують
окремими елементами через спеціальні програмні команди. Так ма-

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

з 12 років

На заняттях теорія поєднується з інтенсивною практикою. У ході

Кількість дітей у групі

до 10

навчання діти створять власний повноцінний сайт і викладуть його

Коротка характеристика курсу

У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:

тому все частіше виникає потреба у спеціалістах, які створюють сай-

втілити в життя свої ідеї за допомогою ІТ-технологій;

ти під конкретні вимоги замовника.

ознайомитися з усіма етапами створення сайту;

програміст.

Python - кращий варіант для тих, хто тільки починає знайомитися
з програмуванням і має нульову підготовку. Завдяки ігровому фор-

Курс «Розробка сайтів» дає дитині можливість:

вивчити основні поняття веб-програмування;
Курси «Розробка сайтів» допомагають учням освоїти ази сайтобуду-

отримати практичні навички створення нескладних сайтів;

вання, створювати сторінки й ресурси на мові програмування, про-

навчитися розробляти індивідуальні й командні проекти;

сувати проекти в пошукових системах.

розвинути здатності аналізувати й виправляти помилки;
отримати навички успішної презентації проекту.

Особливості курсу

та ін.

Які навички та здібності розвиває

структори сайтів не завжди можуть надати необхідний функціонал,

Курс охоплює всі аспекти професійного створення сайтів і

web- і гейм-розробка, мережеві системи і безпеку, фінанси, трейдинг

екті тощо.

власний унікальний веб-сайт, адаптований під бізнес-задачі. Кон-

Особливості курсу

ті. Застосування її досить широке - штучний інтелект, data analysis,

MySQL, запускати сайт на WordPress, змінювати інформацію у про-

в інтернет.

ленькі учні освоюють, як пишеться програмний код.

Python - Це одна з найбільш популярних мов програмування в сві-

цьому етапі кожен учень навчиться користуватися базами даних

1 навчальний рік

розробник комп’ютерних ігор;
і управляти своїми героями. В ході навчання програмуванню діти

ЕТАП 4. Робота з базами даних і системою управління сайтом. На

Кожна компанія або продукт у сьогоднішніх реаліях повинна мати

можна починати вже в 8-річному віці.
За допомогою маленьких кубиків виходить створювати світи в грі

хостинг, домен.

Перспективи/Можливі професії

Minecraft відрізняється привітним середовищем, що ідеально підходить для старту вивчення програмування на Python. Займатися

грамний код сайту на HTML и CSS, зрозуміють, що таке сервер,

Тривалість курсу

перетворити просте захоплення грою в корисне навчання.

Коротка характеристика курсу

ЕТАП 3. Верстка проекту (HTML и CSS). Учні навчаться писати про-

включає в себе кілька етапів навчання:

Перспективи/Можливі професії
У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:

ЕТАП 1. Проектування сайту, розробка його прототипу, бізнес-моде-

Web-майстер;

лі. Учні мають змогу продумати структуру проекту, проаналізувати,

розробник сайтів;

які розділи потрібні й навіщо. Діти створять алгоритм/схему проекту

SEO-спеціаліст.

та пропишуть взаємозв’язок між сторінками.
ЕТАП 2. Пошук стилю і створення дизайну сайту. Діти отримують базові навички роботи у графічному редакторі, дізнаються про різні
варіанти оформлення сайтів і те, як можна покращити їх дизайн.

08

09

ПРОГРАМУВАННЯ

ПРОГРАМУВАННЯ
KODU GAME LAB
Тривалість курсу

3 місяці (1 модуль)

Тривалість заняття

1 год. 30 хв.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

з 6 років

Кількість дітей у групі

до 8

Коротка характеристика курсу
За допомогою середовища Kodu Game Lab можна відкрити для себе
дивовижний світ візуального та об’єктно-орієнтованого програмування, дізнатися про те, як створюються комп’ютерні ігри і спробу-

ПРОГРАМУВАННЯ

Які навички та здібності розвиває
У процесі навчання діти досягають певних результатів:

Тривалість курсу

1 навчальний рік

опановують основи програмування в Kodu;

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

вчаться застосовувати отримані знання на практиці,

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

з 6 років

Кількість дітей у групі

до 8

створюючи ігрові об’єкти і світи;
розвивавають навички глибоко аналізувати проблему
і структурувати своє рішення;
розвивають навички планування, алгоритмічне і просторове
мислення;
перетворюють захоплення грою в корисний навчальний
процес.

Перспективи/Можливі професії
У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:

вати себе в ролі програмістів-розробників. Курс допоможе освоїти
численні можливості цього середовища, виконуючи цікаві практичні завдання, що дозволить створити власну гру.

Особливості курсу
Kodu Game Lab - візуальний конструктор, що дозволяє маленьким
дітям створювати тривимірні ігри без знання основних мов програмування. Kodu доступна одночасно на ігрових приставках Xbox 360
і на персональних комп’ютерах.
Більш того, Kodu Game Lab, на відміну від багатьох інших інструментів для розробки ігор, знайомить дітей з логікою програмування і
способами вирішення проблем, обходячись без складного синтаксису, що є ідеальним варіантом для тих, хто тільки починає пізнавати ази створення ігор.

IT-START

розробник комп’ютерних ігор.

Коротка характеристика курсу
Курс «IT-Start» дає школярам нові знання, які знадобляться їм у майбутньому. Заняття допоможуть дитині краще вчитися в школі і відчувати себе більш впевненим. Діти дізнаються, яку користь може
приносити комп’ютер і як дотримуватися безпеки в інтернеті. А ще
вони будуть розвивати свою пам’ять, увагу, концентрацію, інтелект,
логічне та аналітичне мислення.
На курсі школярі вивчатимуть шість предметів, за якими в кінці навчального року здадуть підсумкові практичні роботи.

Особливості курсу
Навчальна програма курсу «Комп’ютерна підготовка для дітей
1-3 класів» включає в себе наступні напрями:

робота з текстом, зображеннями, аудіо- та відеофайлами,
швидкий друк, оформлення презентацій;
робототехніка.

Які навички та здібності розвиває
По закінченню повного курсу дитина зможе:
працювати з текстовими та графічними редакторами;
безпечно користуватися інтернетом;
створювати анімаційні ролики;
вирішувати математичні завдання і головоломки;
готувати презентації;
знайде навички комп’ютерної грамотності, програмування,
управління віртуальним роботом.

Перспективи/Можливі професії
У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:
програміст;
оператор ПК;
SEO-спеціаліст;
інженер;
проектувальник роботів;
розробник комп’ютерних ігор.

інформатика і інформація;
основи ОС і роботи з ПК;
робота в Інтернеті - використання браузерів, пошукових систем
і програм;
комп’ютерна графіка - створення зображень в Paint.net, робота
з шрифтами і іншими можливостями програми;
основи масивів, алгоритмів, блок-схем;
знайомство з програмуванням і мовою Python;
створення анімації;
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РОБОТОТЕХНІКА

РОБОТОТЕХНІКА
LEGO WEDO
Тривалість курсу

1 навчальний рік

Тривалість заняття

55 хв. (1-й рівень), 90 хв. (2-й рівень)

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

4-6 років (1-й рівень), 6-8 років (2-й рівень)

Кількість дітей у групі

до 5

Коротка характеристика курсу

РОБОТОТЕХНІКА

ристання для конструювання роботів. До кінця курсу дитина зможе
зібрати робота, здатного виконати заданий алгоритм дій.
Курс ідеально підійде для тих дошкільнят і школярів, які люблять
експериментувати та працювати руками.

Які навички та здібності розвиває
У процесі навчання діти грають і паралельно освоюють нові
навички:
вчаться логічно й технічно мислити;
розвивають активне мовлення, пізнавальні та творчі здібності;

РОБОТОТЕХНІКА
LEGO MINDSTORMS
Тривалість курсу

1 навчальний рік

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

8-12 років

Кількість дітей у групі

до 10 (працюють парами)

Коротка характеристика курсу

працюють у команді і знаходять спільну мову в колективі;

Mindstorms EV3, конструювання роботів у колективі, проведення
змагань між учнями, велика кількість практичних занять.

Які навички та здібності розвиває
Курс «Робототехніка Lego Mindstorms» корисний для дітей,
адже допомагає:
розвинути дрібну моторику, логіку, творчі здібності;
вивчити основи механіки;
стати технічно грамотним і збільшити технічний словниковий
запас;
навчитися моделювати, конструювати і програмувати

Курс «Робототехніка LEGO WEDO» розділений на два рівні в залеж-

закріплюють і поглиблюють знання з математики та інженерії;

У ході навчання на курсі «Робототехніка Lego Mindstorms» діти ви-

ності від віку дитини. На першому рівні діти вчаться працювати з

здобувають навички програмування;

вчають основи інженерної справи, збирають роботів і робототехніч-

будівництві тощо;

Lego Education. Якщо за допомогою звичайного конструктора мож-

вчаться проявляти креативність;

ні механізми. Осягнути принципи робототехніки навіть дитині стало

поглибити знання з математики та інженерії;

на зробити будинок, машину чи робота, то, використовуючи LEGO

опановують роботу за інструкцією;

можливим завдяки використанню конструкторів Lego Education.

навчитися працювати самостійно, у парі чи в команді

Програма курсу адаптована під вік дітей, тому вони з легкістю мо-

розвинути навички STEM;

жуть самостійно зібрати свого робота. Кожне нове заняття – це ство-

розуміти точні науки.

WEDO, учню вдасться ще й «оживити» своє творіння. Діти працю-

вчаться шукати альтернативні творчі рішення, використовуючи

ють зі спеціальним набором Lego Education на кожному занятті, щоб

«мозковий штурм».

сконструювати та запрограмувати свого автономного робота.
Другий рівень «Робототехніка WeDo» – це продовження курсу, завдяки якому можна поринути у світ роботів, наукових проектів і новіт-

Перспективи/Можливі професії
У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:

сервомотор, диференціал, карданний вал, коефіцієнт тертя тощо.

використовуються. Учням стане відомо, що таке мікропроцесор,
Вона побачать реальний результат своєї наполегливої праці – це

із програмуванням у середовищі Scratch. Це дає змогу дитині ство-

вчений;

роботи з дистанційним управлінням, розпізнаванням звуків і кольо-

рювати свої історії, анімацію, ігри й переносити їх на конструювання

проектувальник роботів;

рів, орієнтацією на місцевості.

і програмування роботів.

інженер;

Особливості курсу

програміст;

прототипи роботів, потрібних у логістиці, автомобілебудуванні,

та приймати рішення;

рення нового пристрою й дослідження роботи вузлів, які в ньому

ніх технологій. Конструювання автономних пристроїв поєднується

Особливості курсу

ветеринар для роботів.

Перспективи/Можливі професії
У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:
технік;
інженер;
програміст;
проектувальник роботів;

«Робототехніка Lego Mindstorms» – курс, на якому діти опанують
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До особливостей програми відносяться вивчення платформи LEGO

Навчаючись на курсі «Робототехніка LEGO WEDO», діти займаються

правила програмування роботів. Це у свою чергу сприятиме ство-

математикою, отримують знання з основ робототехніки, механіки та

ренню пристроїв, здатних виконувати команди та функції. Учні змо-

програмування і вчаться застосовувати їх на практиці. Також учні

жуть конструювати моделі, що вміють ходити або їхати, і створювати

мають змогу зрозуміти принципи дії датчиків і опановують їх вико-

окремі механізми, наприклад, малі і великі електромотори, шасі і т. д.

ветеринар для роботів.
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РОБОТОТЕХНІКА

РОБОТОТЕХНІКА
ARDUINO
Тривалість курсу

1 навчальний рік

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

10-14 років

Кількість дітей у групі

до 10

Коротка характеристика курсу

ДИЗАЙН

Які навички та здібності розвиває
Робототехніка не тільки розвиває конструкторське та творче
мислення, а й дозволяє:
ознайомитися з можливостями Arduino й навчитися працювати
з нею;
самостійно створювати унікальні проекти;
розвинути творче мислення й отримати можливість втілити
свої ідеї у життя;
навчитися поетапному створенню «розумних» ґаджетів;
опанувати проектування, конструювання і програмування
автономних роботів і механізмів;

АНІМАЦІЯ І 3D
МОДЕЛЮВАННЯ
Тривалість курсу

1 навчальний рік

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

10-14 років

Кількість дітей у групі

до 10

Коротка характеристика курсу

отримати навички в механіці, електроніці і програмуванню;
Усі діти, які навчаються на курсі «Робототехніка Arduino», зможуть з

підвищити успішність у школі з точних предметів.

легкістю зробити робота. На заняттях школярі вчаться проектувати,
конструювати та програмувати автономні пристрої на базі платформи Arduino.

Перспективи/Можливі професії

тривимірної графіки та отримують не лише теоретичні знання, а й
можливість власнопуч створювати різні проекти, пройшовши самостійно весь цикл робіт – від зйомок до монтажу готового фільму.
У подальшому вміння працювати із тривимірним простором стане
основою легкого засвоєння геометрії і креслення.

Які навички та здібності розвиває
Курс «Анімація і 3D графіка» допомагає дитині:
розвивати просторове мислення;
працювати в редакторах 2D і 3D самостйно;
навчатися створювати текстури;

Якщо ваша дитина в захваті від об’ємних мультфільмів, обожнює

дізнатися основи анімації;

комп’ютерні ігри, яскраві спецефекти та візуальну графіку, курс «Ані-

опанувати зйомку анімаційних кліпів, відеороликів і фільмів із

мація і 3D моделювання» створений саме для неї!

застосуванням комп’ютерних технологій і створенням
спецефектів.

У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:

Мета курсу - навчити дітей передавати своє бачення світу за допомогою сучасних способів і створювати 3D візуалізацію власних ідей.

Перспективи/Можливі професії

інженер;

У ході навчання школярі зрозуміють, що являє собою 3D моделю-

У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:

світлодіодних конструкцій до робототехніки. Діти отримують знання

програміст;

вання та які пріоритетні напрямки його застосування. Це дозволяє

візуального програмування Scratch for Arduino й опановують мову

проектувальник роботів;

точно уявити розмір, форму, текстуру об’єкту та оцінити його зовніш-

режисер;

проектувальник «розумних будинків»;

ній вигляд. Уже на перших заняттях учні створюють яскраві триви-

сценарист;

ветеринар для роботів.

мірні предмети, такі як геометричні фігури, а в кінці навчання змо-

аніматор;

жуть самостійно зробити повноцінну схему дизайну інтер’єру.

3D-моделлер;

Arduino – це міні-комп’ютер або ж унікальний електронний конструктор, за допомогою якого можна писати програми. Вони у свою чер-

технік;

гу дозволяють успішно керувати електронними пристроями – від

програмування C++.

Особливості курсу
У ході занять учні займаються програмуванням мікропроцесорів і

Особливості курсу

мікроконтролерів і вивчають можливості технології «Розумний дім».

візуалізатор;
3D-художник;
інженер 3D друку.

Діти вчаться своїми руками створювати неповторні ґаджети, само-

Навчання на курсі передбачає використання тривимірної комп’ю-

стійно прописуючи всі нові алгоритми.

терної графіки програми MAYA., що займає провідне місце в кінематографі та телеіндустрії. Саме за допомогою цієї графіки створюють

Практичні завдання у ході навчання займають 90% часу. Завдяки

улюблені 3D фільми та мультсеріали - «Смішарики», «Маша і вед-

цьому курс перетворює фізику та інформатику на захоплюючу гру.

мідь», «Фіксики».
Навчаючись на курсі «Анімація і 3D моделювання», учні безпосеред-
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ньо спілкуються з досвідченими спеціалістами у сфері комп’ютерної
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ДИЗАЙН

ДИЗАЙН

АНІМАЦІЯ
І 2Д ГРАФІКА
Тривалість курсу

1 навчальний рік

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

12-16 років

Кількість дітей у групі

до 10

Коротка характеристика курсу

деталей сюжету, створення та зображення образу персонажів, загальний монтаж. Усі ці моменти реалізуються в ігровій формі, а кінцеве рішення про загальний вигляду продукту завжди залишається
за дітьми.
Фінальний результат курсу - уміння створювати загальний вигляд
предметів, героїв та різних елементів, продумувати та зображати де-

ГРАФІЧНИЙ
ДИЗАЙН –
PHOTOSHOP

талі, а також оживляти їх за допомогою спеціальних програм.

1 раз на тиждень

Курс «Анімація і 2Д графіка» навчає дітей:

Вік дітей

з 10 років

На заняттях курсу діти захоплююче і весело проводять час, а

Кількість дітей у групі

до 10

головне – отримують корисні навички:

втілювати ідеї в життя, наділяючи персонажів характерними

мація і 2Д графіка» – це можливість навчитися з нуля створювати

якостями;

Комп’ютерна 2D анімація – основа графіки мультимедійних додатків, комп’ютерних ігор, оформлення рухомих деталей рекламних ро-

працювати над проектами, ґрунтуючись на принципах роботи

нього оформлення, креативних здібностей дитини - пріоритетні на-

самостійно готують повноцінний дизайн-проект і невелике
портфоліо;
можуть професійно обробляти фотографії, застосовуючи ретуш
і фільтри;

ставити мету, планувати подальші кроки, систематизувати

Програма Adobe Photoshop є однією з основ web-дизайну і широко

власні дії.

використовується у багатьох галузях сучасного світу. Спеціалісти,

розвинуть почуття кольору і композиції;

реальних студій;

що майстерно володіють секретами цього графічного редактора,

Перспективи/Можливі професії
У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:

Особливості курсу

сценарист;

учнів курсу. Спеціально підібраний матеріал надзвичайно легкий

Розвиток творчого мислення та уяви, схильності до дизайну і худож-

навчаються працювати у графічному редакторі Photoshop;

дізнаються, як створювати дизайн сайтів, постери, банери,

мультиплікатор;

та практичне освоєння знань вже з першого заняття захоплюють

Коротка характеристика курсу

Які навички та здібності розвиває

прямки курсу «Графічний дизайн – Photoshop».

ликів, веб-сторінок та мультфільмів.

Мінімальне навантаження учнів «сухою» технічною інформацією,

цінного дизайн-проекту.

Періодичність

YouTube до повноцінних повнометражних мультфільмів. Курс «Ані-

справжній студії мультиплікації.

з ресурсами, а третій - передбачає підготовку до створення повно-

1 год. 50 хв.

працювати над інтерфейсом анімаційних програм;

сійну підготовку, яка дає грунтовні знання для подальшої роботи у

Другий модуль направлений на опанування дизайну сайту й роботи

Тривалість заняття

користання надзвичайно різнопланове – від коротких роликів на

та навчаються застосовувати інфографіку. Курс передбачає профе-

Photoshop, використання інструментів та функцій з різною метою.

Які навички та здібності розвиває

реалізувати творчі задуми;

ційних моделей, вивчають принципи анімації об’єктів та фотографій

Перший модуль дає школярам базові знання роботи в Adobe

1 навчальний рік

працювати в команді та взаємодіяти з іншими учнями;

Уже на перших заняттях діти освоюють створення простих аніма-

3D-моделюванню малюнків.

Тривалість курсу

Мультиплікація - ключовий напрямок сучасного мистецтва. Її ви-

розкішну анімацію.

туальних публікацій. Один з додаткових напрямків курсу - основи

2d художник;
художник-аніматор;
режисер;
продюсер.

зможуть знайти роботу в будь-якій солідній компанії та побудувати
успішну прибуткову кар’єру.
Курс з вивчення графічного дизайну дає змогу не тільки опанувати
графічні редактори, а й навчитися відчувати гармонію предметів у
просторі, отримати зоровий та інтелектуальний досвід для створення якісного продукту.

Особливості курсу
Основна мета курсу – забезпечити дітям унікальні знання у сфері

листівки тощо;
розкриють творчий потенціал і навчаться втілювати на екрані
власні ідеї і фантазії за допомогою графіки.

Перспективи/Можливі професії
У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:
web-дизайнер;
коректор;
художник;
фотограф;
архітектор.

комп’ютерної обробки зображень у легкій і доступній формі. Опа-

для розуміння та запам’ятовування. Адже мультфільми – це не лише

нувавши Adobe Photoshop, дитина зможе корегувати недоліки на

вміле застосування інструментів програми Moho, це опрацювання

фотографіях, робити колажі з застосуванням різноманітних ефектів,
створювати макети сайтів і графічних продуктів, створювати дизайн
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листівок, флаєрів, візиток, готувати матеріали для типографії та вір-
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ДИЗАЙН

ДИЗАЙН

3D МОДЕЛЮВАННЯ
І ДРУК
Тривалість курсу

1 навчальний рік

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

з 10 років

Кількість дітей у групі

до 10

Коротка характеристика курсу

макету ScethUP та ключових моментів його друку. По завершенню
курсу дитина вміє розробляти різнопланові 3D-об’єкти з урахуванням усіх особливостей їх виготовлення.

Які навички та здібності розвиває
У ході навчання на курсі «3D моделювання і друк» учні отримують навички:
створення об’ємних моделей у програмах 3D моделювання;
підготовки моделей до друку;
вибору матеріалу й виду принтера, що якнайкраще підійдуть
для друку конкретного виробу;
підбору параметрів друку з використанням програмного

3D моделювання – популярний і високооплачуваний напрямок

забезпечення принтеру для отримання якісної і міцної моделі;

ІТ-індустрії. Це справжнє мистецтво відкриває широкі перспективи

друку на 3D принтері.

для дітей, які вирішили опанувати тривимірну графіку. За допомогою програм тривимірного моделювання можна створювати відео,
ігри, спецефекти в кіно, проекти в архітектурі, мистецтві та навіть
медицині.

У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:

Курси «3D моделювання і друк» - це інтенсивне вивчення принципів

інженер 3D друку;

конструювання тривимірних об’єктів, підготовки моделей до друку й

3D-художник;

власне процес друку пластиком на 3D-принтері. Саме такі принтери

3D-моделлер.

– епіцентр сучасного технічного прогресу. Тривимірна модель деталі або об’єкту – це візуалізація виробу на екрані комп’ютера, можливість визначення її основних інженерно-технічних характеристик
(об’єм, маса), доступ до проведення з нею розрахунків і та відтворення реального макету за допомогою 3D-принтера.

Особливості курсу
Основа занять - вивчення базових принципів тривимірного моделювання, конструкції та особливостей дії 3D-принтера. Діти опановують роботу в спеціальній програмі для створення віртуального
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Перспективи/Можливі професії

ФОТО + ОБРОБКА
Тривалість курсу

1 навчальний рік

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

з 10 років

Кількість дітей у групі

до 10

Коротка характеристика курсу
Фотографія – це мистецтво, вивчення якого допомагає виробити
свій стиль зйомки, зрозуміти сенс і цінність кожного кадру. Курси
«Фото і обробка» створені для тих дітей, які хочуть розкрити в собі
ці здібності, створювати професійні фото і стати престижним фотографом.
Вивчення фотографії на нашому курсі включає в себе і теорію, і
практичні завдання. У ході занять школярі опановують прийоми
зйомки, вивчають популярні жанри і аналізують знімки професіоналів. Це дає основу для подальшого самостійного створення якісних
та оригінальних фото.
Досвідчені викладачі допоможуть дитині навчитися з простої фотографії чи картинки створити незвичайну фантастичну роботу. А особливим цей курс є для тих, хто мріє зробити фотозйомку основою
майбутньої професії.

Подача матеріалу цікава й мотивує дітей до його вивчення. У процесі навчання учні систематично працюють над своїми фотопроектами – акцент зроблений на інтенсивній практиці.

Які навички та здібності розвиває
По закінченню курсу «Фото і обробка» учні:
отримають базові знання про нюанси й особливості різних
видів зйомки;
визначаться, який стиль і напрямок у фотографії їх найбільше
цікавить;
вивчать основні функції цифрової камери, зрозуміють
налаштування і попрацюють у різних режимах;
знатимуть фотографічну термінологію;
отримають навички в досягненні тих чи інших ефектів
для створення незвичайних фото;
добре володітимуть фільтрами та ефектами, що
використовуються для корекції фотографій.

Перспективи/Можливі професії
У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:
фотограф;
ретушер фотографій;
дизайнер.

Особливості курсу
Курси «Фото і обробка» – це ефективна і пізнавальна програма, на
якій викладачі розказують дітям про тонкощі створення знімків, прийоми і техніки фотозйомки, навчають школярів працювати з фотоапаратом у будь-яких умовах. Учні мають змогу попрацювати над
власним портфоліо, відібравши в нього найвдаліші знімки.
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МОВИ

ІНШЕ

ІНОЗЕМНІ МОВИ
Тривалість курсу

1 навчальний рік

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

4-16 років

Кількість дітей у групі

до 10

Коротка характеристика курсу
Знання іноземних мов сьогодні – не просто перевага, а надважлива
необхідність.
Англійська, німецька, польська – зробіть перші кроки з вивчення
цих мов, або удосконалюйте свій рівень знань разом з «Академією
Професій Майбутнього».
Заняття орієнтовані перш за все на інтенсивний розвиток розмовної мови, та особлива увага приділяється граматичним знанням, навичкам аудіювання та письма.
Завдяки формату міні-груп – не більше 10 дітей, спеціального індивідуального підбору груп за віком, рівнем та лінгвістичними здібностями дитини досягається найбільша ефективність навчання,
оскільки учень є активною частиною процесу. Це також дозволяє
викладачу приділити увагу кожній дитині.

Особливості курсу
Вивчення англійської, німецької і польської мовам проходить за сучасними методиками.
Ретельно підібрані інтерактивні навчальні матеріали, завдання в
ігровій формі, безперервне спілкування мовою, що вивчається. Ми

зібрали лише молодих і сильних викладачів, які знаходять підхід до
кожного учня, а атмосфера в просторих і світлих класах сприяє легкому засвоєнню інформації.

Які навички та здібності розвиває
На заняттях англійської, німецької чи польської мови, дитина
постійно вдосконалює мовні здібності:
починає сприймати іноземну як свою другу мову, вчиться
думати і мріяти нею;
може вільно спілкуватися з носіями мови;
читає книги в оригіналі;

ЯК СТАТИ
ВІДЕОБЛОГЕРОМ
Тривалість курсу

4 місяці

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

з 10 років

Кількість дітей у групі

до 10

Коротка характеристика курсу

покращує оцінки у школі з іноземних мов.

Перспективи/Можливі професії

нюють особливості роботи в програмі TechSmith Camtasia Studio,
яка дозволяє записувати відео з екрану комп’ютера. Особливе місце належить аспектам роботи з соціальними мережами, методів
просування власного Youtube-каналу для отримання лідерських
топ-позицій та постійне зацікавлення аудиторії з великою кількість
фоловерів.

Які навички та здібності розвиває
За результатами проходження курсу майбутні відеоблогери:
знатимуть, як зібрати десятки тисяч підписників і мільйони
лайків;
навчаться розмовляти так, щоб глядач не міг відірватися від

Якщо ваша дитина марить YouTube та блогами, мріє про власний

відео;

канал та тисячі глядачів - запрошуємо до Академії Професій Май-

вивчать основні правила задоволення аудиторії на Youtube;

бутнього!

реалізують свій творчий потенціал і направлять його
в потрібний напрямок;

У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:
Ми приготували для ваших майбутніх зірок унікальний курс « Як ста-

зможуть працювати згідно з суворими правилами соціальних

ти відеоблогером «, де зібрали лише корисні та актуальні знання.

мереж;

копірайтер;

Мета курсу – найновіші актуальні знання, цікаві практичні секрети,

для матеріальної вигоди.

менеджер міжнародної компанії та будь-яку іншу професію.

які допоможуть створити власний YouTube-канал, професійно його

вчитель/викладач іноземної мови;

знатимуть як використовувати рекламу на Youtube

перекладач;

розвивати та знімати якісний контент для залучення тисяч нових
підписників.

Особливості курсу

Перспективи/Можливі професії
У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:
відеоблогер;

Заняття курсу – інтерактивна та легка для засвоєння подача великої

ведучий на телебаченні.

кількості корисної інформації. Учні зможуть самостійно оцінити свою
власну роботу та проаналізувати креативні ідеї юних колег, адже
навчання на курсі передбачає створення відеороликів для Youtube
на кожному занятті.
Курс відкриває широкі можливості для отримання необхідних навичок роботи з камерою: правильне розміщення світла та техніки,
налаштування звуку, зйомка професійних кадрів. Школярам пояс-
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ІНШЕ

ІНШЕ

ОРАТОРСЬКА
МАЙСТЕРНІСТЬ
Тривалість курсу

1 навчальний рік

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

10-16 років

Кількість дітей у групі

до 10

Коротка характеристика курсу

забезпечує розвиток взаємодії у команді, та покращення комунікативних здібностей учнів.

Які навички та здібності розвиває
Після закінчення курсу кожен учень вміє активно використовувати на практиці отримані навички. Опанувавши базові
знання з ораторської майстерності, дитина може:
логічно і послідовно вибудовувати мову;
захоплююче і яскраво висловлюватися та доповідати на публіці;
правильно подавати себе, захоплювати аудиторію
і завойовувати симпатії слухачів;

БІЗНЕС
ДЛЯ ДІТЕЙ
Тривалість курсу

1 навчальний рік

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

з 12 років

Кількість дітей у групі

до 10

Коротка характеристика курсу

розуміти мову тіла і жестів і вміло користуватися нею;
вести дебати – переконливо доводити і тактично спростовувати;

У вас в сім`ї росте юний бізнесмен? Курс «Бізнес для дітей» створе-

ток комунікативних здібностей кожної дитини. Він включає не лише

використовувати гумор, керувати емоціями аудиторії

ний саме для вашої дитини!

постановку голосу, вдосконалення дикції та вміння чітко та лаконіч-

і спілкуватися із задоволенням;

но висловлюватися, це – величезний крок для освоєння мистецтва

виступати перед публікою без хвилювання і скутості;

Ця програма надає можливість виявити сферу діяльності, яка най-

презентації себе як особистості, компанії чи продукту.

застосовувати мистецтво красномовності;

краще підійде для вашого юного генія.

ху та сором’язливості.

Особливості курсу

Перспективи/Можливі професії

знайти потенційних покупців. Ми допоможемо розвинути підприємницькі та лідерські якості в кожної дитини.

Які навички та здібності розвиває
У процесі навчання на курсі діти отримують наступні навички:
проектне мислення – бачити задачу повністю, вміти
сегментувати і делегувати;
вміння презентувати себе – поставлена грамотна мова, виступи
на публіці;
керування фінансами;
мислення у критичних ситуаціях – як не розгубитися і знайти
вихід;

з легкістю заводити розмову та ефективно комунікувати з людьми.
мунікації, виступати перед широкомасшабною аудиторією без стра-

талантів та отримає ключові аспекти продажу товарів і послуг, як

фінансова грамотність – правильне використання грошей і

Курс «Ораторська майстерність» - надзвичайно ефективний розви-

Курс покликаний навчити дітей володіти словом як інструментом ко-

ти як забезпечити собі матеріальний прибуток на основі власних

впевненість у собі – усунення страхів і сором’язливості;
креативність – як знаходити нестандартні рішення і мати
творчий підхід до задач;

Опанування навичок лідера, впевненості в собі, вміння презенту-

постановка правильних цілей – вміння виставляти пріоритети;

вати себе, ефективно працювати в команді - найголовніші аспекти

пошук і аналіз інформації – як і де знаходити потрібні відомості

навчання на курсі.

і що з ними робити.

У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:
Наш курс буде корисний для майбутніх підприємців, адже в ході нав-

Перспективи/Можливі професії

оратор;

чання учні вивчають структуру бізнесу, методи його ефективного

Уроки з риторики в академії включають у себе виключно практич-

лектор;

будування, отримають навички успішного підприємця.

ні вправи. Це найкращий спосіб досягнення потрібних результатів:

ритор;

розвиток впевненості у собі, вміння розмовляти без страху.

ведучий ефіру;

Курс «Бізнес для дітей» дозволяє підліткам уже сьогодні почати роз-

підприємець;

актор озвучування.

виток своєї майбутньої компанії і навіть створити власний міні-про-

власник бізнесу.

Кожне заняття передбачає розкриття конкретної теми. Вступна

ект, що включає в себе бізнес-ідею, маркетинг, менеджмент, фінан-

частина заняття включає теоретичну інформацію від викладача з

си, курсування персоналом, тощо.

яскравими прикладами, що закріплюється ефективними вправами
на практиці. Завдання відпрацьовуються в парах, групах та всією

У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:

Особливості курсу

аудиторією, при цьому активну участь приймає кожна дитина. Це
На заняттях курсу «Бізнес для дітей» школярі дізнаються, що являють собою гроші та їх головні функції. Кожен учень зможе зрозумі-
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ІНШЕ

ІНШЕ

ЗНО

Для різноманітних тестувань використовуються спеціальні матеріали для підготовки до ЗНО: завдання з однією вірною відповіддю, із
кількома правильними відповідями, на встановлення відповідності

Тривалість курсу

1 навчальний рік

Тривалість заняття

90 хвилин

Періодичність

2 рази на тиждень

Вік дітей

з 16 років

Кількість дітей у групі

до 10

Коротка характеристика курсу
Зовнішнє незалежне оцінювання – важливе випробування для
випускників шкіл, які вирішили продовжувати навчання в одному
з ВНЗ України. Підготовка до іспиту надзвичайно важка та вимагає
значної зосередженості та витримки. Та з кваліфікованим викладачем цей процес стане легким та цікавим!
Курс підготовки до ЗНО - найкращий варіант зробити підготовку до
іспиту захопливою та ефективною. Викладач працює з невеликими
групами дітей і при подачі матеріалу використовує індивідуальний
підхід. Постійне використання тренувальних тестувань, аналіз зроблених помилок, виконання творчих завдань займають прлвідне
місце в структурі занять.

Особливості курсу

чи послідовності, на правильність/хибність твердження, включаючи завдання минулих років та подібні до реального тесту вправи.
Готуватися до ЗНО з вимогливими викладачами непросто, проте
надзвичайно цікаво та ефективно. Правильна інтенсивна підготовка - високий результат ЗНО!

Які навички та здібності розвиває
Курс надає багато переваг для випускників шкіл:

ІНТЕРНЕТМАРКЕТИНГ
Тривалість курсу

1 навчальний рік

Тривалість заняття

1 год. 50 хв.

Періодичність

1 раз на тиждень

Вік дітей

з 15 років

Кількість дітей у групі

до 10

як роботі з контекстною рекламою, таргетингом, створення e-mail
розсилок. Основні практичні аспекти закріплюються практичними
завданнями на кожному занятті.
«Інтернет-маркетинг» буде корисний:
для тих, хто хоче працювати у сфері онлайн-маркетингу;
для власників інтернет-проектів, які хочуть розвиватися і
отримувати прибуток;
для тих, хто планує створити власний інтернет-магазин;
для охочих пов’язати майбутню професію з
інтернет-технологіями в сфері бізнесу.

Коротка характеристика курсу

Які навички та здібності розвиває

якісну і ґрунтовну підготовку до проходження ЗНО;

Ваша дитина захоплена інтернет-технологіями і мріє освоїти профе-

оцінку власного рівня підготовки до початку занять в академії;

сію у цьому напрямку?

Пройшовши курс, дитина отримує потужний старт для професійної діяльності, адже вона засвоїть необхідні знання:

систематизацію і узагальнення рівня знань за вибраними
навчальними предметами;

Курс «Інтернет-маркетинг» - великий крок до досягнення бажаної

практичну і психологічну підготовку до успішного проходження

мрії вашої дитини.

як проводити оптимізацію і просувати web-проекти;

Інтернет-продажі – епіцентр сучасних інтернет-галузей, один з пріо-

Adwords і планування їхнього бюджету;

ритетних та прибуткових напрямків он-лайн бізнесу. Чому б не ово-

SMM – Social media marketing;

лодіти базовими принципами провідної сфери майбутього?

як розробляти сайт як ефективний інструмент продажів;

ЗНО.

створення та аналіз рекламних кампаній Яндекс.Директ і Google

основи E-mail маркетингу.
У ході навчання підлітки зрозуміють сутність професії інтернет-маркетолога, основні вектори його діяльності, познайомляться з особливостями його роботи і зможуть з легкістю застосувати отримані

Навчання на курсах «Підготовка до ЗНО» здійснюється за дис-

навички на практиці.

У майбутньому можна обрати одну з наступних професій:

циплінами:
українська мова і література;
історія України;
математика;
англійська мова;
фізика;
хімія;
біологія.

24

Створення

позитивного

Перспективи/Можливі професії

бізнес-іміджу,

збільшення

кількості

інтернет-маркетолог;

онлайн-продажів товарів і послуг – ці та інші знання з просування

SMM-спеціаліст;

бренду включені у програму курсу «Інтернет-маркетинг».

SEO-спеціаліст.

Особливості курсу
Курс орієнтований на аналіз проектування та побудови сайтів, їх
адаптації під SEO, web-аналітику SMM. Велика увага приділяється
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ІНШЕ

ІНШЕ

ПІДГОТОВКА
ДО ШКОЛИ
Тривалість курсу

1 навчальний рік

Тривалість заняття

55 хвилин

Періодичність

2 рази на тиждень

Вік дітей

4-6 років

Кількість дітей у групі

до 10

Коротка характеристика курсу

вирішення простих задач, завдання на логіку, розвиток абстрактного мислення – ключові складові навчальної програми.
Завдання занять інтенсивно розвивають навички читання. Адже
робити це з друзями та уважним і терплячим вчителем весело і приємно. У такому ж аспекті проходить підготовка руки дитини до письма. Послідовний підхід до освоєння письма закладає основу гарного
почерку в майбутньому.

Які навички та здібності розвиває
Курси підготовки до школи допомагають дитині:
сформувати посидючість і уважність;

Якісна підготовка до школи – гарантія легкої адаптації і успішного

навчитися виконувати задачі самостійно і в команді;

навчання у початкових класах. Відповідальний підхід до цього про-

отримати знання з основ математики, читання і письма;

цесу забезпечує мінімальне навантаженя на тендітні плечі школяра,

зрозуміти порядок заняття, необхідність уроків танавчання;

а великий об’єм шкільних знань засвоюється дуже легко. Заняття з

навчитися контактувати з іншими дітьми і дорослими;

дошкільнятами проводять ретельно підібрані педагоги, які володі-

стати більш самостійним, організованим та відповідальним;

ють методикою психологічної взаємодії з дітьми. Навчання прохо-

позбутися страху перед школою.

дить українською мовою.
Даний курс покликаний полегшити подальше перебування дитини
в шкільному колективі. Завдяки вдалій послідовній підготовці діти і в
школі навчаються із задоволенням, а інтенсивна шкільна програма
стає набагато легшою для опанування.

Особливості курсу
Завдяки курсу «Підготовка до школи» дитина легко і швидко навчиться писати, читати, рахувати й логічно мислити. Окрім базових навичок, дошкільнята отримують початкові знання з іноземної
мови, яка є must-have у сучасному світі.
Заняття з математики підготують дітей до освоєння програми по-

МІНІ-САДОЧОК
Робочі дні

понеділок - п’ятниця

Графік

з 9:00 до 13:00

Вік дітей

4-6 років

Кількість дітей у групі

до 5

Коротка характеристика
Немає з ким залишити дитину вдома, а знайти кваліфіковану няню
ніяк не вдається?
Міні-садочок в Академії Професій Майбутнього – найкраще рішення
для вас та вашої дитини. Ми турбуємося про створення найсприятливіших можливостей для гармонійного розвитку малюка, пізнання
нового, перших самостійних кроків в підготовці до школи. У нашому
садочку діти спілкуються з однолітками, що сприяє соціалізації, роз-

Працюючи в парах і в команді, діти вчаться відслідковувати природні закономірності і фізичні процеси, перевіряти їх, експериментувати, неординарно мислити й робити власні відкриття. Діти отримують базові побутові навички, правила гігієни та поведінки. Та звісно,
весело і безтурботно проводить цінні дні дитинства.
У нас створені найкращі умови для розвитку малюків, де кожен відчуває себе спокійним і щасливим.

Які навички та здібності розвиває
У міні-садочку діти мають можливість:
підготуватися до школи;
отримати базові знання з англійської мови;
відвідувати курс робототехніки Lego;
займатися творчістю – живопис, ліпка, театр, аплікації;
навчатися в ігровій формі;

виваються в інтелектуальному та фізичному плані на цікавих заняттях та під час активних ігор.
В основу роботи дитсадка закладені принципи фінської моделі освіти. Це дозволило створити теплу і щасливу атмосферу та шанобливе відношення для дітей, як до маленьких дорослих особистостей.

Особливості міні-садочка
Вихователі нашого дитсадка використовують у роботі кращий досвід європейської дошкільної освіти, тому для дітей у нас створені
особливі умови. Заняття проводяться в невеликих групах, діти розділені за віком, де кожен отримує достатньо уваги. Інтелектуальні
навантаження чергуються з фізичними вправами. Та головне, вихователь – ментор для кожної дитини, тому ми прискіпливо ставимося
до підбору та постійного професійного зростання вихователів.

чаткової школи. Уявлення про склад числа, віднімання і додавання,
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ЗАПРОШУЄМО У МАЙБУТНЄ!
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