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Рівень Intermediate  – В1.1 

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. 

Як саме наш курс мотивує студентів розмовляти англійською? 

Уроки і завдання курсу надають студентам необхідні ресурси для вивчення мови, 
мотивацію і ряд можливостей, які допоможуть виробити впевненість. Завдяки 
збалансованій навчальній програмі учні набувають впевненості в процесі навчання 
граматики, лексики, правилам вимови і базовим навичкам на кожному уроці. На одній 
інформаційній платформі викладачі та студенти знайдуть всі необхідні відео- і 
аудіофайли, вправи і багато іншого для курсу. 

У січні і лютому 2018 року проводилося дослідження Oxford Impact щодо цього курсу. 
Oxford проводить дані дослідження з метою оцінювання освітніх ресурсів і послуг, які 
викладачі і студенти можуть з упевненістю використовувати під час навчання. 

В чому унікальність курсу? 

• Нові та оновлені тексти, теми і вправи для аудіювання, які були складені на підставі 
відгуків викладачів курсу з різних країн 

• Викладачі та студенти мають доступ до всіх своїх онлайн-ресурсів курсу - відео, 
аудіо, додаткового матеріалу та багато іншого 

• Нові відеоматеріали для аудіювання інтегровані в кожен урок курсу. Дані навчальні 
ресурси дозволяють оживити класні заняття і зробити їх більш динамічними 

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

• Навчальна програма в режимі онлайн включає нові відеоматеріали і унікальну 
можливість дивитися і слухати зрозумілу англійську мову 

• Нові інтерактивні відео, завдяки яким студенти можуть брати участь в п'єсі "Rob and 
Jenny" 

• Нові відео розділу Sound Bank надають унікальну можливість бачити та чути 
правильну модель вимовляння англійських звуків 

Курс пропонує надзвичайно гнучкий цифровий пакет, який неодмінно зацікавить будь-
якого студента. 

Нове видання курсу побудовано на випробуваній та надійній методології та містить 
унікальні мотивуючі уроки та завдання, які спонукають студентів говорити англійською з 
впевненістю. 

Ознайомтесь зі змістом курсу на наступній сторінці 

Англійська для дорослих 
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