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Заснована в 2009 році

Розвиваємо мережу шкіл найвищої якості в Україні

Всі викладачі мають сертифікати від університету Кембридж та
проходять регулярне стажування за кордоном

Навчальні програми для дітей, підлітків та дорослих

Напрямки: англійська + друга іноземна

Офіційний центр з підготовки до кембриджських іспитів

Соціальна програма для активних і талановитих дітей та підлітків

Від 350 студентів за 2015 – 2016 рік

Освіта за кордоном



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

для дітей та дорослих в Україні



Тренінговий центр з підготовки 
до викладання іноземних мов 

S&G Teacher Training Centre в Києві



Speak & Go викладачі є офіційними членами асоціації 
Cambridge English Teacher



Ми унаслідуємо та практикуємо знання 
найкращих світових лідерів з викладання



Англійська для дітей (6+) Англійська для підлітків 
(12-17)

Школа іноземних мов 
Speak & Go пропонує:



Англійська та/чи друга іноземна мова 
для дорослих



Чому обирають нас?

Speak & Go допомагає у 
подоланні 5 мовних бар'єрів!



1) Страх говорити?
Ми навчаємось в парах та групах



Стандарти Якості S&G:

діти говорять англійською 
з першого заняття

в 100% випадків



2)  Нудно і незрозуміло? 
Навчаємось в яскравому контексті, з іграми та 

квестами!



Стандарти Якості S&G:

тематика та цілі навчальних програм
Speak & Go 

відповідають найвищим
Європейським стандартам викладання



3) Складно?
Розвиваємо пам'ять та концентрацію уваги на 

кожному занятті



Стандарти Якості S&G:

під час занять викладачі працюють із
різними видами пам'яті,

використовують міжнародні практики 
та вправи для розвитку 

концентрації уваги 



4) Негатив з минулого? 

Побудова нових яскравих 
образів та емоцій 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



Стандарти Якості S&G:

знайомство з історіями життя лідерів 
міжнародного рівня під час зустрічей 

та практичних семінарів з ними



5) Нерозуміння майбутнього?
Ми допомагаємо вам в організації міжнародного досвіду 
через освітні програми в США, Англії та Західній Європі



Стандарти Якості S&G:

99% наших клієнтів рекомендують 
нашу школу своїм друзям та знайомим 



а також:



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



Літні табори для дітей



Заняття на свіжому повітрі



Семінари для підлітків  з розвитку лідерських 
якостей



Про нас говорять та пишуть



Ваші  наступні кроки:

1) Телефонуйте
2) Завітайте на співбесіду
3) Пройдіть тестування та ознайомтесь зі школою, де будете 

навчатись
4) Отримайте рекомендації академічного менеджера щодо
навчальної програми та групи
5)   Відвідайте заняття в подарунок
6)   Приймайте рішення та підписуйте договір на надання освітніх 
послуг



(044) 223 20 74, 
(097) 925 81 49

(097) 066 75 62

(063) 221 55 68

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



Навчальні 
Кімнати S&G Kyiv



Навчальні Кімнати 
S&G Kamianets-Podilskyi



Навчальні Кімнати 
S&G Brovary



Навчальні Кімнати 
S&G Dnepr



До зустрічі в Speak & Go


