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Сьогодення та майбутнє України пов’язано з входженням країни в
Європейський Союз, з приєднуванням до скарбниць світової культури та
здобутків науки й освіти, можливістю отримання знань із першоджерел.
Запорукою успіху на цьому шляху є підвищення ефективності навчання
іноземної мови, зокрема англійської. Враховуючи роль англійської мови як
мови міжнародного спілкування, Кабінетом Міністрів України затверджено
План заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської
мови на період до 2020 року, складений з урахуванням вимог сучасного
глобалізованого, інформаційно-технологічного суспільства.
Зважаючи на актуальність питання, Державною науково-педагогічною
бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського у 2016 р. започатковано
цикл рекомендаційних бібліографічних списків «2016 рік – рік англійської
мови
в
Україні»,
які
оприлюднено
на
порталі
бібліотеки
(http://dnpb.gov.ua/ua/бібліографічні-ресурси/бібліографічні-посібники-зактуальн/для-вчителів-предметників-класних-ке/). Вашій увазі пропонується
рекомендаційний вебліографічний список «Мовні літні табори та курси з
вивчення англійської мови», який складається з двох розділів:

1. Літні мовні табори.
2. Курси англійської мови.
Бібліографічні записи згруповано за зведеною українсько-російською
абеткою, потім – література англійською мовою. Хронологічні рамки
дібраного матеріалу – 2016–2017 рр.
Вебліографічний список розрахований на всіх бажаючих удосконалити
або розпочати вивчення англійської мови.
1. ЛІТНІ МОВНІ ТАБОРИ
1. Англомовний денний табір у Києві [Електронний ресурс]
// STADY.UA : [офіц. сайт укр. освіт. компанії]. – Текст. дані. – [Київ], 2017.
– Режим доступу: http://daycamp.study.ua (дата звернення: 05.04.17). – Назва з
екрана.
Кращі фахівці STUDY.UA розробили спеціальну програму для вивчення
англійської мови влітку. Усі заняття спрямовані на розвиток усного
мовлення та комунікативних здібностей. Програма ідеально комбінує,
безпосередньо, заняття англійською мовою та цікаві майстер-класи, що
дозволяє вчити іноземну мову в невимушеній формі в різноманітних
ситуаціях.
2. Денний табір (AmES Day Camp). Літній інтенсив [Електронний
ресурс] // Американська Англійська Школа (АмЕС) : [офіц. сайт]. – Текст.
дані. – [Львів], 2017. – Режим доступу: http://ames.org.ua/day_camp/ (дата
звернення: 03.04.17). – Назва з екрана.
Унікальна можливість для дітей віком 6–13 років не тільки відпочити
на свіжому повітрі, але й здобути навички спілкування англійською у
невимушеній атмосфері з досвідченими працівниками школи AmES з України
та США. Запропоновано майстер-класи за авторськими програмами відомих
львівських дизайнерів та митців (за участю модельно-креативної школи
LFW model kids – виготовлення мила, свічечок, декупаж, прикраси, розпис
дерев’яних фігурок, фото майстер класи та ін).
3. Детские летние каникулы в Англии [Электронный ресурс]
// Karandash : [офиц. сайт представителя иностр. шк. и ун-тов в Украине]. –
Текст.
дан.
–
Украина,
2017.
–
Режим
доступа:
https://karandash.ua/children/summer/ (дата обращения: 04.04.17). – Загл. с
экрана.
Літні канікули в Англії - це не тільки захоплюючі мовні уроки, а й різні
екскурсії і розваги для дітей від 3 до 18 років. Побувати в Лондоні біля
підніжжя Біг Бена, подивитися на королівський Букінгемський палац і
покататися на знаменитих червоних автобусах - все це дозволить Вашій
дитині отримати незрівнянне задоволення від перебування у Великобританії!
4. Дитячі мовні табори [Електронний ресурс]
// Навчальний центр Віокса – Текст. дані. – Київ, 2017. –
Режим
доступу:
http://www.vioksa.com.ua/index.

php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=128&lan
g=ua (дата звернення: 05.04.17). – Назва з екрана.
Навчальний центр «ВІОКСА» пропонує Вашим дітям вивчення +
спілкування з носієм мови та цікавий відпочинок у дитячому таборі «Чайка»
на березі річки Рось – під Києвом влітку 2017 р.
5. Літні мовні табори від «Easy Way», Київ
[Електронний ресурс] // Дороговказ. – Текст. дані. –
Київ,
2017.
–
Режим
доступу:
http://ua.dorogovkaz.com/dol_easyway.php
(дата звернення:
05.04.17). – Назва з екрана.
Центр «Easy Way» запрошує дітей шкільного та дошкільного віку в
літні денні табори. Вашим дітям запропоновано провести час не тільки
весело та цікаво, але й з користю, закріпивши одержані протягом року
знання.
6. Літні мовні табори [Електронний ресурс] // Літнє оздоровлення
білоцерківських дітей. – Текст. дані. – Біла Церква, 2016. – Режим доступу:
https://sites.google.com/site/litneozdorovlenna/litni-movni-tabori (дата звернення:
05.04.17). – Назва з екрана.
Видавництво «Макміллан Ед'юкейшн» пропонує серію розроблених
уроків різного рівня складності, для старшої вікової групи для роботи над
проектами,
які
безкоштовні
для
завантаження
з
сайту
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/resources/ Британською Радою
було розроблено онлайн матеріали для тих хто вивчає англійську мову. Ці
матеріали включають відео і аудіо матеріали, мовні ігри, мовні
вправи,розповіді на різні теми. Веб-сайт містить ресурси для дітей
молодшого
віку
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/?utm_source
=lekids&utm_medium=header-tab&utm_campaign=learnenglish-kids, підлітків
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/, вчителів http://www.teachingenglish.
org.uk/. Матеріали веб-сайту можна використовувати для проектної
роботи дітей у літньому мовному таборі.
7. Літні мовні табори [Електронний
ресурс] // Літо. літечко! Ура! : [блог Грабко
Тетяни Анатоліївни, методиста з інозем.
мови та вихов. роботи Солонян. район.
наук.-метод. кабінету]. – Текст. дані. –
[Солоне], 2017. – Режим доступу:
http://solonesummercamp.blogspot.
com/p/blog-page_95.html (дата звернення:
04.04.17). – Назва з екрана.
Презентовано досвід роботи літніх мовних таборів, що створені і
працюють на баз сільських шкіл Солонянського району Дніпропетровської
області. Розміщено кейс керівника літнього табору, де подається безліч
матеріалів для організації літнього відпочинку школяриків, щоденник
мовного табору тощо.

8. Літні мовні табори [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і
науки України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу:
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/2016-%E2%80%93-rikanglijskoyi-movi-v-ukrayini/litni-movni-tabori/ (дата звернення: 01.04.17). –
Назва з екрана.
Подається інформація щодо літніх мовних таборів GoGlobal ,
практичні матеріали, методичні рекомендації, контакти в регіонах.
9.
Літній
мовний
табір
«Addrian»
[Електронний ресурс] // Освіта. UA. – Текст. дані. –
[Україна],
2017.
–
Режим
доступу:
http://osvita.ua/languages/camp/18647/ (дата звернення:
04.04.17). – Назва з екрана.
Літній мовний табір «Англійська + Розваги»
при школі англійської мови «Addrian» – це унікальний формат літнього
дитячого відпочинку, при якому в комфортних сучасних умовах діти
вивчають англійську мову, беруть участь в різноманітних майстер-класах
під керівництвом професійних інструкторів, долучаються до щоденної
розважальної програми школи.
10. Літній Мовний Табір «English
Every Moment» [Електронний ресурс]
// English Every Moment – Текст. дані. –
[Україна], [б. р.]. – Режим доступу:
http://splendidworld.co.ua/ (дата
звернення: 06.04.17). – Назва з екрана.

Літній мовний табір «English Every Moment», організований школою
іноземних мов «Lingvo Land» – це формат літнього дитячого відпочинку, при
якому в комфортних сучасних умовах під керівництвом професійних
педагогів діти вивчають англійську мову, беруть участь в різних майстеркласах, залучені в щоденну цікаву активно-творчу, розважальну програму з
англійською мовою для дітей.
11. Літній освітній табір з вивчення іноземних мов у Карпатах
AmES Summer Camp'17 [Електронний ресурс] // Американська Англійська
Школа (АмЕС) : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим
доступу: http://ames.org.ua/ames-camps/english-speaking-camp-in-carpathians/
(дата звернення: 05.04.17). – Назва з екрана.
Американська Англійська Школа (мовна академія AmES) дає Вам та
Вашим дітям прекрасну нагоду поєднати приємне з корисним – активний
відпочинок та спорт у сонячному Закарпатті з вивченням іноземних мов та
розвитком творчих здібностей. Розташування: Туристично-оздоровчий

комплекс Едельвейс, с. Сіль, Велико-Березнянський р-н, Закарпатська обл.
Вік: від 7 до 17 років.
12. Мовна Академія AmES [Електронний ресурс] // Освіта. UA. –
Текст.
дані.
–
[Україна],
2017.
–
Режим
доступу:
http://osvita.ua/languages/camp/36698/ (дата звернення: 04.04.17). – Назва з
екрана.
Американська Англійська Школа (American English School) розпочала
свою діяльність у 1986 р. В Україні представництво
школи було відрито у 1994 р., м. Стрий та Ужгород –
2008. Це – найбільша школа вивчення англійської мови у
Львівській обл. з найменшою кількістю людей в групах
(2–6 чоловік в групі, індивідуальні); 22 роки досвіду
викладання англійської в Україні; Школа видає
сертифікат, який засвідчує, що Ваші знання
відповідають вказаному рівню, Вас дійсно навчать
англійської до необхідного рівня;передбачений двотижневий випробувальний
період (4 заняття), аби Вас ознайомлять з тим, що пропонують, перед тим,
як прийняти рішення про вибір навчального закладу; школа не вигадує
«своїх», «запатентованих» методів, а використовує програми навчання,
розроблені Оксфордським та Кембриджським університетами.
13. Мовний табір «Берег» [Електронний
ресурс] // Освіта. UA. – Текст. дані. – [Україна],
2017.
–
Режим
доступу:
http://osvita.ua/languages/camp/
18558/
(дата
звернення: 04.04.17). – Назва з екрана.
Міжнародний дитячий мовний табір «Берег»
– це набагато більше, ніж просто літній табір. Він
створює безцінні спогади й об'єднує друзів з різних
країн світу на все життя. В таборі можна поліпшити свою англійську мову,
з дітьми працюють викладачі з досвідом роботи понад 10 років.
14. Мовний табір ILES Camp [Електронний
ресурс] // Освіта. UA. – Текст. дані. – [Україна], 2017.
– Режим доступу: http://osvita.ua/languages/camp/18559/
(дата звернення: 04.04.17). – Назва з екрана.
Компанія ILES Education пропонує літній мовний
табір для дітей віком до 17 років – ILES Camp, в
мальовничому місці на річці Південний Буг, однієї з
найзначніших і найкрасивіших річок на південному заході України.
Мовний табір організований на базі санаторію «Сокілець», в
15 кілометрах від м. Немирова (Вінницька обл.). Курс англійської мови, що
викладається в таборі, розроблений спеціально для українського ринку і
поєднує граматичні заняття з розмовною практикою. Всі діти перед

навчанням проходять тестування з англійської мови та за його
результатами розподіляються до навчальних груп. Для кожної групи
розробляється індивідуальна навчальна програма. Кожна зміна триває 14
днів і включає 40 годин англійської мови. По закінченні курсу кожен учень
отримує відповідний сертифікат. Вік дітей 9–17 років.
15. План роботи літнього мовного табору [Електронний ресурс]
// Інфоурок. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу:
https://infourok.ru/plan-roboti-litnogo-movnogo-taboru-1043188.html
(дата
звернення: 05.04.17). – Назва з екрана.
Запропоновано план роботи літнього мовного табору з вивчення
англійської мови. Подано плани-конспекти занять з різних тем, кожен день
перебування в таборі має своє гасло і розписаний відповідно цьому.
16. Табір «Маленька Америка» [Електронний
ресурс] // Освіта. UA. – Текст. дані. – [Україна], 2017. –
Режим доступу: http://osvita.ua/languages/camp/18643/
(дата звернення: 04.04.17). – Назва з екрана.
Пропонується 40 годин захоплюючих занять з
сертифікованими носіями мови. Заняття в маленьких
групах (до 10 осіб). Кожний учасник табору взаємодіє
з американськими викладачами. Широкі можливості для самовираження.
Розширення словникового запасу та арсеналу засобів спілкування
англійською. Пропонуються різні гуртки, де навчать їзді на конях.
Пропонується відпочинок та ігри на природі, туризм, лісні походи та
прогулянки.
17. Табори з вивченням мов [Електронний ресурс] // Освіта. UA. –
Текст.
дані.
–
[Україна],
2017.
–
Режим
доступу:
http://osvita.ua/languages/camp/ (дата звернення: 04.04.17). – Назва з екрана.
Подається інформація щодо різних мовних літніх таборів в Києві,
Херсоні, Миколаєві, Одесі, Львові, Полтаві. Розповідається про умови та
можливості вивчення англійської мови для школярів різного віку.
18. Упровадження нового формату вивчення іноземних мов для
школярів – неформальні літні мовні табори [Електронний ресурс] // КЗ
«Інноваційно-методичний центр» Криворізької міської ради : [офіц. сайт]. –
Текст.
дані.
–
Кривий
Ріг,
2017.
–
Режим
доступу:
http://kzimc.at.ua/publ/zagalna_serednja_osvita/vikhovna_robota/uprovadzhennja_
novogo_formatu_vivchennja_inozemnikh_mov_dlja_shkoljariv_neformalni_litni_
movni_tabori/4-1-0-1613 (дата звернення: 05.04.17). – Назва з екрана.
Подається інформація щодо літніх мовних таборів, що діють на базі
Криворізьких шкіл та ліцеїв, діяльність яких спрямована на вивчення та
поглиблення знань англійської мови.
19. Celyn ABC-camp [Електронний ресурс]
// Освіта. UA. – Текст. дані. – [Україна], 2017. –
Режим
доступу:

http://osvita.ua/languages/camp/18560/ (дата звернення: 03.04.17). – Назва з
екрана.
Це унікальна програма для дітей з вивчення англійської мови, що
проводиться педагогами з Великої Британії. Слідуючи концептуальним
принципам і кращим традиціям, фахівці Celyn ABC-camp здійснюють свою
місію з розвитку та формування особистості дитини, інтеграції юного
покоління в світ без кордонів, світ свободи вибору, зберігаючи дбайливе
ставлення до найважливішого періоду життя людини – дитинства.
20. Creative City Summer [Електронний ресурс] // Освіта. UA. – Текст.
дані.
–
[Україна],
2017.
–
Режим
доступу:
http://osvita.ua/languages/camp/18564/ (дата звернення: 03.04.17). – Назва з
екрана.
Creative City Summer – це тематичний + дитячий + міський + денний
табір з вивченням англійської мови та Street-art-ом.
Програма «Англійська/Німецька + Street Art & Street Sports» дозволяє:
 покращити свою англійську/німецьку з викладачами – носіями мови;
 розкрити свої таланти в найбільш популярних напрямках сучасного
«Street art»: rap, hip-hop, break dance, graffity і сучасних «Street sports»:
паркур, street ball (баскетбол), ролики, міні-футбол;
21. Life Style [Електронний ресурс] // Освіта. UA. – Текст. дані. –
[Україна], 2017. – Режим доступу: http://osvita.ua/languages/camp/18562/ (дата
звернення: 03.04.17). – Назва з екрана.
Life Style – це денний мовний табір для дітей та підлітків. Мовна
школа Life Style організовує англомовні на німецькомовні табори для хлопців і
дівчат віком від 5 до 14 років. Денний табір – це чудова можливість
покращити знання англійської мови, опанувати корисні навички, зустріти
нових друзів, активно та весело провести час. Кваліфіковані викладачі
допоможуть наповнити відпочинок веселим та пізнавальним спілкуванням
англійською мовою, побороти мовний бар’єр, потрапити до англомовного
середовища та отримати величезне задоволення від проведеного часу!
22.
Odessa
language
study
centre
[Електронний ресурс] // Освіта. UA. – Текст. дані. –
[Україна],
2017.
–
Режим
доступу:
http://osvita.ua/languages/camp/18563/
(дата
звернення: 04.04.17). – Назва з екрана.
OLSC – англійський табір денного
перебування. Всі батьки замислюються над тим,
де проведе літній відпочинок їх дитина. І всі хочуть, щоб малюк провів цей
час з максимальною користю. А хіба можна уявити собі більш сприятливе
проведення часу для дитини, ніж літній табір з вивченням англійської мови?
Таким чином, дитина не тільки отримує насолоду від спілкування з
природою, а й підтягує свої знання іноземних мов.

23. Summer Language Camps 2016
[Електронний
ресурс]
// Науково-методична
лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх
обмінів
Кіровоградського
ОІППО
імені
Василя Сухомлинського : [офіц. сайт]. – Текст. дані.
–
Кіровоград,
2017.
–
Режим
доступу:
http://www.im-koippo.edukit.kr.ua/litni_movni_tabori/
(дата звернення: 04.04.17). – Назва з екрана.
З досвіду роботи вчителя англійської мови
О. Кузьменок щодо організації та проведення літніх
мовних таборів на базі НВК «ЗНЗ І–ІІІ ступенів» № 9 – спеціалізована школа
«Олександрійської міської ради».
2. КУРСИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
24. Англійська для учнів [Електронний ресурс]
// Live English. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим
доступу: http://www.live-english.com.ua/ukr/programita-rozklad/english-for-students.html (дата звернення:
07.04.17). – Назва з екрана.
Спеціальні програми для школярів 6–7, 8–9, 10–11 класів, студентів
ПТУ, коледжів, інститутів і університетів.
25. Англійська для школярів
[Електронний ресурс] // Курси іноземних
мов «Основи». – Текст. дані. – Київ, 2016.
– Режим доступу:
http://www.osnovy.kiev.ua/ua/anglijskij-dlya-shkolnikov (дата звернення:
06.04.17). – Назва з екрана.
Програми з вивчення англійської мови на курсах побудовано так, щоб
школяр оволодівав усіма аспектами мови: лексикою, граматикою та
аудіюванням, письмом та усним мовленням. Таким чином, після закінчення
навчання наші учні дійсно володіють мовою, а не тільки її частиною.
На уроках використовується навчальна література видавництва
Oxford University Press . Викладачі роблять заняття насиченими, цікавими
та ефективними. Ви можете обрати для своєї дитини: групове навчання (6–
10 чоловік);навчання в міні групах (3–5 чоловік);індивідуальне навчання.
26. АнтиШкола Space Deer. Курси англійської мови
[Електронний ресурс] // Space Deer. – Текст. дані. – Київ,
2017.
–
Режим
доступу:
https://enguide.ua/ua/kiev/courses/spacedeer – Режим доступу:
Space Deer – це АнтиШкола англійської мови у
програму якої входить:









моделювання життєвих ситуацій;
різноманітні ігри;
зняття мовного та внутрішнього затиску;
дебати;
презентації;
відео перегляди;
окремі майстер класи.

27. Другі Київські курси іноземних мов
[Електронний ресурс] // Kyiv Languages School 2. – Текст.
дані. – [Київ, б. р.]. – Режим доступу: http://www.kievlanguages.com.ua/ (дата звернення: 06.04.17). – Назва з
екрана.
Другі Київські курси іноземних мов функціонують як добре відомий
навчальний заклад ще з 1977 р. Серед випускників курсів – державні діячі,
видатні науковці, викладачі вузів, вчителі шкіл, дипломати, перекладачі,
письменники, бізнесмени. Протягом своєї більш ніж 30-річної історії курси
постійно удосконалюють систему навчально-методичної роботи, зокрема в
частині оновлення змісту та мeтoдiв навчання, приведення навчальних
програм у відповідність до вимог часу, рекомендацій Ради Європи та
Miнicтepcтвa освіти i науки України. Специфіка навчання полягає в тому,
що слухачам, незалежно від віку, попереднього досвіду вивчення іноземних
мов і індивідуальних здібностей, гарантується ефективність навчального
процесу та значний прогрес на кожному з етапів.
28. Друзі. Курси англійської мови [Електронний ресурс] // Enguide. –
Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу: https://enguide.ua/ua/
kiev/courses/druzya (дата звернення: 10.04.17). – Назва з екрана.
Ці курси не даремно називають найдоброзичливішими курсами
іноземних мов: розмовні клуби, спільні відеоперегляди плюс заняття в
невеликих групах дають свій результат – Вам стає легко і приємно говорити
англійською мовою. Ви з нею станете Друзями!
29. Курси англійської мови в ILC [Електронний ресурс] // ILC
International Language Centre – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу:
http://www.ilcentre.com.ua (дата звернення: 07.04.17). – Назва з екрана.
Цікаве та ефективне навчання для дорослих і дітей. Загальна
англійська, ділова мова, підготовка до міжнародних екзаменів – обирайте
власну програму навчання.
30. Курси англійської мови дітям і дорослим у Києві [Електронний
ресурс] // Школа иностранных языков Next Level. – Текст. дані. – [Київ, б. р.].
– Режим доступу: http://nextlevel.kiev.ua/uk/ (дата звернення: 06.04.17). –
Назва з екрана.
Next Level – це курси розмовної та ділової англійської мови, це курси
для дітей та дорослих, репетиторство, корпоративні заняття, підготовка
до ЗНО та міжнародних іспитів FCE, CAE, IELTS.

31. Курси англійської мови у Львові
[Електронний ресурс] // Life Style. Мовна школа. – Текст.
дані.
–
Львів,
2015.
–
Режим
доступу:
http://lifestyleng.com.ua (дата звернення: 10.04.17). – Назва
з екрана
Курси англійської мови від «Life Style» – це швидкий
і приємний спосіб вивчення нової мови. Пропонуються
всебічні уроки англійської мови, які спрямовані на розвиток у студентів
здатності розуміти, говорити, читати і писати даною мовою. Заняття
проводяться у невеликих групах висококваліфікованими викладачами, які
роблять все можливе, щоб кожен урок був максимально цікавим і
персоналізованим відповідно до ваших індивідуальних потреб. Гнучкі
програми спеціальної розробки, які акцентовані, передусім, на розмовну мову,
сприйняття на слух, читання і написання. Це дозволяє досягнути прогресу
значно швидше, ніж при традиційному веденні занять.
32. Курсы английского языка в Киеве на Подоле и
Святошино [Электронный ресурс] // Learn English Easily –
Текст. данные. – [Киев], 2017. – Режим доступа:
http://lee.org.ua (дата обращения: 10.04.17). – Загл. с экрана.
Learn English Easily (LEE) - школа англійської мови в Києві на Подолі,
яка спеціалізується на інтенсивних програмах, а також поглибленому
вивченні англійської з носіями мови. Методика школи заснована на
дослідженнях доктора Пімслера. Замість вправ із серії «вгадай правильну
відповідь» Ви будете просто говорити англійською з самого першого уроку.
Разом зі стандартними підручниками в школі використовуються «живі»
джерела англійської мови, такі як новини CNN, BBC, VOA, TED talks,
розповіді класиків, сучасні серіали, адаптовані під кожен рівень.
33. Навчайся легко [Електронний ресурс] // A+B school. – Текст. дані.
– Київ, [б. р.]. – Режим доступу: http://aplusb.com.ua/ (дата звернення:
06.04.17). – Назва з екрана.
Пропонуються курси англійської мови для дітей різних вікових груп:
Розвиваючі заняття із використанням елементів методики Марії
Монтесорі: співаємо, танцюємо, малюємо, досліджуємо навколишній світ - і
все це АНГЛІЙСЬКОЮ. Для дітей віком 3–4 років. Заняття проходять за
обов’язкової участі батьків.
Базовий курс для дошкільнят. Діти знайомляться з англійською мовою
та отримують позитивний досвід від цього знайомства за допомогою
яскравих головних героїв, мотивуючих завдань та великих кількості веселих
пісень, що закарбовують у пам’яті основу лексики та граматики англійської
мови.
Базовий курс англійської для школярів. Допомагаємо підтримувати
зацікавленість англійською та розвиваємо навички читання, письма та
говоріння. Даний курс допомагає почуватися вільно з англійською у межах

шкільних вимог та знати більше ніж цього вимагає освітня програма з
іноземної мови.
34.
Центр
международных
экзаменов
по
английскому языку [Электронный ресурс] // Grade
Educational Center. – Текст. данные. – Киев, 2017. – Режим
доступа: http://grade.ua/ (дата обращения: 10.04.17). – Загл. с
экрана.
Центр Grade Educational Center займає лідируючі позиції на ринку
освітніх послуг у сфері підготовки до міжнародних мовних іспитів.
Компанія надає послуги підготовки до таких іспитів як: TOEFL, IELTS, будьякому з іспитів Cambridge ESOL: YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, TKT,
ILEC, ICFE. Grade є офіціальнім партнером компанії ETC (Educational
Testing Service), а також University of Cambridge ESOL Examination, що
підтверджується відповідними документами.
35. Центр розмовної англійської Step Up
[Електронний ресурс] // English Speaking Centre
Step Up. – Текст. дані. – Львів, 2017. – Режим
доступу:
https://www.stepup.com.ua
(дата
звернення: 10.04.17). – Назва з екрана.
Навчання на курсах англійської мови Step UP
проводиться за комунікативною методикою, яка
насамперед забезпечує практичні знання та навички. Комунікативна
(безрівнева) методика передбачає інтенсивні заняття, під час яких Ви
отримаєте максимум практичних знань і від 60 до 100% розмовних
тренінгів за курс, тривалість якого 4 місяці. Ефект Ви відчуваєте вже після
декількох занять, навіть якщо ніколи раніше не вивчали Англійську. Також
економію часу та коштів можна легко відчути, порівнявши терміни і
вартість навчання в Центрі з курсами, що працюють.
36. Broadway English School. Курси англійської
мови // Enguide. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим
доступу: http://www.broadway.kiev.ua/about.html (дата
звернення: 10.04.17). – Назва з екрана.
Школа англійської мови BroadWay пропонує
вивчати англійську мову просто і відповідно до гнучкого і зручного графіку
занять. На базі школи Ви можете пройти безкоштовне тестування і
отримати консультацію. Комунікативна методика викладання матеріалу,
гнучка система знижок, безкоштовне використання бібліотеки – це, без
сумніву, великі переваги школи англійської мови BroadWay. Крім того, на базі
школи функціонують розмовні клуби.
37. Edelweiss-Lessons курси англійської мови
[Електронний ресурс] // Enguide. – Текст. дані. – Київ, 2017.

– Режим доступу: https://enguide.ua/ua/kiev/courses/edelweiss-lessons (дата
звернення: 10.04.17). – Назва з екрана.
Курси англійської мови Edelweiss-lessons пропонують індивідуальне
англійської мови навчання, в парах та групах за рівнями володіння
англійською від початкового до впевненого для дорослих та дітей в будьякий час.
38. Green Country. Курси англійської мови
[Електронний ресурс] // Enguide. – Текст. дані. – Київ, 2017.
– Режим доступу: https://enguide.ua/kiev/courses/green-country
(дата звернення: 10.04.17). – Назва з екрана.
Green Country – школа англійської мови, куди діти ходять із
задоволенням. Відмінна риса Грін Кантрі – авторська система майстеркласів та клубів «Англійські вихідні». Це цілий ряд суботніх занять за
інтересами.
39. InEnglish [Електронний ресурс] // Курси англійської мови в
Борисполі. – Текст. дані. – Бориспіль, [б. р.]. – Режим доступу:
http://inenglish.in.ua/#contacts (дата звернення: 06.04.17). – Назва з екрана.
Курси запрошують до вивчення англійської мови (бізнес або загальної
лексичної направленості) підлітків (від 12 років) та дорослих. Пропонується
підготовка до міжнародних іспитів з англійської, які є загальновизнаними у
всьому світі, а також підготовку до ЗНО/ДПА для школярів.
40. Language Academy Group. Курси англійської [Електронний
ресурс] // Enguide. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу:
https://enguide.ua/ua/kiev/courses/language-academy-group
(дата звернення:
10.04.17). – Назва з екрана.
Language Academy Group пропонує курси англійської мови для дітей від
3 років, дорослих і корпоративних клієнтів. Всі викладачі Академії мають
дипломи міжнародного зразка, більшість вчителів являється носіями мови.
Основна методика вивчення базується на комунікативному підході з
використанням аудіо та відеоматеріалів. Крім того, пропонується цілий ряд
різноманітних курсів і цікава програма розважальних заходів. На сайті
можна пройти онлайн-тест на рівень володіння мовою.
41. Native English School. Курси англійської
мови [Електронний ресурс] // Enguide. – Текст. дані. –
Київ,
2017.
–
Режим
доступу:
https://enguide.ua/ua/kiev/courses/native-english-school
(дата звернення: 14.04.17). – Назва з екрана.
«Native English School» пропонує всім бажаючим обрати для себе
оптимальний варіант навчання за веселою, приємною та ефективною
методикою. Пропонується на вибір кіно- і розмовні клуби, проведення
регулярних дискусій з носіями мови. Учні можуть обирати спеціальні уроки
для збільшення словникового запасу.

42. Smile School. Курси англійської мови Native
English School курси англійської мови [Електронний
ресурс] // Enguide – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим
доступу: https://enguide.ua/ua/kiev/courses/smile-school (дата
звернення: 14.04.17). – Назва з екрана.
Callan Metod – це швидкий і захоплюючий спосіб
вивчити англійську мову. Успіх у вивченні іноземної мови полягає в
систематичному повторенні пройденого матеріалу. Кожен урок за
методом
Callan
заснований
на
цьому
принципі,
інформація
запам'ятовується на довгий період, під час уроків школи немає місця
зазубрюванню. Callan Method (Каллан метод) – це методика по вивченню
англійської мови, розроблена Робіном Калланом, для швидкого поліпшення
Вашого розмовної англійської в приємній та інтенсивній атмосфері.
43. Speak Well. Курси англійської мови
[Електронний ресурс] // Enguide. – Текст. дані. –
Київ,
2017.
–
Режим
доступу:
http://www.speakwell.ua/ (дата звернення: 10.04.17).
– Назва з екрана.
Школа англійської мови Speak Well в першу
чергу орієнтована на поліпшення розмовної англійської мови. Ви зможете
підібрати ту програму, яка ідеально підійде саме Вам. Школа англійської
мови пропонує такі види програм навчання: курси англійської для дітей в
Києві та Одесі, розмовна англійська, курс навчання у вихідні дні, курси
інтенсивної англійської.

