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Тренінг, що допоможе викладачам ефективно підготувати учнів 
до міжнародних іспитів A2 Key, B1 Preliminary та B2 First for Schools. 
Програма містить стратегіі роботи з секціями Reading, Writing, 
Listening, Speaking та Use of English та охоплює наступні теми:

Тренінг розроблений для викладачів, які готують студентів 
до міжнародних іспитів pre-A1 Starters, A1 Movers та A2 Flyers. 
Спрямований на:

Метою тренінгу є допомога вчителям у підготовці студентів 
до іспитів B2 First та C1 Advanced. Містить наступні теми: 

Тренінг містить опрацювання стратегій іспиту A2 Key:

Метою тренінгу є ознайомлення із завданнями та стратегіями 
для частини Writing в екзамені A2 Key. Під час цього тренінгу вчителі:

як використовувати шкільний підручник для підготовки 
до Listening та Reading;
прийоми роботи з завданнями Use of English;
критерії оцінювання робіт у секціях Writing і Speaking, та їх 
застосування на уроках;
труднощі, які виникають у студентів під час виконання завдань 
Writing та Speaking.

опрацювання основних стратегій для успішного виконання 
завдань у кожній секції;
роботу із завданнями Listening та Reading зі шкілького 
підручника таким чином, щоб готувати учнів до екзамену;
розуміння критеріїв оцінювання у секції Speaking у кожному 
екзамені;
роботу із труднощами, які виникають у студентів під час 
виконання Speaking та Writing.

основні стратегії для успішного виконання завдань; 
адаптація вправ зі шкільних підручників до екзаменаційної 
підготовки;
ефективна робота з завданнями Use of English та додаткові ресурси;
критерії оцінювання Writing і Speaking та їх використання 
при підготовці; 
найпоширеніші проблеми, з якими стикаються студенти, та як їх 
уникнути.

екзаменаційні стратегії читання для успішного виконання завдань 
Reading;
стратегії для ефективного сприйняття на слух та успішного 
виконання завдань Listening;
ознайомлення з критеріями оцінювання письма у Writing,                
а також основні правила виконання завдання;
ознайомлення з критеріями оцінювання Speaking, а також поради, 
як готувати учнів так, щоб вони отримали найвищу оцінку.

дізнаються, що саме тестує завдання на заповнення пропусків          
у листі, та як готувати учнів до нього;
ознайомляться з критеріями оцінювання короткого email та історії 
на основі картинок, а також з основними стратегіями успішного 
виконання цих завдань;
спробують кілька вправ на розвиток навичок Writing, які потім 
зможуть використати у своїх уроках.

–

–
–

–

Exam strategies
for schools

3 години ONLINE 10 900 грн

Назва Опис Тривалість Формат Вартість

YLE exam 
strategies

B2, C1 exam 
strategies

A2 Key exam 
strategies

Writing 
for A2 Key

–

–

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 години ONLINE 10 900 грн

1.5 години ONLINE 5 450 грн

1.5 години ONLINE 5 450 грн

1.5 години ONLINE 5 450 грн
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На цій сесії ми розберемо: 

Під час цього тренінгу вчителі матимуть змогу:

Під час тренінгу вчителі дізнаються:

На тренінгу з підготовки до B1 Preliminary Speaking вчителі 
розберуть: 

Тренінг B2 First exam strategies розроблений для вчителів, 
які готують учнів до складання цього екзамену охоплює 
наступні теми:

як оцінюється Speaking на іспиті A2 Key та як учням розвивати 
необхідні для високого балу навички;
як відповідати на питання екзаменатора та чи погоджуватися 
з іншим кандидатом у другому завданні;
вправи для розвитку навичок говоріння на уроках англійської 
та їх адаптацію до різних тем.

отримати стратегії для розвитку навичок читання і сприйняття 
на слух та секрети успішного виконання завданнь Reading та 
Listening;
адаптувати вправи з підручника так, щоб вони допомагали 
готувати учнів до екзамену;
дізнатися критерії оцінювання письма у Writing, а також основні 
правила виконання завдання;
дізнатися критерії оцінювання Speaking, та як готувати учнів так, 
щоб вони отримали найвищу оцінку;
спробувати кілька вправ на розвиток навичок говоріння та 
письма, щоб найефективніше їх розвивати на уроках.

типи завдань та стратегії їх успішного виконання;
критерії оцінювання та особливості розвитку навичок говоріння 
в учнів;
розподіл часу між завданнями та план опису зображень у другій 
частині;
як отримати високий бал за Interactive communication та відповіді 
на питання у четвертому завданні.

навички та знання, які тестуються в усіх частинах екзамену;
критерії оцінювання частин Writing та Speaking;
стратегії виконання завдань у кожній частині, та вправи, які 
допоможуть підготовувати учнів до екзамену.

–

–

–

Speaking 
for A2 Key

1.5 години ONLINE 5 450 грн

Назва Опис Тривалість Формат Вартість

B1 Preliminary
exam strategies

Writing for B1 
Preliminary

Speaking for B1 
Preliminary

B2 First exam 
strategies 

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–
–
–

1.5 години ONLINE 5 450 грн

1.5 години ONLINE 5 450 грн

1.5 години ONLINE 5 450 грн

1.5 години ONLINE 5 450 грн

критерії оцінювання письмової частини іспиту B1 Preliminary;
стратегії виконання завдань для відмінних результатів;
вправи, що допоможуть учням швидко та ефективно розвинути 
навички письма.

–
–
–

Під час тренінгу вчителі ознайомляться з наступними темами:
критерії оцінювання частини Writing на іспиті B2 First, як їх 
інтерпретувати;
вимоги до кожного з видів Writing, та як їх донести до учнів;
приклади вправ на розвиток навичок Writing, які вчителі зможуть 
використати на уроках.

–

–
–

Writing 
for B2 First

2 години ONLINE 7 300 грн
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Кожне з 4 завдань у розділі Speaking спрямоване на те, щоб дати 
можливість учням показати певні навички та знання. Для того, щоб 
отримати високий бал, учні мають чітко знати, що саме робити        
у кожній частині. На тренінгу вчителі ознайомляться з:

Цей тренінг допоможе вчителям:

Тренінг охоплює наступні теми:

Тренінг містить такі теми: 

критеріями оцінювання частини Speaking, як їх інтерпретувати;
вправами та завданнями, які допоможуть підготувати до 
успішного складання Speaking. 

зрозуміти стратегії успішного виконання кожного завдання частини 
Use of English на іспиті B2 First;
адаптувати завдання шкільного підручника для підготовки до іспитів;
опрацювати вправи для розвитку словникового запасу та знань 
граматики в учнів.

типи завдань на Reading, та що саме вони тестують;
загальні стратегії виконання завдань частини Reading;
стратегії виконання окремих типів завдань (наприклад, що читати 
першим — текст чи завдання, де шукати відповіді, що таке paraphrasing 
та distractors, і т.д.);
як включати підготовку до екзамену до шкільної програми,                      
та де шукати матеріали для підготовки.

типи завдань у Listening та які вміння вони тестують;
стратегії виконання завдань та пошуку правильних відповідей;
як включити екзаменаційну підготовку до шкільної програми 
та де шукати матеріали.

Назва Опис Тривалість Формат Вартість

Speaking 
for B2 First

B2 First Reading 
and Use of 
English 
strategies

Developing 
Reading strategies 
for A2 Key, 
B1 Preliminary, 
B2 First for Schools

Developing 
Listening strategies 
for A2 Key, 
B1 Preliminary, 
B2 First for Schools

–
–

–

–
–

–
–
–

–

–
–
–

2 години ONLINE 7 300 грн

2 години ONLINE 7 300 грн

2 години ONLINE 7 300 грн

2 години ONLINE 7 300 грн

дізнаються про типи завдань у частині Reading and Writing, 
а також, що саме ці завдання оцінюють;
розберуть стратегії виконання цих завдань;
спробують вправи, за допомогою яких можна готувати 
учнів до цих завдань;
дізнаються, як можна адаптувати вправи з підручників       
до формату екзамену.

Reading and 
Writing for YLE 
(Pre A1, A1, A2)

–

–
–

–

2 години ONLINE 7 300 грнПід час цього тренінгу вчителі:

Для того, щоб успішно готувати дітей до YLE Speaking, вчителям 
необхідно:

знати формат завдань, критерії оцінювання усних відповідей,             
а також, що саме перевіряє кожне завдання;
навчити дітей відповідати таким чином, щоб якнайкраще показати 
свої уміння;
використоувавати на уроках вправи у форматі екзамену для того, 
щоб підготувати дітей та допомогти їм запам’ятати, що саме треба 
зробити. 

–

–

–

Speaking for YLE 
(Pre A1, A1, A2)

2 години ONLINE 7 300 грн
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Знання лексики є запорукою успішного спілкування, а отже розвиток 
словникового запасу є надзвичайно важливим у вивченні мови. 
Під час тренінгу вчителі:

Граматика є одним з найскладніших аспектів вивчення англійської 
для дітей. Як знайти правильний підхід до викладання, аби матеріал 
засвоювався легко та цікаво? Цей тренінг допоможе вчителям:

Як зацікавити наймолодших учнів та утримувати їх увагу на заняттях? 
Цей тренінг буде корисний вчителям, адже вони:

Під час цього тренінгу вчителі працюватимуть з вправами              
зі шкільних підручників, отримають багато ідей щодо того,            
як ці вправи адаптувати та зробити цікавими та захопливими. 

Вчителі працюватимуть з вправами, спрямованими на розвиток 
всіх навичок.

дізнаються, яка саме лексика є необхідною для дітей молодшого 
шкільного віку, а також чим відрізняється викладання лексики дітям 
від викладання лексики дорослим;
навчаться презентувати лексику таким чином, щоб це було цікаво 
та захопливо;
спробують кілька практичних вправ, які допомагають засвоювати 
слова та вирази, і потім вживати їх у спілкуванні.

розберуть вікові особливості наймолодших учнів;
дізнаються, що таке stirring та settling, а також їх вплив на навчання 
та роботу у класі;
спланують частину уроку та адаптують вправи, щоби забезпечити 
їх різноманітність та дисципліну на уроці;
отримають інструменти для успішної підтримки дисципліни 
з урахуванням особливостей уваги дітей.

Назва Опис Тривалість Формат Вартість

How to teach 
vocabulary 
to young learners

How to teach 
grammar 
to young learners

Classroom 
management for 
young learners

Fun activities 
in class 

–

–

–

–
–

–

–

2 години ONLINE 7 300 грн

1.5 години ONLINE 5 450 грн

1.5 години ONLINE 5 450 грн

1.5 години ONLINE 5 450 грн

зрозуміти різні підходи до викладання граматики дітям, особливо 
без її пояснення напряму;
спробувати різні вправи на засвоєння граматики та її вживання 
усно та письмово.

–

–

Як планувати та проводити цікаві та ефективні уроки онлайн? 
Під час тренінгу вчителі знайдуть чимало нових ідей, а також:Teaching online 3 години ONLINE 10 900 грн

згадають основні стратегії classroom management та роботи 
з матеріалами онлайн та у класі;
атаптують вправи зі шкільних підручників для ефективної 
роботи онлайн;
розберуть види вправ, які найкраще працюють дистанційно.

–

–

–

Чи не кожен учень бажає підтвердити свій рівень знань міжнародним 
сертифікатом. Як планувати уроки та програми курсів з урахуванням 
підготовки до іспитів? Під час цього тренінгу вчителі зможуть:

розібрати основні відмінності курсу загальної англійської        
та підготовки до іспитів;
ознайомитися  з різними типами екзаменаційних завдань;
дізнатися критеріії оцінювання Speaking та Writing,                     
де їх шукати та як інтерпретувати;
адаптувати вправи з підручників для підготовки до іспитів.

–

–
–

–

How to teach 
for exams

1.5 години ONLINE 5 450 грн
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Ефективне викладання граматики базується на чітких принципах 
та цікавих матеріалах. Під час тренінгу вчителі дізнаються:

Ефективне викладання лексики дуже важливе. Під час цього тренінгу 
вчителі:

про найефективніший метод пояснення нової граматики;
як і наскільки детально слід розбирати різні граматичні аспекти, 
а саме форму та вимову;
які вправи обирати для ефективної практики та як заохотити 
учнів застосовувати нові знання усно та письмово.

дізнаються про різні аспекти лексики: як правильно фокусуватися 
на значенні слів, формі та вимові, на сполученнях, в які ці слова 
вступають, що необхідно враховувати, викладаючи лексику;
спробують виконати, а потім спланувати самостійно 
найефективніші види вправ та вараінти їх адаптації;
опрацюють різні види drills на лексику;
отримають поради, як змусити учнів вживати нову лексику на 
письмі та під час говоріння.

нагадати вчителям, які аспекти вимови є, і на що необхідно 
звертати увагу;
як правильно моделювати слова та речення, фокусуватися 
на наголосі, складних звуках, інтонації;
познайомити вчителів з різними вправами на pronunciation, 
а також показати, де їх місце в різних уроках.

згадають, як спланувати урок, метою якого є розвиток навичок 
читання;
дізнаються різницю між типами навичок читання, а також видами 
вправ для їх розвитку;
визначаться, чи потрібно звертати увагу на незнайомі слова у тексті 
та для чого;
дізнаються про нові форми робити з текстами на уроці.

Назва Опис Тривалість Формат Вартість

How to teach 
grammar 

How to teach 
vocabulary  

How to teach 
pronunciation

How to teach 
reading

–
–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

1.5 години ONLINE 5 450 грн

1.5 години ONLINE 5 450 грн

1.5 години ONLINE 5 450 грн

1.5 години ONLINE 5 450 грн

згадати основні етапи уроку на розвиток Listening;
розібратися в чому заключаються різні навички listening, а також 
спробувати ряд вправ на їх розвиток;
визначитись, що варто зробити перед тим, як слухати текст, а також 
що ще можна робити з текстом, після того, як зроблені всі вправи 
на Listening.

How to teach 
listening

–
–

–

1.5 години ONLINE 5 450 грнЧасто учні говорять, що Listening — найскладніший аспект вивчення 
англійської. Під час цього тренінгу вчителі зможуть:

Вимова — це досить важливий аспект вивчення мови, на який часто не 
вистачає часу. Тренінг розроблений для того, щоб:

Навички читання розвиваються завдяки цілому ряду принципів 
та навчальних стратегій. Під час цієї сесії вчителі:

Спілкування — це те, заради чого ми вивчаємо іноземну мову. Задля 
успішного спілкування необхідні знання граматики, лексики, правил 
вимови, знання того, як побудований текст. Під час цього тренінгу 
вчителі:

розберуться, що таке успішна комунікація та що необхідно 
для успішного спілкування;
спробують різні вправи на розвиток навичок говоріння;
визначать місце Speaking в уроках, а також що необхідно зробити 
до та після власне вправи на говоріння.

–

–
–

How to teach 
speaking

1.5 години ONLINE 5 450 грн
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Багато учнів вважають Writing нудним та неважливим, але навички 
письма все одно необхідно розвивати. Під час цього тренінгу вчителі:

Ще один аспект мови, на який часто не вистачає часу в уроках — це 
functional language, або вирази та частини речень, які виконують певну 
функцію, наприклад, привітання, запрошення, прохання про щось і т.д. 
Цей тренінг надасть вчителям:

розберуть вправи для розвитку різних письмових навичок;
дізнаються, як підготувати учнів до написання тексту та що 
робити після;
як зробити уроки на розвиток навичок письма захопливими 
та на чому слід робити акцент.

Назва Опис Тривалість Формат Вартість

How to teach 
writing

How to teach 
functional 
language
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детальніше розуміння, чим functional language схожий                
на лексику та граматику, які відмінності, і на яких аспектах 
functional language важливо зупинятися;
вправи на засвоєння functional language, а також на вживання 
functional language у різних ситуаціях;
перелік ресурсів, де шукати правила та вправи для роботи 
з functional language.
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Зв’яжіться з нами за наступними контактами:

Наша команда складається з тренерів, які мають Кембриджські кваліфікації TKT, CELTA та DELTA, 
а також сертифікати, що підтверджують рівень володіння англійською мовою.

Всі тренери мають великий досвід роботи з різними віковими групами та програмами.

Також у нашій команді є тренери CELTA, DELTA, CELT-P та CELT-S, які регулярно займаються 
розробкою програм підвищення кваліфікації для викладачів.   

Я хочу замовити тренінг — що далі?

Хто викладає курси?

Ольга Файзуліна
Керівник екзаменаційного центру
та відділу тренінгів для викладачів
+38 (067) 148 92 22
of@grade.ua

Ми обговоримо деталі проведення та домовимось про зручний час та формат проведення тренінгів.

Якщо вам та вашим вчителям потрібен професійний розвиток іншого напрямку або формату — зв’яжіться 
з нами, ми проконсультуємо та запропонуємо оптимальну програму підвищення кваліфікації. 

Чому ми?

Teachers at the heart of learning!

Як найбільший ліцензований CELTA центр та екзаменаційний центр — партнер Кембриджу 
в Україні (ліцензія UA007), ми щороку допомагаємо вчителям рости професійно                    
та отримувати кваліфікації, які визнаються в усьому світі.

Ми також проводимо регулярні вебінари, курси підготовки до всіх модулів іспиту TKT, всі 
модулі DELTA, а також маємо власну онлайн-платформу з курсами професійного розвитку 
для вчителів англійської — www.grade.university.

Наші курси підвищення кваліфікації для вчителів мають гриф МОН та можуть бути 
зараховані як години обов’язкового підвищення кваліфікацї для вчителів шкіл.
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