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Чекаємо Вашого дзвінка ПН-ПТ 

з 9:00 до 20:00 

м. Полтава, 
вул. Небесної Сотні (Леніна), 4 

2 поверх (направо), каб.22 
 

Зупинка «Корпусний сад» або «Будинок 
зв’язку» 

 
Рівень Upper-Intermediate Progressive 1 – В2.2 

Оновлене видання курсу англійської мови для дорослих пропонує Вам нові тексти для 
читання і теми з новими і актуальними завданнями відповідно до Ваших потреб. 

Наш курс пропонує свіжі теми з англійської мови, необхідні для успіху сьогодні. 

Цей курс і його автори, Ліз і Джон Соарс, стали асоціюватися з еталоном викладання і 
вивчення англійської мови. Вивчайте мову, використовуючи чудову навчальну програму 
курсу, побудовану на всесвітньо визнаній методології. 

П'яте видання курсу зберегло основу визнаної методології та надало учням абсолютно 
нові тексти, теми та цифрові ресурси. 

Поєднуючи практичний контент з реального життя сучасних студентів з гнучкими 
цифровими ресурсами, чітко пов'язаними з навчальним планом, курс забезпечує 
залучення та мотивацію студентів до успіху. 

В чому унікальність курсу? 

• Вивчайте практичну, актуальну, живу розмовну англійську мову за допомогою 
нових тем, що відповідають сучасним реаліям 

• Вступ до кожного розділу, що включає привабливі фотографії і відеоматеріали, 
допомагає учням підготуватися до вивчення нового матеріалу 

• Центр ресурсів для викладачів дозволяє завантажувати і адаптувати навчальний 
матеріал під учнів, а також зберегти дорогоцінний час 

• Ви можете переглядати завдання з попередніх уроків, виконувати додаткові 
практичні завдання, відстежувати прогрес у навчанні і отримувати моментальну 
зворотний зв'язок у вигляді оцінок 

• 90% викладачів вважають, що цей курс допоміг студентам перейти до наступного 
рівня навчання 

• Вам сподобається збалансований підхід до вивчення лексики, граматики та 
інтегрованих навичок, що неодмінно забезпечить правильний рівень складності 
завдань 

• Нові вправи в режимі онлайн надають учням додаткову практику і дозволяють 
самостійно перевіряти прогрес в навчанні 

Оригінальні, захоплюючі і веселі уроки навчального курсу відомі тим, що сприяють 
швидкому розвитку навику усного мовлення. Згідно з дослідженнями Oxford Impact 90% 
опитаних викладачів з усього світу підтвердили, що курс допомагає учням розвинути усне 
мовлення. 

Ознайомтесь зі змістом курсу на наступній сторінці 

 

Англійська для дорослих 
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Рівень Upper-Intermediate Progressive 1 – В2.2 

 



 



 



 


