
S&G: Спілкуйся та Удосконалюйся! 

“SPEAK MORE ENGLISH” 

Для підлітків та дорослих, 
 рівень A2 

вище початкового 

Короткий зміст програми 2015-2016 ак. р. 

Кількість занять: 90 занять або 180  академічних годин  

Кількість занять на тиждень:  2  

Контроль знань: 11 тестів протягом програми  

Навчальні матеріали: підручники видавни цтва Oxford “English File, 
Elementary’’ (Розділи 7-12), “English File, Pre-Intermediate” (Розділи 1-6), розда-
ткові матеріали, аудіо та відео  супровід. 

Тривалість курсу:  
в середньому 11 місяців 

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

Чому Ви обираєте 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 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 More English” 

1) Читаємо книжки. 
2) Улюблена пора, день тижня, свято. 
3) Призначення зустрічей. 
4) Оренда будинку. 
5) Вечірка. 
6) Пригоди та подорожі. 
7) Що ти бачиш на цій картині? 
8) Детективна історія. 
9) Їжа та здорове харчування. 
10) Замовлення в ресторані. 
11) Перші враження від подорожей. 
12) Бажання та плани. 
13) Інтернет у нашому житті. 
14) Книжки та фільми. 
15) Місця та будинки, які ми відвідали. 
16) Знайомство. 

17) А який твій друг? Тип особистості. 
18) Опис одягу. 
19) Проблеми в готелі. 
20) Відпочинок. 
21) Пам’ятні моменти, фото, події. 
22) В аеропорту. 
23) Опиши своє місто. 
24) Проблеми в ресторані. 
25) Конфлікти в родині. 
26) Мода та шопінг. 
27) Вихідні та як їх краще провести. 
28) У ритмі сучасного життя. 
29) Найдружелюбніша столиця. 
30) Проблеми в магазині. 
31) Хто ти: оптиміст чи песиміст? 
32) Значення снів. 

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: 
«Одні з важливих складових у навчальному процесі це матеріал та як його подають. З цими ключовими для мене момента-
ми школа справляється на всі 100%. Хочу відзначити професіоналізм у викладачів, вміння тактовно і зрозуміло пояснити 
новий матеріал та проблемні моменти кожного учня. На уроках повністю занурюєшся у іноземне середовище, де достат-
ньо часу для спілкування. Підсумовуючи все, дану школу можна сміло рекомендувати друзям та знайомим.» 

Андрій М. 

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. 


