
  ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
для учасників Клубу Успішних Дітей від  Партнерів  СК «ТАС» 



ОСВІТА 



МІЖНАРОДНЕ 
ОСВІТНЄ 
АГЕНТСТВО «ICEA» 

Міжнародне освітнє агентство «ICEA» має багаторічний досвід (з 1999 
року) співпраці з кращими навчальними закладами США, Канади, 
Великобританії, Ірландії, Австралії, Франції, Мальти, Німеччини, 
Швейцарії та Нової Зеландії та інших країн. Партнери агентства  
знаходяться в більш ніж 40 країнах, це близько 420 університетів і 
коледжів в різних куточках світу. 

«ICEA» працює для тих, хто потребує професійної кваліфікованої 
допомоги при виборі навчального закладу за кордоном. Агентство 
пишається своїми клієнтами, які стали студентами Гарварду та 
University of Toronto, університетів York і UBC, Jagellonian University і 
Imperial College of London.

Освітнє агентство «ICEA» пропонує учасникам Клубу повний комплекс 
послуг, пов’язаних зі вступом дитини до найкращих закордонних ВНЗ 
– від профорієнтації до візової підтримки батьків.

+38 (067) 472 472-3 
+38 (050) 472 472-3 
+38 (073) 472 472-3

iceainternational.com

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ 

ОСВІТНІ ТАБОРИ В УКРАЇНІ 
Організація дитячого освітнього відпочинку, враховуючи всі аспекти: 
проживання, харчування, навчання, екскурсії, культурно-масова 
програма, безпека, медичне обслуговування. 

Повна вартість: від 6500 грн
ЗНИЖКА:  7%



УЧАСТЬ В ПРОЕКТІ «СВІДОМА ОСВІТА»
 мотиваційний тренінг для школярів різних вікових категорій;
 творчі клуби;
 волонтерські проекти;
 профорієнтаційні зустрічі, тренінги та конференції.

Вартість: від 5 700 грн
ЗНИЖКА:  5%

ТРЕНІНГОВІ МОТИВАЦІЙНІ (КОУЧИНГ) ТАБОРИ
Модульна програма навчання для школярів. Спрямована на 
формування внутрішньої і зовнішньої мотивації, побудова моделі 
успішного досягнення цілей, організація часу і встановлення мети.

Вартість: від 4 500 грн
ЗНИЖКА:  7%

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ
 тести профорієнтаційного характеру;
 тести на визначення соціальної спрямованості дитини;
 знайомство з тенденціями сучасного ринку праці;
 нові напрямки професійного розвитку;
 мотиваційні зустрічі з успішними людьми та видатними спортсменами.

Вартість: від 3 500 грн
ЗНИЖКА:  50%

ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ SMRT
Дистанційна програма вивчення англійської мови, що включає всі 
аспекти академічного спілкування, підготовку до складання іспиту 
IELTS, професійні курси англійської мови в різних сферах. Програма 
розрахована на 12 рівнів, від початкового до найбільш просунутого.

Вартість: від 200 $
ЗНИЖКА:  67%



ПІДБІР НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

1. Бакалаврські програми

• пропозиція від 1 до 5 навчальних закладів за кордоном;
• аналіз фінансових витрат у процесі навчання;
• рекомендовані варіанти проживання і страхування в країні навчання;
• інші аспекти, необхідні для комфортного перебування дитини за 

кордоном;
• переклад документів, необхідних для подачі до навчального закладу, 

апостилізація, легалізація (у залежності від вимог навчального 
закладу);

• візова підтримка, повний спектр послуг.

Вартість: від 9 500 грн
ЗНИЖКА:  50%

2. Післядипломна освіта, магістерські програми, докторантура

• аналіз потенційних можливостей клієнта;
• підбір навчальних закладів за кордоном згідно обраного напрямку;
• реєстрація в навчальний заклад згідно вимог програми і навчального 

закладу;
• переклад документів, необхідних для подачі до навчального закладу, 

апостилізація, легалізація (у залежності від вимог навчального 
закладу);

• аналіз фінансових витрат у процесі навчання;
• рекомендовані варіанти проживання і страхування в країні навчання;
• візова підтримка, повний спектр послуг.

Вартість: від  12 000 грн
ЗНИЖКА: 40%



ШКОЛА ФІНАНСОВОЇ 
ГРАМОТНОСТІ 
«АБЕТКА ГРОШЕЙ»

«АБЕТКА ГРОШЕЙ» - інноваційний навчальний центр для дітей, мета 
якого - навчаючи фінансовій грамотності, допомогти дитині впевнено 
увійти в доросле життя і досягати успіху. В Школі фінансової грамотності 
«АБЕТКА ГРОШЕЙ» діти отримують базові знання та навички в сфері 
особистих фінансів. Вони починають розуміти, що таке сімейний 
бюджет, доходи сім’ї, витрати, особисте планування, навчаються 
правильно розпоряджатися кишеньковими грошима, знайомляться з 
фінансовими інститутами, інструментами та їх можливостями, а також 
з основами фінансової безпеки. Ці знання допомагають сформувати у 
дитини повноцінну картину світу фінансів, сприяють побудові більш 
близьких відносин між дитиною і батьками в питаннях, які стосуються 
грошей, допомагають дитині поважати працю батьків та більш 
усвідомлено підходити до витрат.

+38 (050) 590 93 99
+38 (068) 517 60 76 azbukadeneg.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ 

КУРСИ ТА ТРЕНІНГИ З ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ, КОМУНІКАЦІЙ ТА 
ЛІДЕРСТВА: 

 курси фінансової грамотності (для дітей від 5 до 15 років); 
 тренінги та фінансові ігри; 
 online навчання.

ЗНИЖКА:  ДО 15%



НАЦІОНАЛЬНА ВОЛОНТЕРСЬКА 
МЕРЕЖА КЛУБІВ 
«CODE CLUB UA»

«Code Club UA» – це всеукраїнська мережа безкоштовних 
факультативних волонтерських клубів кодування для дітей 8-13 років. 
Волонтери навчають дітей писати комп’ютерні програми у вільний від 
уроків час. У «Code Club» діти навчаються програмувати, створюючи 
комп’ютерні ігри, анімацію і веб-сайти. Навчання у «Code Club» 
зовсім не означає, що в майбутньому дитина має обов’язково стати 
програмістом. Вміння писати код розвиває здатність критично мислити 
і швидко знаходити вирішення будь-якої проблеми, пов’язаної, в 
першу чергу, з точними та природничими науками і технологіями. 
На сьогоднішній день вже відкрито 502 Клуби. Амбіції організаторів: 
відкрити клуби програмування «Code Club» в усіх школах України - це 
приблизно 19 500 закладів!

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ 

БЕЗКОШТОВНІ КУРСИ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 8-13 РОКІВ

www.facebook.com/
CodeClubUA codeclub.com.ua 



GREEN COUNTRY

Green Country – найбільша в Україні мережа шкіл англійської мови для 
дітей (від 6 до 16 років). 
12 років досвіду, 9 філій, 3 міста: Київ, Львів, Харків та більше 3500 
студентів. 

Ми пропонуємо:
• Комплексні та розмовні курси 
• Денні дитячі табори та святкові програми.

Наші особливості:
• сучасні матеріали власної розробки;
• особистий кабінет із всією необхідною інформацією (відвідуваність, 

успішність, домашні завдання) – My GC;
• ексклюзивна система мотивації;
• молоді, енергійні, «на хвилі з дітьми» викладачі! 

У нас є чим ще похвалитися, тому чекаємо на Вас, щоб розкрити всі 
свої секрети.

+38 063 99 02 168 greencountry.com.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ 

ЗНИЖКА: 10% НА БУДЬ-ЯКІ ПРОГРАМИ

facebook.com/
greencountryschool



ПЛАТФОРМА 
СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
«THINKGLOBAL»

Загальноосвітня Інноваційна Школа ThinkGlobal  – це мережа шкіл з 
демократичною культурою навчання, спрямована на самопізнання та 
поглиблене вивчення явищ реального світу, набуття навичок впливу 
на себе, оточення та глобальний світ. Основними акцентами школи 
є розвиток глобального мислення дитини, глибинне пізнання світу, 
а також розвиток спроможностей впливу через власний інтелект та 
інновації.
Окрім цього, є навчання англійською мовою, літні табори та preschool 
(для дітей віком 5-6 років).

Школи є в таких містах: Тернопіль, Харків, Львів, Рівне, Хмельницький, 
а також у Київській області (Чайка, ЖК Софія).

+38 (095) 353 20 98 thinkglobal.xyz

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ 

НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 
ЗНИЖКА: 3%



ГРУПА КОМПАНІЙ 
DEC

До групи входять компанії, спрямовані на розвиток та освіту як дітей, 
так і дорослих. Ми віримо, що людина має навчатися та розвиватися 
усе життя. Тому все, що ми робимо, спрямоване на те, щоб людина 
навчилася навчатися та робила це із задоволенням. Наша діяльність 
сфокусована на трьох напрямках:
• Development – постійний розвиток у професійному та особистому 

плані
• Education – освіта для дітей та дорослих в Україні та за її межами
• Culture – участь у культурних заходах партнерів та проведення 

власних заходів.

0 800 30 44 33 dec-edu.com

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ 

ЗНИЖКА: 2 500 грн (на послуги Агентства) 



МЕРЕЖА ШКІЛ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
DEC SCHOOL

Школи DEC school навчають дітей та дорослих англійської мови. 
Ми пропонуємо групові та індивідуальні заняття для різних вікових 
категорій: дітям від 4 до 17 років та дорослим від 17 років. 

Програми різного рівня складності проводять носії мови та 
висококваліфіковані українські викладачі. Спілкування відбувається 
виключно англійською. Наприкінці обраного курсу ми надаємо 
сертифікат, що підтверджує ваш рівень володіння мовою згідно CEFR. 
У DEC school ми поважаємо ваш час, тому пропонуємо записатись на 
безкоштовне пробне заняття та тестування, щоб обрати оптимальну 
саме для вас програму. 

0 800 304 400 dec-school.com

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ 

ЗНИЖКА: 5% (при купівлі року навчання у групі) 



АНГЛОМОВНИЙ 
ІННОВАЦІЙНИЙ ТАБІР 
DEC CAMP

DEC camp - команда однодумців, яка об’єдналася навколо ідеї з’єднати 
драйв справжнього відпочинку з ефективним вивченням англійської 
мови. DEC camp єдиний табір в Україні, який є членом Американської 
Асоціації таборів і членом Міжнародної табірної спільноти. Вже 10 
років з нами працюють сертифіковані педагоги native-speakers з 
США, Канади, Англії, Ірландії, Іспанії та інших країн, а наші вожаті 
щороку підтверджують свою майстерність на навчанні з тренерами 
Американської асоціації таборів.

Щорічно понад 1000 дітей відпочивають на канікулах разом з нами, 
повертаються другий, третій, десятий раз, а в майбутньому мріють 
стати нашими вожатими. Діти люблять нас тому, що знають DEC - це 
сім’я. Велика, любляча сім’я, в якій ми дбаємо один про одного, дбаємо 
про наших кемперів і їхнє майбутнє.
Всі наші зусилля спрямовані на те, щоб діти йшли в ногу з часом і 
не боялися йти назустріч мріям. А найголовніше - із задоволенням 
згадували своє яскраве дитинство!

+38 (067) 506 20 58 dec.camp

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ 

ЗНИЖКА: 1 300 грн.



ТВОРЧИЙ ТАБІР 
«ЧАС ІНДІГО»

«Час Індіго» - міжнародний творчий дитячий табір, де відпочивають 
діти із різних країн. За 12 років роботи, табір відвідали  більше 10 000 
дітей, проведено більше 100 змін, а 85% діток повертаються до табору 
вдруге. 
Дитячий табір – це атмосферний дитячий простір, який сприяє 
особистому та духовному росту. Програма табору спрямована на 
розвиток у дитини творчого, позитивного і критичного мислення, 
емоційного інтелекту та вміння правильно використовувати 
інформацію. Організатори табору є визнаними професіоналами в 
сфері дитячого відпочинку як в Україні, так і за кордоном.

+38 (044) 361 60 79 
+38 (067) 864 97 25 indigocamp.com.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ 

ТУРИ ТА ПОДОРОЖІ
 в межах України  - ЗНИЖКА 1 000 гривень 
 за межами України – ЗНИЖКА 30 євро 

    (як еквівалент в національній валюті на дату придбання послуг)



facebook.com/
taslifeofficial www.taslife.com.ua

Інформація станом на 01.03.2020 р.
Даний перелік не є вичерпним.
Повний актуальний перелік Партнерів, послуг та спеціальних умов 
обслуговування для Клієнтів АТ «СК «ТАС» (приватне) розміщується на 
офіційному сайті АТ «СК «ТАС» (приватне).

www.facebook.com
/taslifeofficial

www.facebook.com
/TASFinancialAdviser

TAS 
LIFE 

INSURANCE

Ліцензія Держфінпослуг України АВ №499974
від 11.01.2010 року
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Ліцензія Держфінпослуг України АВ №499974
від 11.01.2010 року


