
S&G: Спілкуйся та Удосконалюйся! 

“GO FAR, ENGLISH” 

Для підлітків та дорослих, 
 рівень B1 

Короткий зміст програми 2015-2016 ак. р. 
Кількість занять: 95 занять,  190 академічних годин  
Кількість занять на тиждень:  2  
Контроль знань: 11 тестів протягом програми  
Навчальні матеріали: підручни ки видавництва Oxford “English File,  
Pre-intermediate’’(Розділи 7-12), “English File, Intermediate’’ (Розділи 1-5) роздат-
кові матеріали, аудіо та відео  

Тривалість курсу:  
в середньому 12 місяців 

По закінченню програми Ви отримуєте сертифікат про закінчення курсу від Speak & Go Kyiv 

Чому Ви обираєте програму  “Go Far, English”  
в школі іноземних мов Speak & Go Kyiv? 

Програма “Go Far, English”  розроблена для того, щоб підвищити Вашу впевненість у спілкуванні англійською мо-
вою та зробити пасивні знання активними, разом із поступовим впровадженням  і засвоєнням нового матеріалу. На 
кожному уроці ми разом робитимемо наступне: 

 Впевнено говорити англійською 

 Працювати з усіма видами пам’яті 

 Багато повторювати, промовляти, практикувати 

 Вдосконалювати навички говоріння, аудіювання,  

      читання та письма 

 Розвивати навички вирішень задач, оцінювати очевид-
ність, аналізувати аргументи, висувати гіпотези 

 Використовувати лише оригінальні джерела та матеріали 

Теми, контекст та ситуації для спілкування англійською мовою у програмі  
“Go Far, English” 

1) Знайомство із батьками. 
2) Що приносить Вам задоволення: уподобання та антипатії. 
3) Що означає бути щасливим? 
4) Шкільні правила та вивчення мов. 
5) Спортивні ігри та правила. 
6) Дикі тварини. 
7) Рішучі та нерішучі люди. 
8) Як дати пораду. 
9) В аптеці. 
10) Відомі фобії та страхи. 
11) Біографії відомих людей. 
12) Шкільні предмети. 
13) Спогади про початкову школу. 
14) Жінки-винахідники. 
15) Жахливі вихідні. 
16) Здоров’я та здоровий спосіб життя. 
17) Легко чи важко прокидатися вранці? 
18) Схожість. 
19) Від’їзд з готелю та телефонні дзвінки. 

20) Розповідь про минулі події. 
21) Родина та особистість: тенденції майбутнього. 
22) Стосунки в родині: просто чи важко? 
23) Знайомство з новими людьми: як професійно представити-

ся. 
24) Оперування грошима. 
25) Зміни в житті. 
26) Транспорт і подорожі. 
27) В офісі: прохання та дозвіл. 
28) Сучасні манери. 
29) Оцінювання за зовнішністю: опис людей. 
30) Здібності: Я—невдаха? 
31) Ідеальний світ. 
32) Друзі та дружба. Чи потрібно змінити друзів? 
33) Пропозиції на бізнес-зустрічах. 
34) Розповсюдження пліток. 
35) Успіхи та невдачі. 
36) Існування стереотипів. 
37) Чи впливає їжа на настрій? 

Повна версія програми та цілі програми з граматики, лексики, вимови, навичок говоріння, слухання та письма 
надаються за запитом та є інтелектуальною власністю компанії Speak & Go.  

www.speakandgo.education 

Відгук про нас: 
«Хочу зазначити, що ця школа є унікальною та зовсім не схожою на ті школи іноземних мов, де я навчалася раніше. Особ-
лива методика викладання у школі S&G сприяє успішному оволодінню іноземної мови в досить швидкий, легкий та цікавий 
спосіб. Можу впевнено сказати, що S&G – це дійсно найкраще місце для вивчення іноземних мов, яке я давно шукала. Дуже 
вдячна команді школи за їх роботу.» 

Вікторія П.  

S&G Study Abroad пропонує практикувати англійську мову під час подорожей та відпочинку від наших унікальних партнерів:  
1) Досліджуй культурне та суспільне надбання Британії у серці країни Лондоні у програмі «English Experience” 

2) Автобусний чи авіатур «Чарівність Європи» 
3) Подорож по країнам Балтії у круїзі «Північне Сяйво» на Різдвяні свята. 

4) «Велика прогулянка» по Австрії, Угорщині, Італії та Швейцарії. 


