
Міжнародна Cпільнотa Без Кордонів Міжнародна Cпільнотa Без Кордонів 



          

Інноваційні 
Викладачі

Міжнародні та Внутрішні
 Контакти

“Клієнт На Все Життя” 
(вивчення мов та здобуття
міжнародного досвіду)



Факти з історії:Факти з історії:

2009 рік –  заснування головного офісу (Київ)

2010 рік – заснування напрямку інтелектуального туризму

2012 рік – організація центру з підготовки до викладання іноземних мов 
згідно стандартів університету Кембридж

2015 рік - офіційний центр з підготовки до складання кембриджських іспитів 
  
2015 – починаємо розвивати мережу філій по Україні. Місією стає об'єднанувати

тих, хто цінує вивчення та викладання іноземних мов в міжнародному просторі

2016 рік – викладачі стають членами асоціації Cambridge English Teacher

2017 – здобуваємо та підтримуємо статус МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ 



Speak & Go Kyiv – oфіційний центр з підготовки Speak & Go Kyiv – oфіційний центр з підготовки 
до складання кембриджських іспитів до складання кембриджських іспитів 

для дітей та дорослих в Україні (#UAPC 000299)для дітей та дорослих в Україні (#UAPC 000299)



Speak & Go Speak & Go викладачі - офіційні члени асоціаціївикладачі - офіційні члени асоціації
Cambridge English TeacherCambridge English Teacher



Для наших Клієнтів ми унаслідуємо таДля наших Клієнтів ми унаслідуємо та
практикуємо знання найкращих світовихпрактикуємо знання найкращих світових

лідерів з викладаннялідерів з викладання



Викладачі з різних куточків України, якіВикладачі з різних куточків України, які
проходять навчання та здобувають кваліфікаціїпроходять навчання та здобувають кваліфікації
університету Кембридж в тренінговому центріуніверситету Кембридж в тренінговому центрі

SG, допомогають українцям  якісно таSG, допомогають українцям  якісно та
інноваційно вивчати мовиінноваційно вивчати мови



Англійська для дітей (6+)Англійська для дітей (6+)

Англійська для підлітківАнглійська для підлітків
(12-16)(12-16)Програми:Програми:



Програми для дорослих: Програми для дорослих: 
англійська+друга іноземнаанглійська+друга іноземна



Чому обирають нас?

Ви подолаєте наступних
 5 мовних проблем разом з нами!
hose who know – do, those who

don't – teach!



1) Страх говорити?

Ви навчаєтесь спілкуванню
 в парах та групах



Стандарти Якості SG:

SG Клієнт говорить
 англійською 

з першого заняття
 в 100% випадків



2)  Нудно і незрозуміло? 
 

Ви навчаєтесь в яскравому контексті, 
з іграми та квестами!



Стандарти Якості SG:Стандарти Якості SG:

цілі мовних програм Speak & Go відповідають
найвищим Європейським стандартам викладання,

що допоможе Вам «відчути» як працюють кращі
мовні школи Західної Європи 



3) Складно?
 

Розвиваємо пам'ять та увагу 
 за допомогою комплексу вправ на моторику 



Стандарти Якості SG: 
під час занять викладачі працюють із

 різними видами пам'яті, використовують
техніки для швидкого вивчення слів 

та вправи на розвиток уваги 



4) Негатив з минулого? 

З нами Ви побудуєте нові 
та яскраві образи  для
вивчення іноземних мов 

 

Алекса Чопівська, 
засновниця Вашингтонської Академії з Лідерства,

Бізнесу та Дипломатії, TEG

Богдан Будзан, 
перший президент МІМ-

Київ

Нікі Рубін, 
композитор та співак з Лондону,

міжнародний посол спільноти



Стандарти Якості SG:

знайомство з історіями життя лідерів 

міжнародного рівня під час зустрічей 

та практичних семінарів з ними



5) Нерозуміння майбутнього?
 

Здобувайте з нами міжнародний досвід під час
освітніх програми в США, Англії та Західної Європи



Стандарти Якості SG:

Наша мета — допомогти Клієнтам спільноти
побудувати міжнародний досвід та

контакти через освітні програми 



А також:



Соціальна програма на безкоштовне навчанняСоціальна програма на безкоштовне навчання
для активних та талановитих (вік 9-21)для активних та талановитих (вік 9-21)



Літні табори для дітейЛітні табори для дітей



Семінари  з розвитку лідерських якостей Семінари  з розвитку лідерських якостей 
для підлітківдля підлітків



Про нас говорять та пишутьПро нас говорять та пишуть



Телефонуйте в філію Вашого міста та записуйтесь на співбесіду

Пройдіть тестування онлайн чи в офісі філії Вашого міста

Отримайте рекомендації академічного менеджера щодо
навчальної програми та групи 

Приймайте рішення та підписуйте договір на надання
освітніх послуг

Відвідайте заняття в подарунок

Welcome to  Speak & Go International Community



(044) 290 70 30

(097) 066 75 62

(063) 221 55 68

(067) 732 61 42,
(050) 536 08 07

Київ (Київ (2009 р.2009 р.))
Кам'янець-ПодільськийКам'янець-Подільський
                             ( 2015 р.)                             ( 2015 р.)

Бровари (2016 р.)Бровари (2016 р.)
Дніпро (2016 р.)Дніпро (2016 р.)

Speak & Go в містах УкраїниSpeak & Go в містах України



Навчальні Навчальні 
Кімнати SG Кімнати SG KyivKyiv



Навчальні Кімнати Навчальні Кімнати 
SG Kamianets-PodilskyiSG Kamianets-Podilskyi



Навчальні Кімнати Навчальні Кімнати 
SG BrovarySG Brovary



Навчальні Кімнати 
SG Dnepr



Цікаві Факти:Цікаві Факти:

Понад 30% наших Клієнтів вивчають іноземні мови сім'ями.

100 % викладачів проходять перепідготовку в центрі для викладачів Speak & Go.
Більшість з них переживають “освітній шок”, коли порівнюють  традиційні

методики та ті, що викладаються в мережі.

Засновниця мережі Анастасія Рибак провалила свій перший проект школи з
англійської мови, тому що їй не вистачало знань з правильних методик та

ведення академічних процесів. Speak & Go народилася та почала розвиватися в
результаті її навчання та стажування в Лондоні, Барселоні та Вашингтоні. 

Майже 90% викладачів мережі Speak & Go отримали міжнародний досвід за
допомогою освітніх програм від Speak & Go Study Abroad

 В 2016 році з нами були понад 500 сімей.



До зустрічі в Speak & Go!До зустрічі в Speak & Go!
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