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ІНОЗЕМНИХ МОВ
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АВТОР, ВИКОНАВЕЦЬ

НАШІ ПАРТНЕРИ
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ЕКО-СИСТЕМА НАВЧАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ

УКРАЇНЕЦЬ
національна система 

тестування англійської 

мови

онлайн навчання

ЕКОСИСТЕМА LINGVA

оффлайн навчання

Змішане навчання в закладах освіти



150 уроків

7500 прикладів

lingva.ua

LINGVA.SKILLS БЕЗКОШТОВНА 

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА

100 уроків

7000 прикладів

B2

150 уроків

8500 прикладів

1 урок =

• 100 загальних прикладів використання

• 3 види вправ, для опрацювання кожної

фрази (прослуховування, наслідування

структури, орфографія)

• граматичні пояснення та візуалізації

рівень

унікальних фраз:
користувачі будуть розуміти і звикнуть до 

функціонування англійської мови - вони будуть в 

змозі говорити, читати, писати та розуміти.

унікальна система
Це допоможе правильно вивчати професійний

словник

• Будь-хто – Будь-де – Будь-коли

• Ефективно та дієво

• Відповідно до стандартів ЄС

• Безкоштовно

• В ігровій формі

>20.000 

SRS

онлайн 

навчання

2016 2017 2018

A1-А2

B1-B1+
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ВЕБІНАРИ

• як працює Лінгва і як нею скористатися найкраще

• як ставити цілі в вивченні мов і досягати їх

• як вчитися мовам із задоволенням

• як вчити слова і закарбовувати їх назавжди

• як вчити граматику і не плутати часи

• навчитися розуміти на слух

• як тренувати вимову

• як розговоритися

• як долати психологічні перешкоди у вивченні мов

• як організовувати процес вивчення мов

• як побороти рунгліш/украёнгліш

• як навчати дітей і обирати для них школи, курси, вчителів тощо

• як поїхати за кордон і реально навчитися автентичної мови

• як вчити декілька мов одночасно і не збожеволітияк писати якісні тексти іноземною

• як інтегрувати основну професію і вивчення професійної англійської

Віталій Зубков,

психолінгвіст, поліглот, методист 

та викладач п’яти іноземних мов 

із двадцятирічним досвідом. 

https://app.asana.com/0/0/498503731180141
https://app.asana.com/0/0/498503731180142
https://app.asana.com/0/0/498503731180138
https://app.asana.com/0/0/498503731180139
https://app.asana.com/0/0/498503731180140
https://app.asana.com/0/0/498503731180143
https://app.asana.com/0/0/498503731180144
https://app.asana.com/0/0/498506849307884
https://app.asana.com/0/0/498506849307885
https://app.asana.com/0/0/498506849307886
https://app.asana.com/0/0/498506849307887
https://app.asana.com/0/0/498506849307888
https://app.asana.com/0/0/498515312883072
https://app.asana.com/0/0/498506849307889
https://app.asana.com/0/0/498506849307891
https://app.asana.com/0/0/498506849307892
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SPEAKING CLUBS

Speaking Clubs в Колонній залі КМДА
4000 киян

Квітень-червень, вересень-листопад
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SPEAKING CLUBS

Speaking Clubs для 4000 
державних службовців міста

Києва
Липень-серпень

Партнер:
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SPEAKING CLUBS

Speaking Clubs для 4000
школярів та студентів міста

Києва
Травень-червень, вересень-

листопад
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КІНОПОКАЗИ

В рамках проекту проводяться БЕЗКОШТОВНІ 
кінопокази англомовних

фільмів
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LINGVA.INFORM
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LINGVA в школах

Також на порталі «Lingva.Skills» 
створено «Кабінет Викладача», який  
дозволяє викладачам вітчизняних 
навчальних закладів підвищити 
ефективність викладання англійської 
мови під час учбового процесу та який 
показав свою результативність і тепер 
Асоціація інноваційної та цифрової 
освіти відкриває доступ до «Кабінету 
Викладача» для всіх загальноосвітніх 
закладів    м. Києва. 

Дана послуга є безкоштовною, і такою 
залишиться.
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Blended learning ПРОГРЕС

Березень, 2016 - Підписано Меморандум з Міністерством

освіти і науки України

з вивчення англійської мови для більш ніж 500 000 
вчителів з усіх регіонів України

Листопад 17, 2016 Конференція "Впровадження змішаного

вивчення англійської мови в школах України на базі

Lingva.Skills" спільно з Міністерством освіти і науки України за 

участю 400 вчителів з усіх регіонів України. 

Березень 30, 2018 Конференція "Впровадження змішаного

вивчення англійської мови в школах Києва на базі Lingva.Skills" 

за участю 450 вчителів англійської мови та адміністрації 

навчальних закладів Києва. 
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МАРКЕТ МОВ

“Україна відкрита світу»
15 вересня 2018 року, 

ДК «КПІ», прилегла територія
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МАРКЕТ МОВ

15 вересня 2018 року, ДК «КПІ»

Виставка провайдерів послуг

Ярмарка культур (за сприяння 

посольств іноземних держав вУкраїні)

Кінопокази з обговоренням

English Speaking Clubs, table games

Семінари щодо вивчення 

іноземних мов

ВІТАЛІЙ ЗУБКОВ

ДМИТРО КОМАРОВ

ВОЛОДИМИР СПІВАКОВСЬКИЙ

Веселі квести, майстер-класи, розваги
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МАРКЕТ МОВ

15 вересня 2018 року, ДК «КПІ»

Проведення наймасовішого уроку 

з англійської мови (проведе Віталій Зубков)
Виступи:

Представник Мінінформполітики, 

Міністр освіти та науки України

Лілія Гриневич, мер

Києва Віталій Кличко

Виступи гумористичного шоу, стендап, 

розважальна програма

Фіксація рекорду 

України

з проведення 

наймасовішого 

уроку з англійської 

мови



Марія Богуслав, виконавчий директор 

Асоціацції інноваційної та цифрової

освіти,

Автор проекту «Київ Заговорить 

Англійською»
+38 050 387 80 26

info@lingva.ua

lingva.ua

ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ!

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЕРЖАВНИМИ 

СЛУЖБОВЦЯМИ ТА ІНШИМИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ


