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Зміст
Léman Manhattan, с. 3 
Young Professionals (Юні фахівці), с. 7

Business & Finance (Бізнес і фінанси), с.9
Fashion & Design (Мода і дизайн), с.10 
International Relations & Law (Міжнародні відносини і право), с. 11 
Medicine (Медицина), с. 12

Екскурсії і Навчання в дії, с.  13 
Детальніша інформація,  с.  15
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Léman Manhattan 
Нью-Йорк  •   Вікові групи 13-16 & 16-18

Léman Manhattan - престижна школа-пансіон, розташована в центрі фінансового 
району Нью-Йорку. 

Школа розміщена в 100 метрах від знаменитої статуї "Бика, що атакує" на вулиці 
Уолл-стрін. Приміщення школи знаходиться на останніх[ чотирьох поверхах 23-
поверхового хмарочоса, а з навчальних аудиторій відкривається краєвид на Статую 
Свободи.

Програми
Business & Finance (Бізнес і фінанси), Вік 13-16 & 16-18

Fashion & Design (Мода і дизайн), Вік 13-16 & 16-18 
International Relations & Law (Міжнародні відносини і 
право), Вік 13-16 & 16-18 
Medicine (Медицина), Ages 13-16 & 16-18
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Léman Manhattan 
Нью-Йорк  •   Вікові групи 13-16 & 16-18

Ключові моменти:
Розташування: 
Leman Manhattan, 
1 Morris Street, 
New York, 
NY 10004

Кімнати: 
Двомісні спальні
Чоловічі& жіночі кімнати 

Ванні кімнати: 
Власна ванна кімната

Соціальна взаємодія: 
Студенський простір

Зручності: 
Басейн, спортивний зал, конференц-
зал

Інтернет: 
Вай-фай у студенському містечку

Безпека: 
Власні електронні ключі від кімнати. 

Аеропорти:
John F Kennedy 1 година
Newark 1 година
LaGuardia 1 година

Що взяти з собою: 
Надається постільна білизна. 
Рушники не надаються

Пральня: 
Безкоштовна пральня

Харчування: 
Всі прийоми їжі включені. Обіди з 
собою під час екскурсій

Програма "Bucksmore Young
Professionals" - це безцінний 
досвід. Я познайомилася з 
людьми зі всього світу. Чудові 
уроки та вчителі. .”
Л а у р а ,  Б р а з и л і я

А ВИ знали?

Будівля школи розташована на одній 
вулиці з Трамп Білдінг, Нью-
Йоркською фондовою біржою та Нью-
Йорк Федерал-хол.
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Léman Manhattan 
Нью-Йорк  •   Вікові групи 13-16 & 16-18

Проживання: 

Житло розташоване в 5 хвилинах від центру Нью-Йорку, в 
пішохідній зоні Уолл-стріт. Щодня студенти проходитимуть повз 
такі відомі місця як Нью-Йоркська фондова біржа та Федерал 
хол. 

Студенти проживають в сучасних двомісних кімнатах з власною 
ванною, міні-кухнею, а також для кожного доступні послуги 
консьєржа.

Трансфери: 

Надається послуга безкоштовного трансферу з\в 
аеропорт для рейсів між 10:00 і 20:00 (EST) в 
таких аеропортах: 

• John F. Kennedy International Airport (JFK)
• Newark Liberty International (EWR)
• LaGuardia Airport (LGA)

Трансфер з\в інших аеропортів і в інший час здійснюється 
за додаткову плату. За детальнішою інформацією перейдіть 
на сторінку з інформацією про послуги трансферу. 

Пральня: 

Безкоштовні послуги пральні

Зразок меню: 

Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя Понеділок

Снідаток Снідаток Снідаток Сніданок Сніданок Сніданок Сніданок

Йогурт із свіжими 
фруктами 

Безглютенове парфе
Гранола

Банани & Яблука
Апельсиновий сік

Курка в медовому соусі 
або 

Вегетеріанські сосиски 
на цільнозерновому 

тості
асорті зі свіжих ягід 

Сік

Південно-західний 
сніданок Тако з 

яйцями в пшеничній 
тортилії

Апельсиновий сік

Вівсяна каша  з 
коричневим 

цукром& корицею
Турецький рулет з 

індички 
Яблучний сік

Сніданок Бурітто з/
без бекону і яєць 
Ананасовий сік

Вафля з чорницями, 
кленовим сиропом і 
свіжими фруктами

Апельсиновий сік

Яєчня & беконом
і цільнозерновим 

тостом
Яблучний сік

Обід Обід Обід Обід Обід Обід Обід

Паста з сосискою в 
солодкому соусі в 
горохом з соусом 

Маринара

Бефстроганов з 
безглютеновим 

тальятеле і листям 
салату

Цільнозернова паста 
з традиційною 
ковбаскою під 

соусом Маринара, 
покрита сиром і 

листям салату

Енчілада з коричневим 
рисом

подається з чорними
бобами

Спагетті з 
фрикадельками по-

турецьки та 
смаженими броколлі

Курка "Chipotle" з 
бурітто, лайм рисом та 

чорними бобами  

Вечеря Вечеря Вечеря Вечеря Вечеря Вечеря Вечеря

Курячі стегна 
барбекю зі смаженою 
морквою та рулетом 

з цільнозернової 
пшениці

Курячі стегна 
барбекю зі смаженою 
морквою та рулетом 

з цільнозернової 
пшениці

Чізбургер з яловичиною та 
сиром Чеддар на 

цільнозерновій булочці, 
подається зі шматками 

солодкої картоплі

Ковбаска по-
італійськи з 

картопляним пюре і 
броколлі на пару

Солодка картопля& 
Чорні боби 

чилі з зеленою 
цибулею і копченим 

сиром Чеддар

Цільнозернова піца 
по-французьки з\без 

папероні

Салат Цезар з 
курятиною на грилі, 

грінками і тертим 
пармезаном

Курятина з 
кунжутом, 

коричневим рисом 
і бок чой
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Léman Manhattan 
New York City  •   Вікові групи 13-16 & 16-18

Актова зала
В Léman Manhattan є актова зала, розрахована на 400 
відвідувачів. Ідеальне місце для презентації проектів та заходів з 
нагоди закінчення навчання. 

Спортзал
Студенти програми Bucksmore займатимуться у великому 
спортзалі впродовж свого перебування в літній школі.

Кафе
Щодня (окрім екскурсійних днів), студенти збиратимуться на 
сніданок, обід і вечерю в Morris café. Чудове місце для 
спілкування зі своїми однокласниками.

Кімната Командора
Раніше будівля слугувала домом для Cunard Shipping. Тут часто 
зупинялися капітани кораблів. Сьогодні ж, це чудове місце, з 
якого відкриваються краєвиди на New York Harbor (Нью-
Йоркська гавань) і прилеглі будинки в центрі міста.  
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Young Professionals USA 
Вступ до майбутньої кар'єри  •   Léman Manhattan, Нью-Йорк

Програма "Young 
Professionals" 
поєднює в собі: 
теоретичні заняття, 
практичні воркшопи і 
дні "Навчання в дії", 
які включають в себе 
відвідування місць, 
пов'язаних з 
обраним студентом 
предметом.

Ключові моменти:
Дати: 
7 липня - 4 серпня
Вікова категорія: 
13-16 & 16-18

К-ть годин на тиждень: 
15 годин навчання
10 годин воркшопів

Мінімальний рівень володіння 
мовою: 
B1 

Розмір класів: 
Максимум 11 студентів

Щотижневі екскурсії: 
1 день екскурсій за межами Нью-
Йорку на тиждень

Безкоштовний мерч: 
Рюкзаки, пляшки для води, бейдж і 
леньярд від  Bucksmore для 
кожного студента 

К-ть випускників: 
30-50 студентів (очікується)

Сертифікат: 
Після закінчення всі студенти 
отримують сертифікат про 
проходження курсу & виписку з 
оцінками

Міжнародні відносини & право
Своєрідний вступ до засад 
міжнародних відносин і права. 
Включає аналіз історичних передумов 
формування сучасної політичної 
системи.

Бізнес & Фінанси
Вивчайте теоретичні засади 
розвитку успішного бізнесу за 
допомогою досліджень, 
обговорень і дебат щодо 
діяльності  лідерів різних 
індустрій.

Медицина
Навчіться виявляти хвороби, 
вивчайте лікарську етику і 
досліжуйте світ медицини.

Мода & Дизайн
Студенти поглиблюють свою 
обізнаність в головних елементах 
моди і дизайну, таких як колір і 
форма.
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Young Professionals USA 
Вступ до майбуньої кар'єри  •   Léman Manhattan, Нью-Йорк

Інформація про програму: 

Максимальна кількість студентів в класі -11, 
що гарантує включення кожного студента в 
навчальний процес і достатню кількість уваги зі 
сторони викладачів. 

Навчання складається з (на один тиждень):

• 9 годин теоретичного висвітлення предмету (зранку)
• 6 годин практичних завдань (воркшопи після обіду)
• 7 годин роботи над проектом в групі (відповідно до

обраного предмету)
• 3 години розвитку обраних навичок

Практичні заняття: 

Найцікавіші ті уроки, на яких студенти можуть піднятися зі 
своїх стільців та випробувати теоретичні аспекти на практиці. 

Після обіду студенти матимуть таку можливість. Завдяки 
практичним заняттям, вони зможуть повністю зрозуміти 
обраний предмет, оскільки студенти проводять досліди в 
лабораторії (Медицина), створюють власні бізнес плани (Бізнес 
і Фінанси), шиють одяг (мода і дизайн) чи беруть участь в моделі 
засідання РБ ООН (Міжнародні відносини і право).
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Бізнес & Фінанси 
Young Professionals USA  •   Léman Manhattan, Нью-Йорк

Студенти навчаться успішної бізнес поведінки з 
точки зору власника, акціонера, менеджера, 
працівника, покупця, постачальника, кредитора 
і представника уряду. 

Ідеальна програма для...
Студентів, які хочуть впевнено почати свою бізнес кар'єру і 
розвинути розуміння того що таке успіх і як його досягнути.

Зразок навчальних тем:

Теорія предмету:

• Структура бізнесу
• Стилі& техніки управління
• Управління проектами
• Фінанси & бухгалтерська справа
• Старт-ап & зростання капіталу

Практичні заняття:

• Аналіз діяльності
компаній

• Відповідальність бізнесу
перед суспільсьтвом

Робота в групі:

• Створення бізнес плану
для нового проекту

Зразок розкладу:

ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД ПН

AM Прибуття Теорія 
Предмету: 
Бізнес 
101 

Навчання в
Дії: 

Нью-
Йоркська
фондова 
біржа

 

Теорія 
Предмету: 
Бізнес 
Фінанси 

Екскурсія:  
Філадельфія;
Піший тур 
містом & 
Independence 
Hall

Теорія 
Предмету: 
Маркетингова 
теорія

Практичні 
заняття: 
Купівля,, 
Продаж & 
Торгівля

PM Прибуття Екскурсія:  
Піший тур 
по Нью-
Йорку
 
 

Практичні 
заняття: 
Відповідальність

суспільством 
 бізнесу перед 

Практичні 
заняття: 
Управління 
проектами

Розвиток 
навичок на 
вибір: 
Воркшопи, 
спрямовані 
на кар'єрні 
інтереси 

 

EVE Привітання Робота над 
проектом в 
групі 
 
: 
Бізнес 
план

Екскурсія:  
подорож до 
Rockefeller 
Centre

Екскурсія:  
Таймс-Сквер

Презентація 
Проекту

Закінчення
& Вечірка
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Мода & Дизайн
Young Professionals USA  •   Léman Manhattan, Нью-Йорк

Студенти поглиблюють свої знання про основні 
елементи моди і дизайну: колір, форма, силует, 
пропорція, текстура, структура. Програма 
дозволяє студентам поєднати  теоретичне навчання з 
відуванням місць,  пов'язаних з індустрією 
моди, таких як швейні райони, дизайнерські шоу-
руми та Музей мистецтва Метрополітен.

Ідеальна програма для...
Студентів, які бажають побудувати кар'єру в таких галузях, як текстильна, 
роздрібна торгівля чи виробництво одягу. Програма "Мода і дизайн" в Нью-
Йорку поглиблює знання в області дизайну, маркетингу, історії моди та розвиває 
креативне мислення.

Зразок навчальних тем:

Теорія предмету:

• Використання тканин & крій
• Колористика
• Походження, властивості і

виготовлення волокон
• Методи виготовлення
• Характеристики матеріалів
• Формування сучасної моди

Практичні заняття:

• Примірка та зшиття
елементів одягу

• Шиття і декорування

Робота в групі:

• Виставка "Climate Catwalk":
екологічночиста мода

Зразок розкладу:

ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД ПН

AM Прибуття Теорія 
Предмету: 
Використан
ня тканин & 
крій
 

Навчання в
Дії: 
Музей 
мистецтва 
Метрополітен

Теорія 
Предмету: 
Виготовлен
ня волокон 

Екскурсія:
Філадельфія, 
піший тур 
містом і 
Independence 
Hall 

Теорія 
Предмету: 
Сучасна 
Мода

Практичні 
заняття: 

Зшиття 
елементів 
олягу

PM Прибуття Екскурсія:  
Піший тур 
Нью-Йорком 

Практичні 
заняття: 
Шиття

Практичні 
заняття: 
Примірка 

одягу

Розвиток 
обраних 
навичок: 
 Воркшопи, 

спрямовані 
на кар'єрні 
інтереси 

EVE Привітання Робота над 
проеком в 
групі:  
 
: 
Показ мод 

Екскурсія:  
подорож до
Rockefeller 
Centre

Екскурсія:  
Таймс-
Сквер

Презентація 
проекту

Закнчення
& Вечірка
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Міжнародні відносини & Право
Young Professionals USA  •   Léman Manhattan, Нью-Йорк

В Нью-Йорку розташована штаб квартира ООН, 
ідеальне місце для навчання за напрямом 
“Міжнародні відносини і право”. Даний курс - це 
своєрідний вступ до різних аспектів міжнародного 
права. Програма курсу головним чином 
фокусується на історичних передумовах, природі 
та джерелах сучасного міжнародного права. 

 Ідеальна програма для. ..
Студентів, які бачать своє майбутнє в галузі права чи дипломатії та 
мають бажання працювати в цьому напрямі в своїй державі, 
неурядових організаціях чи міжнародних організаціях на кшталт ООН. 

Зразок навчальних тем:

Теорія предмету:

• Правові системи
• Договірне право
• Дипломатія
• Управління конфліктами і їх

вирішення
• Міжнародні відносини
• Історія міжнародних відносин

Практичні заняття:

• Глобальна дискусія
• Сценарії розвитку кризових

ситуацій

Робота в групі:

• Взаємодія зовнішньої
політики і світової
економіки

Зразок розкладу:

ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД ПН

AM Прибуття Теорія
Предмету: 
Правові 
системи

Навчання в 
дії: 
 штаб-
квартира 
ООН

Теорія 
Предмету: 
Договірне 
право 

Екскурсія:  
Філадельфія;
піший тур 
містом & 
Independence 
Hall

Теорія 
Предмету: 
Історія 
міжнародних 
відносин
 

Практичні 
заняття: 
Дебати

PM Прибуття Екскурсія:  
Піший тур 
Нью-
Йорком
 
 

Практичні 
заняття: 
Глобальна 
дискусія 

Практичні 
заняття: 

Сценарії 
розвитку 
кризових 
ситуацій 

Розвиток 
обраних 
навичок: 

Воркшопи, 
спрямовані 
на кар'єрні 
інтереси 

EVE Привітання Робота над 
проектом в 
групі 
 

Світова 
економіка  

Екскурсія:  
подорож до 
Rockefeller 
Centre

Екскурсія:  
Таймс-
Сквер  

Презентація 
проекту

Закінчення
& Вечірка
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Медицина 
Young Professionals USA  •   Léman Manhattan, Нью-Йорк

Під час навчання на курсі "Медицина" студенти 
розвивають комунікативні навички і здатність до 
об'єктивної оцінки ситуації, ініціативність і 
точність. Завдяки поєднанню практичного і 
теоретичного навчання, студенти краще 
розуміють вимоги до побудови кар'єри у медичній 
галузі. 

Ідеальна програма для...
Студентів, які зацікавлені в побудові кар'єри в медицині і суміжних галузях 
(наприклад, фармація), або для студентів, які ще тільки розглядають медицину і 
медичну біологію як майбутню сферу діяльності.  

Зразок навчальних тем:

Теорія предмету:

• Клітинні структури
• Прокаріотичні та еукаріотичні 

клітини
• Віруси
• Iнфекційні хвороби
• Ферментні функції
• Реплікація ДНК
• Анатомічні розтини

• Теорія медицини
Практичні заняття:

• Лабораторні експеременти
• Розтин

Робота в групі:

• Дослідження глобальних 
епідемій

Зразок розкладу:
ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД ПН

AM Прибуття Теорія 
Предмету: 
Медична 
біологія

Навчання в 
дії: 
STEM 
воркшоп в 
Музеї науки і 
технологій в 
Нью-Йорку

Теорія 
Предмету: 
Хімічні 
реакції в тілі 
 

Екскурсія:  
Філадельфія,;  
Піший тур 
містом & 
Independence 
Hall

Теорія 
Предмету: 
Ферментні 
функції

Практичні 
заняття: 
Лабораторні 
експеремен
ти

PM Прибуття Екскурсія:  
 Піший тур 
Нью-
Йорком  

Практичні 
заняття: 
Розтин серця 

Практичні 
заняття: 
Інфекційні 
хвороби

Розвиток 
обраних 
навичок:  
 Воркшопи, 
спрямовані 
на кар'єрні 
інтереси

EVE Привітання Робота над 
проектом в 
групі: 
 
 
Досліджен
ня 
глобальних 
епідемій 

 

Екскурсія:  
Подорож до 
Rockefeller 
Centre

Екскурсія:  
Таймс- 
Сквер 

Презентація 
Проекту

Закінчення 
& Вечірка
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Young Professionals USA 
Вступ до майбутньої кар'єри  •   Léman Manhattan, Нью-Йорк

Опис
Дні за межами літньої школи поділяються на два типи: "Екскурсії" і "Навчання в дії". Екскурсії - це чудовий спосіб 
відпочити та відвідати відомі місця зі своєю групою. Навчання в дії - носить більш академічний характер, оскільки 
студенти відвідують місця, які забезпечать отримання досвіду відповідно до обраного предмету. Зразок програми 
екскурсії описаний нижче, а на настпуній сторінці Ви можете знайти зразок програми "Навчання в дії". 

Екскурсійні місця

Філадельфія (Тижні 1 & 4)
Відвідайте місто, яке відіграло ключову роль в Американській 
революції та стало місцем зустрічі "батьків-засновників" 
Сполучених Штатів. До визначних місць Філадельфії належать 
Liberty Bell, Independence Hall і багато інших.

Парк розваг Шість прапорів (Тиждень  2)
Захоплюючий день, коли Ви відвідаєте понад 50 атракціонів в 
Парку розваг Шість прапорів. Прекрасна можливість 
розслабитися та відпочити після продуктивного тижня!

Острів Лонг Біч (Тиждень 3)
 Маленьке та затишне містечко, відоме своїми райськими 
пляжами. Заснований в 1690 році, Острів Лонг Біч пропонує 
відвідати не тільки пляжі а й американські містечка та 
чудовий парк розваг на набережній.
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 STEM воркшоп в Музеї науки і техгнологій в Нью-Йорку•  Медицина
Впродовж більш, ніж 30 років, Музей науки і технологій в Нью-Йорку 
надихав юних фахівців продовжувати кар'єру в сферах науки, технологій, 
інженерії та математики. Навчальна лабораторія надає можливість 
провести ДНК воркшопи. Воркшопи поглиблюють знання про загальну 
хімію, яка існує поміж всіх живих істот. Студенти беруть участь в 
інтерактивних лабораторних роботах, використовуючи спеціальне 
обладнання (захисні окуляри, рукавиці, піпетки, мікроцентрефужні 
трубки, хімічні розчини), для того, щоб вивести ДНК із клітин власної 
щоки та дізнатися як одні і ті ж одиниці ДНК призводять до різноманіття 
живих істот.

Штаб-квартира ООН•  Міжнародні відносини
Завдяки цій екскурсії, студенти отримують можливість відкрити 
для себе штаб-вартиру ООН. Один з наших багатомовних 
екскурсоводів проведе коротку подорож коридорами міжнародної 
дипломатії. Ви дізнаєтеся про історію і роботу ООН та відвідаєте 
відомі Зал засідань Генеральної Асамблеї (зображено на фото) та 
Палату Ради Безпеки. 

Музей мистецтва Метрополітен •  Мода & Дизайн 
Розкрийте свій творчий потенціал та експерементуйте з 
матеріалами в найнесподіваніші способи під час воркшопів в 
галереї. Перш ніж створити власну інтерпретацію, студенти 
надихаються іншими модними колекціями. 

The Wall Street Experience •  Бізнес & Фінанси
The Wall Street Experience створений, щоб надати ексклюзивний 
та всебічний досвід для відвідувачів Уолл Стріт. Студенти 
дізнаються про фінансовий крах з перших рук. Програма 
зосереджується на причинах падіння і поразок таких "надто 
великих" компаній як Bear Stearns та AIG.

Young Professionals USA 
Вступ до майбутньої кар'єри   •   Léman Manhattan, Нью-Йорк
Зразок програми "Навчання в дії"
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