
S&G: Спілкуйся та Удосконалюйся! 

“SPEAK ENGLISH, BASIC” 

Для підлітків та дорослих, 
 рівень A1 

початковий 

Короткий зміст програми 2015-2016 ак. р. 

Кількість занять: 60 занять або 120 академічних годин  

Кількість занять на тиждень:  2  

Контроль знань: 7  тестів протягом програми  

Навчальні матеріали: підручники видавни цтва Oxford “English File, 
Elementary ’’(Розділи 1-7), “Streamline” роздаткові матеріали, аудіо та відео  
супровід, flashcards. 

Тривалість курсу:  
в середньому 7 місяців 

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

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

Програма “Speak English, Basic”  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: 

 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  
“Speak English, Basic” 

1) Знайомство з новими людьми, зустрічі із друзями. 
2) Цифри, дні тижня, місяці, пори року. 
3) Країни та національності. 
4) Запит та повідомлення особистої інформації. 
5) Шкільні предмети, інструкції, спілкування в класі. 
6) В готелі. 
7) Прикметники для опису міст, країн, людей, предметів. 
8) Пошук підходящого супутника життя (подруги). 
9) Робота та професії. 
10) Мій робочий день. 
11) Інтереси та хоббі. 
12) Відомі люди. 
13) Моя сім’я. 
14) Котра година? 

15) Почуття. Як я себе сьогодні почуваю? 
16) Щоденні справи. 
17) Здоровий образ життя. 
18) Фестивалі та свята. 
19) У магазині кави. 
20) Моменти, які ми пам’ятаємо.  
21) Покупка одягу і шопінг. 
22) Мій улюблений фільм. 
23) Моя улюблена книга. 
24) Мій улюблений музичний стиль. 
25) Говоримо про сусідів. 
26) Яка сьогодні погода? 
27) Говоримо про мистецтво. 
28) Ми загубилися. 

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: 
 
«Заняття в школі Speak & Go насамперед вирізняються теплою, невимушеною атмосферою, високим професіоналізмом  
викладачів, індивідуальним підходом до кожного студента. Спілкування відбувається виключно англійською і ти відразу  
потрапляєш у мовне середовище. Також, під час занять використовуються особливі методичні прийоми для роботи з  
пам'яттю, різні види діяльності для кращого засвоєння мовних навичок.» 

Олена К.  

S&G Study Abroad пропонує практикувати англійську мову під час подорожей та відпочинку від наших унікальних партнерів:  
1) Автобусний чи авіа тур "Чарівність Європи".  

2) Подорож по країнам Балтії у круїзі  «Північне Сяйво» на Різдвяні свята. 
3) «Велика прогулянка» по Австрії, Угорщині, Італії та Швейцарії. 


