
 

 

Короткий опис  

Зміст курсу 

Рівень: початковий, A 1.1 
Кількість занять в програмі: 33 заняття або 66 академічних годин 
Кількість занять на тиждень: 2 заняття 
Тривалість одного заняття: 90 хвилин (1,5 години) 
Контроль знань: 4 тести протягом програми 
Навчальні матеріали: підручники English File 3rd edition Elementary, OUP (Oxford University Press) 
(Units 1-4), додаткові матеріали, аудіо та відео матеріали 
Курс розпочинається ______________ та закінчується ______________ 

Speak English Basic 

Місія SARGOI - допомогти учням зростати особисто та професійно за допомогою англійської мови та міжнародного 
досвіду. 
Студенти навчатимуться інтенсивно та динамічно. Вони вивчатимуть основні структури англійської мови,  
зосереджуючи увагу на побудові комунікативних навичок. Ознайомляться з найуживанішими словами, необхідними 
для кращого розуміння письмових та розмовних текстів. Курс охоплюватиме всі чотири мовні навички: читання, 
письмо, аудіювання та спілкування, допомагаючи студентам здобути впевненість в своїх здібностях, ефективно  
використовувати англійську мову в повсякденному житті. Студенти матимуть досвід різних стилів навчання,  
включаючи індивідуальну та групову роботу, і спостерігатимуть чіткий прогрес завдяки регулярним тестуванням. 
Студенти отримають багато можливостей розвивати глобальне, творче та самостійне мислення. Також, до змісту  
курсу включені стратегії підвищення самостійності студентів. 
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 дні тижня, цифри, кольори 
 країни та національності 
 спілкування в класі 
 речі повсякденного  

використання 
 зовнішній вигляд 
 прикметники опису 
 почуття 
 дієслова щоденного вжитку 
 робота та професії 
 люди та уніформа 
 сім’я 
 щоденні справи 

 вітання 
 самопрезентація 
 реєстрація в готелі 
 пропозиції та поради 
 визначення часу 
 замовлення їжі та напоїв 
 зустріч та відрекомендування 

людей 

 дієслово “to be” 
 предметні займенники та  

присвійні прикметники 
 артиклі a/an, the 
 імперативи, команди 
 this/ that/ these/ those 
 present simple (теперішній 

простий час) 
 порядок слів у питанні 
 вживання `s 
 прийменники місця та руху 
 прислівники та вирази  

повторювання 

Теми та словниковий запас Мовні функції  Граматика 

Навички, які Ви отримуєте по закінченні курсу: 
 Навички аудіювання: студенти можуть зрозуміти просту, 

стандартну мову, яка дуже повільна і чітка. 
 Навички читання: студенти можуть розуміти дуже короткі 

та прості тексти.  
 Розмовна взаємодія: студенти можуть спілкуватися простим 

способом, якщо інша людина готова повторювати або  
перефразувати речення з повільнішим темпом мовлення та 
допомагати в формулюванні фраз. 

 Розмовний результат: студенти можуть використовувати 
прості фрази і речення для опису: що він/вона робить, де 
він/вона живе і люди,  він/вона знає.  

 Навички письма: студенти можуть написати коротке, просте 
повідомлення або листівку, наприклад надіслати святкові 
привітання. 

Вимова: 

 голосні звуки, наголос слова 
 наголос речення 
 алфавіт 
 закінчення -s, та -es; th 
 довгі та короткі голосні звуки  
 розуміння зв’язної мови  
 третя особа -s 
 літера “0” 
 поєднання слів у реченні та  

наголос речення 
 літера “h” 

Dream Big. Act Now. 

Курс включає: Motivation Time, Event Calendar 


