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ГУСАК АЛІНА   
викладач англійської мови, Study Abroad менеджер у Speak & Go Kyiv   

       «Чи мріяла я колись особисто зустріти Джима Скрівенера (Jim Scrivener),     
Скота Торнбері (Scott Thornbury), Джеремі Хармера (Jeremy Harmer), чи       
Роджера Ханта (Roger Hunt) в одному місці?! Так, звичайно мріяла - коли    
почала свою кар'єру викладача у школі Speak Go під чуйним наглядом нашого 
тренера Анастасії Рибак, коли проходила інтенсивний курс підготовки  
викладачів In-service Teacher Training course, готувалась до занять та читала їх      
книги. У 2013 році мені випала чудова нагода взяти участь у ELT Conference - 
щорічній конференції для викладачів , яка традиційно проходить у 
партнерській школі International House Barcelona, та зустріти цих 
надзвичайних викладачів, тренерів та авторів найпопулярніших серед 
викладачів книг з професійної підготовки. Це був life-changing досвід, коли я 
спілкувалась з викладачами англійської зі всього світу, брала активну участь у 
семінарах та майстер-класах від визнаних тренерів, набула досвіду з "перших 
рук" та впевнилась на 100%, що мій вибір вірний. Та все це відбувалось у 
дивовижному місті.    
       Дякую Speak & Go, а особисто Анастасії Рибак, за те, що ти надихаєш нас, 
викладачів, на такі сміливи мрії та допомагаєш їх здійснити. Дякую моїм       
колегам, тому що я вчуся у них кожного разу, коли ми обговорюємо кращі ідеї до занять, а також, коли маю 
нагоду споглядати, як Ви викладаєте.»    

  
 



       

ДЯЧЕНКО АННА   
   
академічний менеджер та викладач  
англійської  та італійської мов головного офісу  Speak & 
Go Kyiv    

 «2013 год сыграл решающую роль в моей карьере. Я прошла PreService 
Teacher Training Course в школе Speak & Go и стала частью нашей 
прекрасной команды! Потом была подготовка и сдача TKT Module 1,2,3 
и еще многое другое на пути моего профессионального роста, но 
первый курс повышения квалификации, как первая любовь, остался в 
памяти навсегда).    

 Анастасия, спасибо за прекрасные воспоминания... У меня 
педагогическая практика достаточно давняя, я 5 лет отработала в 
университете, и почти десять лет в научно - методическом центре, 
более того я постоянно старалась читать какие-то методические 
книжки и экспериментировать. Но на курсе S&G Pre-Service Teacher 
Training Course все   полученные знания немедленно пропускаешь 
через себя и реализуешь на практике. Обычно мы, преподаватели, 
"варимся в собственном соку", даже если и посещаем семинары или 
методические конференции. Но   

при прохождении S&G Pre-Service Teacher Training Course после теоретических сессий ("input sessions") почти 
в тот же день ты идешь применять все полученные знания в группе. И когда ты и ведешь уроки, и тут же 
реализуешь то, что тебе дают на "input sessions", плюс еще смотришь на своих коллег и учишься – это дает ТАК 
много, что сразу даже не осознаешь, НАСКОЛЬКО это много! Чем дальше ты продвигаешься по курсу, тем 
больше у тебя самостоятельности. Первые две недели я чувствовала себя совершенно зажатой. Хотя я 
старалась делать все, что мне говорят, хотя у меня никогда не было никаких проблем с тем, чтобы держать 
аудиторию, я давно работаю, но какие-то огрехи постоянно были. Хотя позднее, когда я уже почувствовала 
себя на уроках более самой собой, я поняла, что многое из того, чему учат, я уже делала и раньше. Просто 
никогда – в такой последовательности, никогда – с такой дисциплиной и никогда – с таким уровнем 
подготовки к уроку. Если сравнить обычный урок и урок в S&G Pre-Service Teacher Training Course, то многие 
из нас привыкли к тому, что на уроке учитель стоит и что-то объясняет, в лучшем случае – ученики получили 
задание, обсудили в парах, но потом опять говорит учитель. Я тоже вначале страдала на занятиях 
"teachercenteredness". А оказалось, что преподаватель должен хорошо подготовить и организовать выполнение 
заданий и быть, скорее, неявным руководителем и наблюдателем.    
 Огромное значение имеет "мониторинг" - активное наблюдение за тем, как ученики работают. В типичной 
школе или вузе учитель, бывает, дал задание и занимается своим делом или смотрит в окно. Но здесь вас 
быстро отучат от подобной практики – наблюдайте, записывайте, анализируйте, разбирайте – вот ваша роль 
во время выполнения студентами задания!    
 Еще одна вещь, которой учит S&G Pre-Service Teacher Training Course – делать так, чтобы на уроках абсолютно 
все участники происходящего испытывали положительные эмоции. Еще когда ученики заходят в класс, еще 
даже урок официально не начался – самое главное, как их настроить. Как только я начала улыбаться на 
занятиях, уроки стали гораздо лучше. Люди, которые свою жизнь хотят связать с преподаванием, должны 
пройти этот курс, хотя бы для того, чтобы посмотреть, как это делается в S&G Pre-Service  Teacher Training 
Course!»   

              



 
 2015 рік    

   
ЛОСІНЕЦЬ ІННА   

викладач англійської та польської мов Speak & Go Kyiv   

       «Відверто кажучи, про школу іноземних мов Speak & Go Kyiv можна  
розповідати дуже багато, оскільки мною пройдено немаленький шлях, 
подолано багато бар’єрів і вже є факти та результати. Ця школа - суцільна 
кімната змін та перетворень.    
        Найперше я зустрілась із Анастасією Рибак — вона директор з 
навчального процесу та блискучий тренер для викладачів, яка надає 
підтримки   навіть у той момент, коли ти думаєш, що це повний провал (!) 
Під час навчання та практики Pre-service Teacher Training Course ти 
відкриваєш для себе повністю новий шлях до викладання іноземних мов і 
приходить розуміння того, що все, чому тебе навчали в методиці та як ти 
викладала до Preservice Teacher Training Course - це все одна велика 
помилка, бо ти рухалась не до світла, а темряви. За тиждень навчання та 
практики в Speak & Go Kyiv, школа стала для мене домівкою і я із 
задоволенням проводжу тут час до 9 години вечора. Викладачі стали для 
мене сім’єю, вони наче один живий механізм. Я почуваюсь тут комфортно, 
а учні чудові та розумні.    

        На мою думку, саме сьогодні, коли для України актуально швидке 
та  

ефективне вивчення іноземних мов - настав час ламати стереотипи щодо   
класичної, радянської системи викладання.    
          Мій меседж до інших викладачів, які шукають себе - Не бійтесь змінюватись та самоудосконалюватись! 
Навчайтесь методикам, що відповідають Європейським стандартам викладання іноземних мов та навчайте 
українців мислити іноземною мовою, а не перекладати з рідної.»    



   
БОЙНИЦЬКА НАТАЛІЯ    

викладач англійської мови у Speak & Go Kyiv   

       «Перш за все, висловлюю подяку школі іноземних мов Speak & Go 
Kyiv та Анастасії Рибак, - директору з навчального процесу і     тренеру 
для викладачів, за створення і проведення цього надзвичайно 
цікавого і корисного курсу з підготовки викладачів до викладання 
іноземних мов! Він насправді допоміг мені пригадати, поєднати і 
гармонізувати мої теоретичні та практичні знання з викладання   
англійської мови, які я отримала під час здобуття кваліфікації     
CELTA в British Council Kyiv. Сім днів навчання були схожі для мене 
на mini CELTA, яка містить теорію і практику, труднощі і натхнення. 
Всі завдання, які ми отримували під час курсу, розвивали наші 
професійні вміння та навички. Я усвідомила важливість 
використання методичних технік, таких що спонукають до розвитку 
мислення    іноземною мовою (а не автоматичного перекладу), 
надають впевненості у спілкуванні та сприяють концентрації уваги. 
Мені стали чітко зрозумілі схеми "досконалих уроків" та важливості 
створення яскравого контексту, який в свою  
чергу зміцнює інтерес і мотивацію      студентів та допомагає тримати увагу студентів протягом заняття. Я із 
задоволенням навчалася, викладала, аналізувала роботу своїх колег, отримувала відгуки і поради стосовно 
своїх власних уроків.    
        Цей курс сприяв пробудженню мого бажання професійного розвитку саме як викладача англійської мови. 
Цей тиждень навчання допоміг мені усвідомити, що викладання – це чудова, але водночас і дуже складна 
професія. І що завжди є простір для професійного самовдосконалення.    
         ДУЖЕ ДЯКУЮ ВАМ, АНАСТАСІЄ!»    

 

МАМАТОВА ТЕТЯНА   
викладач англійської мови та адміністратор школи  Speak & Go Kamianets-Podilskyi    

   
       «В січні 2015 року ми з новоствореною командою Speak & Go у  

Кам’янціПодільському пройшли S&G Pre-service Teacher Training від Анастасії 
Рибак. Навчання було не легким, але методика та підхід до викладання - 
надзвичайні. Мабуть саме тому мене знову зацікавило викладання англійської 
мови, хоча я вже давно залишила цю ідею. 100% спілкування іноземною мовою, 
цікаві та складні завдання, динаміка ходу заняття - все налаштовує та допомагає 
переключится та думати винятково англійською. Ти не просто вчиш теорію 
викладання, а й здобуваєш практичний досвід, що є важливою складовою у 
роботі викладача.    
       Pre-service Teacher Training повністю змінює погляди на викладання 
іноземної мови. Ти розумієш, щоб вивчити мову не потрібно зубрити слова та 
граматику. Ти можеш допомогти студентам навчитися використовувати мову, а 
це на мою думку важливо і цього не навчають у сучасній школі. Зі свого досвіду 
можу впевнено сказати, що Кембриджська методика викладання справді дає 
результати. Анастасія допомогла нам подолати мовний бар’єр, відкрила нові 
можливості викладання та новий світ іноземної мови. Нарешті я можу впевнено  

спілкуватися англійською, викладання приносить задоволення, а усмішки та щасливі обличчя  студентів, 
їх успіхи - найвища оцінка наших старань.»   



      Рекомендую пройти курс S&G Pre-service Teacher Training від Анастасії Рибак, якщо бажаєте побачити новий 
світ викладання та усміхнених студентів!»   

ШВИДКА ЮЛІЯ   
академічний менеджер школи Speak & Go Kamianets-Podilskyi, стаж викладання 14 років   

      «Pre-service Teacher Training від Анастасії Рибак це абсолютно новий 
європейський підхід до методики викладання іноземної мови. Завдяки школі 
Speak & Go у мене була можливість навчатися цій методиці в Україні. За відносно 
короткий проміжок часу я зрозуміла як правильно та якісно провести урок, 
зрозуміла суть методики і побачила наскільки ефективно вона діє на практиці. Це 
те, чого мені, нажаль, не вистачало по закінченню педагогічного університету, і це 
не лише моя проблема, а й усіх моїх колег. Я вважаю, що наша вітчизняна 
методика давно вже застаріла, не йде в ногу з часом і тому потрібно переходити на 
західні професійні методики викладання, що визнані в усьому світі. В цьому я 
особисто переконалася, пройшовши навчання та стажування на базі школи 
Speak& Go у Києві. Учасники мовних програм спілкуються іноземною мовою 
протягом 90 хвилин, у них немає бар’єру, відсутній страх говорити. Я за 14 років 
викладання у загальноосвітній школі, відвідавши багато семінарів та відкритих 
занять, спостерігала таке вперше! Сказати в якому захваті я перебувала від 
професійності викладачів Команди Speak & Go не вистачає слів.    

       Я вважаю, що ми і наші діти заслуговуємо на якісну освіту тут на своїй  
Батьків- 

щині. І насправді усе це дуже просто і реально. Повністю підтримую ініціативу Команди Speak & Go про перехід 
на західну високоякісну методику викладання іноземних мов в Україні. Дуже вдячна Анастасії Рибак за високу 
професійність. Рекомендую усім колегам!»   

  
 



ХАТИМСЬКА ЮЛІЯ   
викладач англійської мови школи Speak & Go Kamianets-Podilskyi   

       «Перед навчанням S&G pre-service teacher training я була в очікуванні дива. 
Мені хотілось чогось нового в методиці, а бачила я на той час немало цікавого в 
навчанні та викладанні. Я «балована» і вразити мене було важко, а Вам, Анастасіє, 
це вдалося. Вважала себе креативною та розумною, а згодом всі мої знання 
вивернулись «навиворіт», тому що під час тренінгів з методики я зрозуміла, що 
нічого не знаю. І ось пройшов час і зерна почали проростати та давати плоди. Ця 
методика справді працює!  Я можу впевнено сказати, до навчання була Юлією 
Миколаївною, а стала новою Юлією!»   

ДУБОВА КСЕНІЯ   
викладач англійської та німецької мов школи Speak & Go Kamianets-Podilskyi   

     «Навчання на S&G Pre-Service Teacher Training Course – це той досвід, який 
повністю змінив моє уявлення про систему освіти і можливості викладання 
іноземної мови. У порівняно короткий проміжок часу під супроводом майстрів 
своєї справи не лише опановуєш теорію і методику викладання, але й 
застосовуєш набуті знання на практиці. Абсолютно новий підхід до навчання, 
100% спілкування іноземною мовою, техніки для розвитку пам’яті та 
концентрації уваги, покроковий аналіз кожного етапу уроку, яскравий контекст, 
спілкування з однодумцями і відчуття роботи в команді – це те, що робить 
проходження Pre-Service Teacher Training ‘must have’ для кожного викладача.  
Дякую усій великій команді школи S&G та особисто Анастасії Рибак за 
впровадження передового Європейського досвіду в навчальний процес і  
можливість здобувати в Україні якісну мовну та педагогічну освіту.»   

 2016 рік    

КАЛІНІЧЕНКО ВІТАЛІНА   
Викладач англійської мови школи  Speak & Go Brovary   

   
       «Насправді, не можу сказати, що мала якісь сподівання щодо курсу підготовки 
викладачів, я просто розуміла, що це буде абсолютно новий досвід, захоплюючий та 
вибагливий. Але я таки мала надію, що все це буде трішки простіше і я зовсім не  
очікувала, що тренінг видасться таким надихаючим.   
       Я повністю задоволена тим, як викладався матеріал. Хоча часом здавалося, що я 
не в змозі охопити все (і для мене було занадто забагато нових речей), все це довело, 
що ми часом недооцінюємо наші здібності і того величезного потенціалу, який є 
всередині нас.   
      Я щиро вдячна всім викладачам. Незважаючи на свою неймовірну зайнятість, 
вони дуже допомагали і підтримувати.  Я не могла очікувати більшої підтримки. 
Найбільшим викликом  було змінити себе і прийняти новий стиль та підхід до 
процесу навчання. Це пов’язано з засвоєнням нових звичок. Найбільшим страхом 
була думка про те, що інші (студенти та викладачі) будуть судити.   
      Незважаючи на всі виклики та труднощі, мені було приємно працювати у 
команді, а бути серед таких приємних людей – це велика нагорода!!!         
Також, особлива подяка Анастасії за  її енергію, натхнення та прекрасний 
приклад тайм менеджменту і classroom management!»   



ДАНИЛЕНКО АЛЛА   
Викладач англійської мови школи  Speak & Go Brovary   

   
      «Курс з підготовки вчителів був фантастичним!!! Я очікувала, що це буде 
класно, але не очікувала, що це буде НАСТІЛЬКИ класно! На першо- му занятті наш 
тренер, Aнастасія, процитувала: «Скажи мені, і я забуду, навчи мене, і я, напевно, 
пам'ятатиму, залучи мене і я навчуся." Це вона і зробила. Я дізналася багато нового, 
тому що я була залучена в процес навчання!   
       Я дуже задоволена тим, як подавався матеріал і хоча темп був трішки 
зашвидкий для мене, я багато дізналася і навчилася за такий короткий проміжок 
часу. Анастасія завжди посміхалася, жартувала і взагалі атмосфера була дуже 
дружньою і розслаблюючою. Наш тренер давала нам чіткі і прості інструкції і 
власним прикладом показала як навчати. Я з великим задоволенням спостерігала 
з якою пристрастю і енергію Анастасія вела уроки.   
       Мені сподобався розклад і зміст тренінга, оскільки в ньому містилася вся 
необхідна інформація про викладання і навчання.    
Я дуже вдячна за підтримку Анастасії та викладачів. Весь цей час вони заохочували 
нас, давали поради, відповідали на наші запитання, допомагали підготуватися  до 
уроків і завжди знаходили сказати щось хороше після наших практичних занять. 
Найбільшим викликом для мене було готуватися і вести заняття. Хоча у мене є 
досвід роботи з дітьми і підлітками, мені здавалося, що я роблю це перший раз в 
моєму житті. Крім того, я переживала з приводу заняття з дорослими, тому що я 
ніколи з ними не працювала.   
       Під час нашого навчання, я насолоджувалася спілкуванням з викладачами, 

особливо мені запам'ятався урок італійської, який нам продемонструвала Анастасія.    
      S&G не тільки команда, але і велика родина, де люди люблять те, що вони роблять, готові допомагати один 
одному, сильно вмотивовані, роблять інших людей щасливими, тому що вони справжні професіонали.    
       P.S. Анастасія, велике  Вам спасибі, що ви дали мені шанс стати частиною S & G!!! Це незабутній досвід! Тепер я 
знаю, що мрії здійснюються!!!»   

  

ЛОСЬ КАТЕРИНА   
академічний менеджер школи Speak & Go Brovary   

   
 «Хочу висловити вдячність Директору по навчальному процесу, тренеру для 
викладачів  Speak & Go Анастасії Рибак і всій Команді Speak & Go за підтримку і 
організацію Pre-Service Teacher Trainings для Команди Speak & Go Brovary.  
Особисто для мене - це був виклик, тому що кожний тренінг відкривав все нові 
і нові аспекти професійного викладання, знайомив з міжнародною практикою, 
а також передовими техніками конценрації уваги і пам’яті. За цей курс 
підготовки, я пізнала викладання зовсім з іншої сторони, ще раз 
пересвідчилася, що знання мови- не гарантія якісного викладання, потрібно 
бути закоханим в свою улюблену справу і постійно працювати над собою та 
найголовніше працювати на міжнародному рівні. Але я безмежно рада, що 
Speak & Go - це не просто організація, це перш за все Команда, в якій синергія - 
основний чинник успіху.    

 Професіональні викладачі школи Speak & Go Kyiv з радістю ділилися своїм 
досвідом та допомогали практикувати набуті навики. Можливість поєднання 
теорії та практики дуже допомогали мені в розвитку досвіду викладання. 
PreService Teacher Trainings - це унікальна можливість розкрити свій потенціал 
викладача, бути натхненним улюбленою справою, це бажання постійного 

самовдосконалення, професійного розвитку та бажання змінюватися. А Команда про- фесіоналів Speak & Go 
завжди готова допомогти в процесі становлення. Дуже ціную бути частиною S&G Community, яке працює над 
розвитком своєї Команди, головна місія якої - робити своїх Клієнтів щасливими.»   

  


