
 

S&G: Спілкуйся та Удосконалюйся! 

 ''SPEAK MORE ENGLISH” 
Для школярів 

Рівень А2, нижче середнього 

Короткий зміст програми 2015-2016 ак. р. 
Тривалість курсу: в  середньому 9 місяців  
Кількість занять: 74 
Кількість занять на тиждень:  2 

Навчальні матеріали 
Видавництво Oxford “Solutions”, Student’s book, 
Work book, Teacher’s book (unit 1-10); вибірково ма-
теріали з «Pairwork and Groupwork», “Roleplays for 
today”, flashcards. 

Чому батьки обирають для своєї дитини програму “Speak More English” в школі іноземних 
мов Speak & Go Kyiv? 

Програма "Speak More English" розроблена для того, щоб розвивати у Вас вміння говорити англійською мовою 
впевнено та в контексті реальних життєвих ситуацій. На кожному уроці ми разом робитимемо наступне: 

 Практикувати і удосконалювати навички, отримані після 
проходження рівня А1 

 Працювати з усіма видами пам’яті 

 Багато повторювати, промовляти, практикувати 

 Вдосконалювати навички говоріння, аудіювання, читання 
та письма 

 Розвивати вміння мислити, вирішувати мовні завдання, 
оцінювати очевидність, аналізувати аргументи, висувати 
гіпотези 

 Використовувати лише оригінальні джерела та матеріали 

Теми, контекст та ситуації для спілкування англійською мовою у програмі  
“Speak More English”  

1. Кожна людина—індивідуальність. 
2. Підліткові проблеми. 
3. Мої уподобання в музиці. 
4. Особистий профіль. 
5. Перемоги та поразки. 
6. Незвичайні види спорту. 
7. У чаті з друзями. 
8. Дім, милий дім. 
9. Чому люди віддають перевагу віртуальному сільському гос-

подарству. 
10. Світло, камера, мотор. 
11. Церемонія Оскара. 
12. Кінематографічні трюки: небезпечно це чи ні? 
13. Купуючи квитки. 
14. Анонс фільмів. 

15. Роблячи покупки. 
16. Чи вмієш ти скаржитися. 
17. Як ти розбираєшся в техніці? 
18. Голота на видумку хитра. 
19. Мова тіла. 
20. Що ти любиш більше: дарувати чи отримувати подарунки? 
21. Планета Земля. 
22. Утилізація відходів. 
23. Злочини і злочинці. 
24. Легендарні персонажі. 
25. Повідомлення про крадіжку. 
26. Літературне слово. 
27. Бути чи не бути. 
28. Історії про вампірів. 

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.sg-club.com.ua 

Після закінчення курсу програми "Speak More English" учні отримують сертифікат про проходження програ-
ми від школи іноземних мов Speak & Go Kyiv.  

Відгук про нас:  
«Дуже подобається школа S&G. Дійсно багато корисної та повчальної інформації.  Тут цікаво і добре.  Рекомендую!» 

Юлія С., студентка школи S&G Kyiv. 

S&G Study Abroad пропонує вивчати та практикувати англійську мову під час канікул та  
відпочинку у програмах від наших унікальних партнерів:  
1) English Active та Discover English в Англії- англійська мова у міжнародному середовищі. 
2) TEG's Camp America - знайомство з культурою Америки та вивчення англійської з носіями мови у мальов-
ничих Карпатах. 
3) Активний відпочинок та практика англійської для активних людей в Міжнародному молодіжному таборі 
"Матриця", Болгарія.  
4) Знайомство з студентським життям американських вузів та міжнародний досвід спілкування з лідерами США 
у Вашингтонській Літній Академії Лідерства у Бізнесі та Дипломатії, Вашингтон, США. 
Для всіх учнів школи діє програма лояльності. Під час програми TEG, у 

Вашингтоні 


