
 

 

 

Пам’ятка щодо ключових позицій навчання 
 

ТОП-11 важливих запитань і відповіді на них 
  

1.  Як придбати абонемент та які є його види? 
  
Придбати абонемент на курс можна безпосередньо у школі, де 
планує навчатися ваша дитина. Для цього вам необхідно звернутися 
до адміністраторки школи або зателефонувати за номером: +38 (044) 
490 90 80. 
         Ми пропонуємо такі види абонементів: 

• STEM-блок – абонемент на 4 послідовних заняття з курсу (на 
деяких курсах – 8 занять).  

• STEM-модуль – абонемент на 18 послідовних занять з курсу. 
• STEM-рік – абонемент, який охоплює період з вересня по травень 

та включає всі заняття згідно з програмою курсу. Актуальний до 
продажу лише до вересня на новий навчальний рік. 

ВАЖЛИВО! Будь-який абонемент є безперервним, його не можна 
заморозити чи призупинити. 
Проте якщо є потреба зробити перерву (наприклад, ви запланували 
відпустку), то для того, аби місце на курсі збереглося за дитиною 
після її повернення до навчання, необхідно оплатити наступний будь-
який абонемент. У такому випадку дитина зможе відпрацювати 
пропущені заняття з курсу. 
  

2.  Чи можна одноразово відвідати заняття курсу? 
  
У нас відсутнє разове відвідування занять з курсу, окрім пробного 
заняття. Адже саме пробне заняття дозволяє познайомитися із курсом 
та зрозуміти чи підходить він дитині.   
Після того, як дитина відвідала пробне заняття з курсу і він їй 
сподобався, ви можете придбати абонемент на курс. Ви обираєте 
зручний розклад, групу і дитина прикріплюється до однієї групи. 
 
 

  
3.  Як попереджати про відсутність дитини на занятті, аби заняття 

не згорало?  
  
Попереджати потрібно завчасно (мінімум за 1 день до заняття). 
Найзручніше це робити або за номером 044 490 90 80, або на нашому 
сайті  – https://inventor.com.ua/report-absence/ 

https://inventor.com.ua/report-absence/


Якщо ви вчасно попереджаєте про відсутність на занятті, то 
адміністраторка відмітить вас у системі, щоб дитина пізніше змогла 
відпрацювати пропущену тему.  
Що означає «відпрацювати заняття»? Відпрацювати заняття означає 
опрацювати пропущену тему з курсу, але в іншій групі, так як ваша 
група це заняття вже пройшла. Відпрацювати пропущене заняття 
дитина може протягом двох місяців з моменту пропуску. При цьому 
школа не ініціює відпрацювання занять. Відпрацювання здійснюються 
тільки за бажанням батьків. 
  

4. Чи можуть батьки бути присутні на занятті? 
  
Батьки не відвідують заняття, адже це може відволікати дитину, а 
тому від заняття дитина не зможе взяти максимум знань, умінь та 
навичок. Крім того, такий підхід розвиває самостійність та серйозне 
ставлення дитини до навчання. Присутність батьків на заняттях 
допускається лише на визначеному вчителем відкритому занятті. 
На період карантинних обмежень присутність батьків у навчальних 
закладах заборонено Міністерством охорони здоров’я України. 
  

5. Як здійснюється наступна оплата за абонемент? 
Наступний абонемент сплачується на останньому оплачуваному 
занятті. 
Адміністраторка школи нагадає вам про дату усно або смс-
повідомленням.  
  

6. Чи можна повернути кошти за заняття, якщо вирішили не 
відвідувати курс?   

  
У нас немає повернення коштів. Про це зазначено у п. 4.8 Договору 
приєднання про надання освітніх послуг, який розміщений за 
посиланням на сайті – https://inventor.com.ua/documents-general.  
Натомість ми можемо запропонувати вам вибір альтернативного 
варіанта: 
- переведення коштів на інший курс; 
- переведення коштів на іншу дитину (яка відвідує нашу школу чи 
завітає вперше). 
  

7. Чи можна приносити на заняття перекуси, снеки чи іншу їжу? 
  
За правилами школи, приносити та вживати їжу на території школи не 
можна.  
  

8. Чи нагадує адміністраторка школи про кожне заняття?  
  
Ми нагадуємо про дату та час заняття лише перед першим заняттям з 
курсу. 
Ми віримо в організованість батьків, тому не нагадуємо щоразу про 
заняття, адже вони проходить чітко за щотижневим розкладом в один 

https://inventor.com.ua/documents-general


і той самий час. Якщо ж відбуватимуться зміни у розкладі – батька чи 
матір буде завчасно попереджено. 
  

9. Чому на заняттях діти працюють у парах з одним навчальним 
конструктором? 

  
Вся система навчання у школі побудована на взаємодії і командній 
роботі. Тому під час заняття наші учні та учениці нерідко працюють у 
парі з одним конструктором. Організація такої роботи потребує 
ретельної підготовки всіх навчальних матеріалів, інструкцій та 
викладацької майстерності вчителя. Вчитель завжди ретельно 
слідкувати за зміною ролей у парі, щоб кожна дитина змогла і 
поконструювати, і запрограмувати модель. Це дійсно чудовий 
інструмент командної роботи, самоорганізації та самодисципліни, який 
використовують сучасні методики навчання. 
  

10. Що таке STEM-чики та як відбувається їх обмін? 
  
Ще одне, чим ми пишаємось у STEM-школі INVENTOR — це система 
мотивації учнів. Замість нудних оцінок ми використовуємо веселі та 
заохочувальні STEM-чики, значки та супер-дипломи, які так 
подобаються нашим учням та ученицям. 
  
STEM-чики – це наліпки, які ваша дитина буде збирати відвідуючи 
заняття у школі.  
Під кінець кожного семестру дитина може обміняти свої STEM-чики на 
сувеніри, LEGO-набори та інші подарунки. Звісно, є умови обміну STEM-
чиків , які можна дізнатися у адміністраторок школи. Також умови 
обміну ми публікуємо на нашому сайті та сторінках у соцмережах. 
  
11. Чи ведеться у школі відеоспостереження?  
  
У школі ведеться відеоспостереження. Необхідні повідомлення-
наліпки інформують про це відвідувачів школи. Також про це 
повідомлено і в договорі приєднання (детальніше див. п. 11.5 Договору 
приєднання: https://inventor.com.ua/documents-general). 
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