
Japan Aviation Academy / Японська Авіаційна Академія
Програма підтримки переселенців з України.

Japan Aviation Academy(JAA)  надає підтримку українцям, які мають статус біженця за
наступних умов. Українці, які мають статус біженця, приймаються в трьох кампусах:
Яманаші, Хоккайдо Шінчітосе та Ішікава Ното.

【Пропозиції відділень для абітурієнтів】

Campus/Кампус Departmen/Відділення Study Period/
Період навчяння

Yamanashi/Яманаші
Junior High School/

Середня школа 3 years/ роки

High School/ Старша школа 3 years/роки
Hokkaido Shinchitose

Airport/
Хоккайдо Шінчітосе

аеропорт

Correspondence High
School 3 years/ роки

College/ Коледж 2-4 years/ роки

Ishikawa Noto
Airport/Ішікава Ното

аеропорт

High School/ Старша школа 3 years/роки

College/ Коледж 2-4 years/роки

【Вимоги до подачі заяви】

Знання японської мови чи досвід навчання в японських закладах не вимагається.

Подати заяву на вступ у навчальний заклад можуть ті, хто відповідає наведеним нижче вимогам.

1. Фізично та психічно здорові абітурієнти, з високим прагненням бути зразком як у навчанні, так
і в соціальному житті

2. Ті, хто може отримати візу для перебування в Японії.
※Подання на візу для громадян України та витрати на проїзд несе Japan Aviation Academy(JAA)

● На зарахування в старшу школу можуть претендувати:

3. Ті, хто має українське громадянство та закінчив дев'ять класів шкільної освіти в Україні чи
поза її межами.

※ Якщо період навчання менше 9 років через перестрибування класів чи за інших причин,
звернутися за консультацією.
※ Досвід заняття спортом, музикою або танцями вітається.
※ Після закінчення навчання студенти можуть отримати рекомендацію для вступу до коледжів
чи університетів Японії.

● На зарахування до коледжу можуть претендувати:

4. Ті, хто має українське громадянство та закінчив дванадцять класів шкільної освіти в Україні чи
поза її межами.



※ Знання у сфері  ІТ вітається.

【Процес відбору】

1. Перший етап відбору: перевірка документів ( заява та інше за вимогою)

2. Другий етап відбору: онлайн-співбесіда (тільки для тих, хто пройшов перший етап відбору)

【Дата тестування ・ місце проведення ・ оголошення результатів】

1. Перший відбір проводиться невдовзі після отримання документів абітурієнтів.

2. Другий відбір проводиться за результатами онлайн-інтерв’ю на платформі Zoom, про
проведення якого повідомляється індивідуально заздалегідь.

【Умови реєстрації】

На реєстрацію подати можуть абітурієнти з українським громадянством.
※ Витрати на візу та проїзд несе Japan Aviation Academy( JAA).

【Консультація та реєстрація】

Звертатися до представника школи: помічник голови JAA Shogo NISHIMOTO

електронна адреса: languagewithshogo@gmail.com


