
LINGVA.SKILLS 
 З ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ, УЧИТЕЛІВ, ЛІКАРІВ, А ТАКОЖ СОЦІАЛЬНО 

НЕЗАБЕЗПЕЧЕНИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 

www.lingva.ua 



державні службовці 

(близько  

800 000 чол.) 

учителі  

(близько  

500 000 чол.) 

лікарі  

(близько  

200 000 чол.) 

тимчасово  

безробітні  

(понад 300 000 чол.) 

ВПО 

 (близько  

1 700 000 чол.) 

учасники АТО і члени 

 їхніх родин (близько 

250 000 чол.) 

люди з обмеженими 

можливостями  

(близько 2 500 000 чол.) 

ОТРИМАНО ОФІЦІЙНИХ ЗАЯВОК НА НАВЧАННЯ: 

 понад 2,5 мільона заявок! 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: 

lingva.ua 

жінки/чоловіки  

в декретній відпустці 



МЕТА: 

Покращити знання та навички використання англійської мови серед українців: 
 
 

 

до рівня В2; 
 
спроможність самостійно читати оригінал (або англійський переклад) міжнародних законодавчих документів та 
іншої інформації, яка сприяє особистому розвитку і збільшенню ефективності в роботі;  
 
підвищення конкурентоспроможності на ринку праці; 
 
можливість вести діалог та здійснювати комунікацію англійською мовою різними каналами (електронна пошта, 
соціальні мережі і т.д.) з представниками інших країн, що сприяє саморозвитку особистості і розширенню 
кругозору;   
 
підготовка до успішного проходження атестації володіння англійською мовою відповідно до міжнародних 
стандартів; 
 
повноцінна і глибока інтеграція України в цілому і ЦА зокрема в міжнародну спільноту, яка неможлива без 
знання загальноприйнятої міжнародної мови, якою є англійська. lingva.ua 



АКТУАЛЬНІСТЬ: 

- українці в цілому погано знають англійську мову, а в останні роки ситуація погіршилась (дані соціологічного дослідження 
порталу Rabota.ua серед працюючого населення); 

- за даними соцдослідження «Візія громадської освіти» (проведеного Академією навичок в 2015 р.) – 75 % респондентів 
відмітили необхідність вивчення іноземних мов; 

- в державному бюджеті України немає необхідних коштів для навчання такої великої кількості людей в оф-лайн (аудиторні 
заняття), в той час іноземні донорські організації також не мають фінансової можливості комплексно навчити понад 6 млн осіб; 

2016 рік указом Президента України оголошений 

роком англійської мови в Україні 

Знають англійську мову 

Не знають англійську 

мову 

ЩО Ж РОБИТИ ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЯМ І СОЦІАЛЬНО 

НЕЗАБЕЗПЕЧЕНИМ КАТЕГОРІЯМ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ СОБІ 

ДОЗВОЛИТИ КУРСИ, ЩО ДОРОГО КОШТУЮТЬ? lingva.ua 

2013 рік 

2014 рік 

2015 рік 



Експерти ринку відзначають помітне зниження якості викладання на ринку:  

раніше, один урок міг обійтися учневі в 10-15 доларів, то зараз це не більше 5 доларів, через 

наплив студентів, викладачів з глибинки і методично непідготовлених носіїв мови. 

За даними GoGlobal лише 10% викладачів англійської в українських школах володіють англійською 

на рівні В1 та вище. 

За даними British Council лише 7% українців вільно володіють англійською мовою, при чому 

в країнах ЄС цей показник 50%,  

а в скандинавських країнах, зокрема у Данії – 86%. 

Студенти та школярі 

Працюючі люди 

Пенсіонери 

10% 
8% 

32% 28% 

15% 

5% 2% 

Мотивація у вивченні іноземних мов на 
курсах у 2015 

Здати іспит в школі / вузі 

Здати міжнародний іспит (TOEFL, 
IELTS) 
кар'єрний розвиток 

Професійний розвиток 

еміграція 

Вільно спілкуватися в подорожах 

Немає певної мети або мета не 
вказана 

АКТУАЛЬНІСТЬ: 



АКТУАЛЬНІСТЬ: 

2016 рік указом Президента України оголошений 

роком англійської мови в Україні 

lingva.ua 



60% 60% 

Lingva UA  

www.lingva.ua 

 

Онлайн-платформа вивчення іноземних мов за 

авторською методикою за стандартами ЄС:  
 

• доступна для навчання у будь-якому місці та  

в будь-який час 

• необмежена кількість користувачів 

• безкоштовна 

• ефективна 

• цікава (з елементами гейміфікації) 

http://www.lingva.ua/


УСПІХИ ПРОЕКТА: 

lingva.ua 

Підписано Меморандум між Міністерством освіти і науки України 

та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти 

щодо навчання понад 500 000 

вчителів англійській мові та 

запровадження моделі 

змішаного навчання (blended 

learning) англійській мові у 

навчальних закладах України 

 

03 листопада  

2016 року  
 

 

  

 
 



УСПІХИ ПРОЕКТА: 

lingva.ua 



УСПІХИ ПРОЕКТА: 

lingva.ua 

Підписано Меморандум між Державною службою зайнятості та 

Асоціацією інноваційної та цифрової освіти 
щодо навчання 1 000 000 

безробітних,  

АТО-ветеранів та  

членів їхніх родин,  

ВПО-осіб 
 

 

 

  

 
 



УСПІХИ ПРОЕКТА: 

lingva.ua 

Створено робочу групу з питань розробки методології 

змішаного навчання (blended learning) іноземних мов з 

використанням онлайн-платформи «Lingvа. Skills» та її 

впровадження у освітній  процес на базі Навчально-

наукового центру державного управління  

та фінансового контролю Інституту  

іслядипломної освіти КНУ ім. Т. Шевченка  

в рамках Програми мовної підготовки  

«PDP NATO» «Практичний курс  

англійської мови для  

державних службовців»  

 

листопад 2016 року 
 

 



УСПІХИ ПРОЕКТА: 

lingva.ua 

Спільно з Міністерством освіти і науки  

України, проведено науково-практичну  

конференцію «Концепція змішаного  

Навчання  (blended learning) іноземним  

мовам з використанням  

онлайн-платформи  

«Lingva.Skills» для фахівців  

з мовної підготовки навчальних 

закладів України». 

  

Участь взяли понад 300 викладачів-і 

нноваторів ВНЗ з усіх регіонів України 

 

17 листопада 2016 року 

 



УСПІХИ ПРОЕКТА: 

lingva.ua 

Заступник Міністра освіти і науки України Роман Греба під час 

церемонії нагородження Всеукраїнською Премією «Інновація в 

освіті – 2016», вручив автору Соціального проекту вивчення 

іноземних мов «Lingva.Skills» Віталію Зубкову нагороду переможця 

у номінації «Кращий інноваційний освітній онлайн проект» 

 

06 червня  

2017 року 

  

Також Lingva.Skills став 

переможцем у номінації 

«Школа іноземних мов 

Національної Премії  

«Фаворити успіху-2016» 



УСПІХИ ПРОЕКТА: 

lingva.ua 

Міністерство освіти і науки України  

схвалило онлайн-платформу  

«Lingva.Skills» для  

використання у  

загальноосвітніх  

навчальних закладах  

 

9 червня  

2017 року 
  



МЕТОДОЛОГ ПРОЕКТУ: 

lingva.ua 

Віталій Зубков є поліглотом, психолінгвістом та 

викладачем із 20-ти річним стажем п’яти іноземних 

мов: англійської, німецької, французької, італійської та 

іспанської. За цей час йому вдалось «розговорити» 

декілька тисяч, навіть «безнадійних» учнів. Різних за 

віком та з різних сфер: бізнесмени та державні 

службовці, вчителі та лікарі, студенти та школярі тощо. 

Першою іноземною мовою Віталій заговорив за 2 

тижні, тепер його учням теж достатньо двох-чотирох 

тижнів. Він зміг перевести свої «унікальні» здібності в 

доступну та ефективну методологію і тепер прагне 

поділитись цим з якомога більшою кількістю людей.  

 

Його девіз: цей метод не може не працювати!  

  



lingva.ua 

Державні установи, які вже успішно навчаються англійській мові  
у Соціальному проекті вивчення іноземних мов «Lingva.Skills» 
•Центральні органи виконавчої влади – 47 установ 
•Комітети Верховної ради України – 12 установ 
•Обласні державні адміністрації – 23 установи 
•О’бєднані територіальні громади, міські, районні та селищні ради – 
108 установ 
• Вищі навчальні заклади – 124 установи 
•Загальноосвітні навчальні заклади та професійно-технічні заклади 
освіти – 683 установи 
•Торгово-промислова палата України – центральний апарат та 25 
обласних філій 
•Засоби масової інформації – 22 установи. 



ЩО ОТРИМУЄ ТОЙ, ХТО НАВЧАЄТЬСЯ У НАС: Система доступна 24/7 

lingva.ua 

Користувач дійсно зможе навчитися розмовляти і писати англійською. При цьому почати зі свого рівня 
знань завдяки вступному тесту. 
 
Кожен рівень навчання представлений 150 уроками. Кожен урок містить до 100 фраз для 
відпрацювання граматичних конструкцій, включаючи аудіювання, візуальний супровід.  
Кожен урок дає результат: чіткий, видимий, той, який можна застосувати. 
 
Користувач може звертатися за допомогою під час навчання: 
- в базу знань 
- в чат до викладача 
- до викладача особисто. 
 
З кожним уроком Користувач буде не просто розуміти, а ще й звикати до того, як працює кожна 
граматична структура англійської мови. 
 
Користувач буде відпрацьовувати різні готові фрази в різних ситуаціях і на практиці переконається, що 
він дійсно може говорити, писати, читати, розуміти. 
 
Для окремих категорій державних службовців передбачена спеціальна система вивчення професійної 
лекції  завдяки унікальному авторському алгоритму (SRS-система). 

НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ  



ЧИМ МИ ВІДРІЗНЯЄМОСЯ ВІД ІНШИХ 

Великі компанії роблять продукти, які приносять їм більше грошей. Талановиті люди створюють проекти, які допомагають іншим 

людям. Міжнародні компанії створюють програми навчання, думаючи англійською. Гігабайти контенту, кольорові картинки, відео, 

маса інформації… все це потребує відповіді на питання: а що буде відбуватися в голові у того, хто навчається ?  

Творець навчання для нас, УКРАЇНЦІВ, повинен знати всі тонкощі навчання і менталітет українців.  

 

І ось чому: 

1) Ми допускаємо масу помилок, тому що думаємо рідною мовою. Навчання англійської ( як і в цілому навчання) не повинне бути 

однаковим для всіх країн. 

2) У нас закріпилися «класичні» помилки ще з шкільних часів. Хто вміє з цим працювати? 

3) Нас турбують, перш за все, реалії нашої країни, і не завжди «цікавий контент», виготовлений іноземними спеціалістами, 

актуальний для нас. 

4) Ми спроможні все зрозуміти з першого разу…, а іноді можемо і з п’ятого нічого не зрозуміти. Просто через те, що в рідній мові 

такого не існує. Взагалі. Іноземці не вміють це пояснити. Для чого потрібні артиклі? Що таке герундій?  

5) Фонетична система і правила вимови мають такі разючі відмінності, що для розуміння і вимови потрібен плавний перехід і 

допомога людини, яка розуміє ці аспекти. 

6) Носії мови не помічають, наскільки сильно відрізняється написане від прочитаного. Через це створюють аудіо матеріали, які не 

допомагають, а відлякують тих, хто навчається. 

7) Держслужбовцям, як й іншим українцям, потрібні не пояснення англійських термінів англійською, а точні аналоги англійською і 

українською, якщо мова йде про професійну термінологію. Хто буде використовувати слова, в значенні яких, він невпевнений ?  

8) Великі компанії стараються створити спільноти користувачів, щоб перекласти консультування на плечі рядових клієнтів. Якщо 

піклуватися про людей і розвиток їхніх навичок, то допомогу їм потрібно надавати скоріше професіональну, ніж емоціональну. 

НАЙГОЛОВНІШЕ: Щоб ефективно викладати, потрібно постійно запитувати себе: 

«Що відбувається в голові тих, хто навчається?». Ми не тільки це знаємо, але й 

моделюємо потрібний стиль мислення. Це називається методика. lingva.ua 



ФОРМАТИ НАВЧАННЯ І СУПРОВІД: 

Інтерактивна, адаптивна програма онлайн. ТРЕНУЄ. 

База знань з поясненнями граматики та інших аспектів 

мовознавства. ПОЯСНЮЄ. 

Словник юридичних термінів і таблиця відповідностей юридичних 

термінів. ДОПОВНЮЄ. 

Форма зворотного зв’язку (24/7), для того, щоб ставити запитання і 

отримувати відповіді. ДОПОМАГАЄ. 

Поради, як ефективно вивчати мови. Вчитися треба вміти. 

МОТИВУЄ.  

Види завдань: 

Робота з аудіо. Розвиваємо слух: «клікнути на прослухану фразу», 

до: «написати прослуханого без помилок».  

Граматика. Учимося користуватися структурами від: «заповнити 

пробіли одним з двох слів», до: «передати думку двома-трьома 

способами».  

Лексика. Наповнюємо свій англійський загальною і 

професіональною лексикою через практику.  

Спеціальні навички: від spelling до ведення презентацій. Всього 23 

навички.  

Слухачі курсу зуміють: 

 

Утримувати в пам’яті фрагмент аудіо ( фонематична 

пам’ять). 

 

Коректно вимовляти, зберігаючи ритм та інтонацію. 

  

Працювати з граматичними структурами: від 

розпізнавання до активного користування. 

 

Читати тексти, в т.ч. профільні, конспектувати. 

Перекладати з\на англійську. 

 

Викладати свої думки усно і письмово в рамках 

правильних граматичних шаблонів. 

 

Уникати копіювання структури речення з рідної мови. 

Виправляти типові помилки. 

 

Розуміти на слух (найскладніше!). 

 

Постійно використовувати англійську на роботі та в 

житті. 

lingva.ua 



ГАРАНТІЇ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: 

Мотивація тих, хто навчається через адаптивність 

системи (роблять те, що їм реально потрібно). 
 

Мотивація тих, хто навчається через візуалізацію 

успіху (бачать прогрес в рамках уроку і всього курсу) – 

елемент гейміфікації. 
 

Мотивація тих, хто навчається через постійну 

підтримку: не будуть покинуті на самих себе і свої 

сумніви, труднощі. Не накопичується стрес, на зростає 

відсторонення, байдужість.  
 

Надлишок матеріалу сприяє закріпленню навичок, 

маленькі перемоги допомагають примножити 

впевненість. 
 

Регулярні і багаторазові повторення пройденого дають 

реальне освоєння навичок, а не проходження курсу 

«для галочки». 
 

Короткі уроки з зрозумілою темою і структурою. 
 

Постійне практичне використання дає відчуття 

реальності навичок. Все доводиться до автоматизму. 

Інтеграція вивченого з реальним життям, практикою 

застосування. 

 

В практиці всіх граматичних структур використовуються 

повсякденні вирази. 

 

В читанні та аудіюванні використовуються найбільш 

вживані звороти. 

 

В усному чи письмовому вигляді завдання стосуються 

найбільш актуальних тем. 

 

Під час навчання учні будуть майже с самого початку 

робити те, що повинні вміти робити в результаті: 

- Утримання в пам’яті фрагмент аудіо 

- Коректна вимова 

- Читання з правильним ритмом 

- Вміння розпізнати і повторити інтонацію 

- Вміння розпізнати в реченні структуру 

- Вміння екстраполювати структуру 

- Варіації в рамках структури. 
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ТЕРМІН ТА ІНСТРУМЕНТИ НАВЧАННЯ 

Якщо починати з самого початку, то кожен слухач повинен пройти 150-300 уроків (в залежності від початкового 

рівня) за 1-9 місяців (в залежності від регулярності і частоти занять). Курс навчання розбитий на дві частини: 

А1+А2 и В1 – кожна частина ~150 уроків. Тривалість кожного уроку – 15-30 хв. 

вступне заняття, щоб слухач курсів розумів, як вчитися і 

був змотивований 
 

проходження занять (кожний користувач обирає власний 

темп та термін навчання) 
 

адаптація курсу навчання згідно з вимогами тих, хто 

навчається 
 

фінальний тест для кожного користувача (ідентифікація 

знань) 
 
відзначення сертифікатами тих, хто закінчив рівень 

Покрокова реалізація для користувачів: Інструменти навчання: 

інтернет освітня програма (безпосередньо уроки) 

 

спілкування з викладачем в форматі «запитання-

відповідь» за допомогою чата 

 

проведення щотижневих вебінарів для пояснення 

користувачам освітньою програмою і відповідей 

на питання, які часто задають користувачі 
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КОМАНДА LINGVA .SKILLS 

 

СТАНІСЛАВ КУЦЕНКО 

Голова Асоціації інноваційної  

та цифрової освіти, 

Начальник Головного  

управління юстиції в м. Києві 

• 10 років у громадському секторі, 

• 5 років у державному секторі   

 

ВІТАЛІЙ ЗУБКОВ 

Заступник голови Асоціації 

інноваційної та цифрової освіти, 

Автор наймасовішого освітнього 

проекту України «Lingva.UA» 

• поліглот, викладає протягом 20  

років п’ять іноземних мов  

• 11 років був власником мовної  

школи «Lingva»  

 

ДМИТРО БОНДАРЕНКО 

Заступник голови Асоціації 

інноваційної та цифрової  

освіти 

• 10 років у бізнес секторі  

• 7 років у секторі PR 



КОМАНДА LINGVA .SKILLS 

 

МАРІЯ БОГУСЛАВ 

Заступник Голови Асоціації 

інноваційної та цифрової освіти, 

Начальник Департаменту 

профнавчання Державної служби 

зайнятості України 

• 15 років у громадському секторі, 

• 6 років у державному секторі   

 

ОЛЕКСАНДР КАРАУШ 

Дизайн сайту «LingvaUA», 

дизайн та розробка frond-end 

мобільного додатку 

«LingvaPro» 

• 9 років в IT-сфері 

 

ВАЛЕРІЙ ГОЛОЩАПОВ 

Розробка сайту «Lingva UA» 

(back-end) 11 років в IT-сфері 



КОМАНДА LINGVA .SKILLS 

 

НАТАЛІЯ ЖЕЖУК 

Координатор «Lingva.UA» 

Народний депутат України ІІІ 

скликання (наймолодший  

депутат в історії українського 

парламентаризму), 

9 років у державному секторі, 

17 років у громадському секторі 

 

ТЕТЯНА ХАРЧЕНКО 

Голова Департаменту з 

питань фандрайзінгу 

телеканалу 

«Громадське.UA», 

Координатор напрямку 

співпраці з донорами 

Асоціації інноваційної та 

цифрової освіти 

 

   ЮЛІЯ СКОРОБОГАЧ 

Журналіст, 

Копірайтер, 

Координатор напрямку 

співпраці із ЗМІ  

• 13 років у сфері 

журналістики 



КОМАНДА LINGVA .SKILLS 

 

ОКСАНА ДЕМУРА 

Координатор напрямку 

SMM Асоціації 

інноваційної та цифрової 

освіти,  

Психолог 

•3 роки в Міносвіти, 

•2 роки у SMM 

 

АННА ГАЛКІНА 

Event-менеджер Асоціації 

інноваційної та цифрової освіти  

PhD в соціальних комунікаціях 

• 6 років  у сфері організації 

заходів 

 



LINGVA.SKILLS 
 З ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ, УЧИТЕЛІВ, ЛІКАРІВ, А ТАКОЖ СОЦІАЛЬНО 

НЕЗАБЕЗПЕЧЕНИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 

Наталія Жежук, менеджер проекту 
+38 066 588 6167 

info@lingva.ua 

Skillsacademy.com.ua@gmail.com  

lingva.ua 

МИ БУДЕМО РАДІ СПІВПРАЦІ З ВАМИ! 


