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ENGLISH-
CONNECT 1

ENGLISH-
CONNECT 2

ENGLISH-
CONNECT 3

PATHWAY-
CONNECT

З середнього
початкового
рівня до вищого
початкового рівня

З нижчого
середнього рівня
до середини
середнього рівня

З нижчого
середнього рівня до
вищого середнього
рівня

З вищого
середнього рівня
до нижчого
академічного рівня

Мета: Можливість
отримати роботу
та підготовка до
курсу EnglishConnect 2.
Вимоги до студента: Грамотний/а
рідною мовою і
знайомий/а з латинським алфавітом та
звуками.
Програма навчання:
Початкові розмовні
навички англійською
мовою з обмеженим
вмінням читати та
писати.

Мета: Можливість
отримати роботу
та підготовка до
курсу EnglishConnect 3.
Вимоги до студента: Має володіти
мовою принаймні на
нижчому середньому
рівні.
Програма навчання:
Початкові розмовні
навички англійською
мовою з обмеженим
вмінням читати та
писати.

Мета: Академічні
навички англійської
мови та можливість
отримати роботу в
офісі.
Вимоги до студента: Має володіти
мовою принаймні на
нижчому середньому
рівні.
Програма навчання:
Академічна підготовка у вмінні читати,
писати слухати і розмовляти англійською
мовою.
Ця програма ще
розробляється.

Мета: Навички для
навчання в університеті та можливість
отримати роботу в
офісі.
Вимоги до студента: Має володіти
мовою принаймні на
вищому середньому
рівні.
Програма навчання:
Зарахування на курси
університетського
рівня з математики,
письма та життєвих
навичок.

Вітаємо на EnglishConnect 2 Здатність розмовляти

Для цього курсу необхідно, щоб у вас був доступ до

англійською мовою стане великим благословенням

Інтернету і різних технологій (додатків і таке інше)

у вашому житті. Завдяки навичкам англійської мови

для того, щоб перевіряти себе, практикуватися і

ви можете отримати кращу роботу, здобути освіту,

навчатися поза межами класу. Подібно до набуття

розширити коло друзів і знайомих, а також багато

будь-якої навички постійна практика і час допо-

чого іншого.

можуть вам розвинути вміння розмовляти англій-

Як показано на діаграмі вгорі, цей курс є частиною
великої програми, що називається EnglishConnect.
Виділіть час переглянути діаграму вгорі та подиви-

ською мовою. Отже, практикуйтеся якомога більше
у класі та поза ним. Постійно і старанно докладайте
зусилля та отримуйте радість від навчання.

тися, що пропонує програма EnglishConnect. Також

Якщо ви працюватимете з іншими для досягнення

обміркуйте, як цей конкретний курс може допомог-

цілей курсу, ви відчуєте благословення жертви,

ти вам у близькому майбутньому.

роботи, самозабезпечення та любові. Ваше пози-

Оскільки мета цього курсу---д
 опомагати вам розвивати базові розмовні навички англійської мови,
вправи курсу EnglishConnect 2 зосереджені на слов-

тивне ставлення, підготовка та відданість покращать ваше життя й життя оточуючих вас людей.
Бажаємо усього найкращого!

никовому запасі, вмінні слухати та на практикуванні
розмовних навичок.
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ВСТУП: ENGLISHCONNECT 2
ЧОМУ ВИ ВИВЧАЄТЕ АНГЛІЙСЬКУ
МОВУ?
Ласкаво просимо до EnglishConnect. Вивчення
англійської мови може допомогти вам здобути
освіту, отримати кращу роботу та розширити коло
друзів. Уроки EnglishConnect допоможуть вам набути розмовних навичок і вміння вести розмови. На
цих уроках не навчають читанню та письму англійською мовою. Щоб навчитися читати й писати
англійською мовою, ви можете пройти інші курси
EnglishConnect.
Перш ніж почати, обміркуйте, чому ви вивчаєте
англійську мову, і запишіть свої мотиви. Коли ви
відчуватимете, що у вас зникає бажання навчатися,
подивіться на те, що ви записали. Згадавши про
те, чому ви вивчаєте англійську мову, ви зможете
зберегти мотивацію.
Я вивчаю англійську, тому що



ЩО ВИ ВИВЧАТИМЕТЕ?
EnglishConnect: Посібник для студентів
Ця книга допоможе вам під час вивчення курсу
EnglishConnect. Вона містить вправи для кожного уроку та інші корисні матеріали. Проте, ви не
зможете вивчити англійську мову лише за допомогою цього посібника. Саме тому важливо, щоб ви
відвідували заняття кожного тижня.
○ Приносьте цю книгу на заняття кожного тижня.
○ Робіть нотатки у цій книзі та виконуйте вправи.
○ Переглядайте словник для поточного уроку та
вивчайте слова зі словника для домашньої роботи у відповідному додатку.
○ Заздалегідь переглядайте матеріали уроку, що
проводитиметься наступного тижня.
○ Звертайтеся до додатку з граматики (у кінці книги), щоб повторювати правила граматики, якими
ви користуєтеся на занятті.

Мій план опанування англійської мови

Щоб успішно вивчати англійську мову, важливо,
щоб ви:
○ Займалися англійською мовою кожного дня.
Краще щодня займатися потроху, ніж займатися
довгий час один раз за кілька днів.
○ Ставили собі цілі для вивчення англійської мови
на кожен тиждень. Вони мають бути конкретні,
наприклад: “Я вивчу 20 нових слів”. Записуйте
свої цілі та відмічайте досягнення.
Також важливо вирішити, що, коли, де і як ви
вивчатимете.

Для курсів EnglishConnect передбачено план,
який допоможе вам практикувати англійську мову
щонайменше 10 годин на тиждень і відслідковувати витрачений на практику час. Використовуйте
цей план, щоб записувати час, який ви витрачаєте
на практику, щоб слідкувати за своїми досягненнями. У розділі “Мій план практикування англійської
мови” наведено декілька способів, як ви можете
практикуватися.
○ Практикуйте та слухайте розмовну англійську
мову, відвідуючи кожного тижня урок.
○ Виконуйте “Запрошення до дій”, що знаходиться
у кінці кожного уроку EnglishConnect. Це допоможе вам застосувати на практиці те, чого ви
навчилися на уроці.
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○ Повторюйте слова зі словника для кожного уроку

EnglishConnect. “Мій фундамент” допомагає людям

і практикуйте їхнє використання. Тренуйтеся

вивчати принципи, які ведуть до духовного і мате-

писати ці слова, а також вимовляти їх.

ріального самозабезпечення, та дотримуватися

○ Працюйте зі словником для домашньої роботи,
розташованим у кінці посібника. Словник для
домашньої роботи---це доповнення до словника
для уроку.
○ Відпрацьовуйте діалоги з уроку з партнером або
самостійно.
○ Переглядайте словник для наступного заняття. Так ви зможете підготуватися до засвоєння
наступного уроку.
○ Duolingo---це безкоштовний ресурс, доступний
для користувачів Android та Apple. Відвідайте
відповідний магазин додатків. Будь ласка, зважайте на те, що Duolingo використовує ваші
дані мобільної мережі, отже, можливо, ви захочете використовувати цю програму, коли ваш
пристрій підключено до мережі WiFi. Duolingo
також доступний безкоштовно онлайн на сайті duolingo.com. Рекомендується витрачати на
роботу з Duolingo приблизно від 10 до 15 хвилин
кожного дня.
○ Приєднуйтесь до програми Speaking Partners, яка
дає змогу щотижня спілкуватися з носієм англійської мови у відеочаті, наприклад, Skype або
Facetime.
○ Застосовуйте інші види практичних занять з
англійської мови, зокрема, переглядайте фільми
й телепередачі, слухайте подкасти та радіо, а
також інші аудіоматеріали англійською. Крім того,
спілкуйтеся англійською з одногрупниками чи
іншими людьми.

Мій фундамент

їх. Це 20-хвилинне заняття, зазвичай, проводить
президент класу, який призначає учасників групи
вести обговорення принципу з посібника “Мій
фундамент”.

КОЛИ, ДЕ І ЯК ВИ НАВЧАТИМЕТЕСЯ?
Поради щодо навчання
○ Виберіть місце, де вам буде найзручніше
навчатися.
○ Виберіть певний час протягом дня для вивчення
англійської та її практики.
○ Знайдіть носія англійської мови або когось, хто
її вивчає, щоб спілкуватися англійською поза
класом.
○ Розмовляйте англійською якомога більше в класі
та поза ним. Якщо ви не знаєте, як сказати щось
англійською, спробуйте описати це тими словами, що вам відомі.
○ Складайте перелік нових слів, які ви вивчаєте.
Регулярно переглядайте його, можливо, зробивши навчальні картки або використовуючи зошит
зі словником.
○ Якщо ви маєте доступ до Інтернету, ви зможете
повторювати урок за кожен тиждень, переглядаючи відео з кожного онлайн розділу для
прослуховування.
Вивчення нової мови---ц
 е процес, який потребує
часу, терпіння та наполегливості. Але він може
бути цікавим і веселим! Вітаємо вас із прийняттям
рішення вивчати англійську мову і практикувати її
за допомогою курсу EnglishConnect.

У багатьох територіях курс “Мій фундамент”
вивчають разом з курсом англійської мови
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.5 hours

1 hour

1 hour
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1 hour

.5 hours

PREVIEW
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SPENT
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LEARNING
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.5 hours

ENGLISH

2 hours

1 hour

3 hours

10.5 hours
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УРОК 1: ОЗНАЙОМЧИЙ УРОК
Чому я вивчаю англійську мову?

В СТУП Д О КУР СУ E NGLISH CONNE C T
Цілі
1. Я дізнаюся, як курс EnglishConnect може допомогти мені вивчити англійську мову.
2. Я дізнаюся, як застосовувати “Мій план практикування англійської мови”.
3. Я навчуся відповідати на звернення в класі.
4. Я навчуся звертатися в класі.
Чому ви вивчаєте англійську мову?
1. На сторінці вступу напишіть, чому ви вивчаєте англійську мову, а потім розкажіть партнеру, чому ви
бажаєте опанувати її. Ви можете зробити це рідною мовою.
2. Напишіть конкретну мету, яку ви спробуєте досягти протягом цього курсу англійської мови. Наприклад: “Я вивчатиму по 20 нових слів зі словника щотижня”. Ви можете зробити це рідною мовою.
Мета:

Що ви вивчатимете?
Прочитайте про посібник для студента EnglishConnect 2 та “Мій план практикування англійської мови”
у розділі “Вступ” і подивіться на схему “Мій план практикування англійської мови” на сторінках viii та ix.
Якщо ви не зрозуміли якусь частину “Мого плану практикування англійської мови”, поставте запитання.
Ви можете зробите це рідною мовою.

Де, коли і як ви навчатиметеся?
Обміркуйте, коли, де і як ви зможете навчатися з максимальною ефективністю. Запишіть свої думки.
Поділіться своїми думками з партнером. Ви можете зробити це рідною мовою.
Де: 
Коли: 
Як: 
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WARM-U P
Target Phrases
Please
Thank you

Could you spell that, please?
Could you repeat that, please?

Vocabulary
Nouns

Verbs

desk

computer

look at

repeat

quiet down

practice

chair

screen

listen to

sit down

pay attention

say

return to

stand up

focus

write

board

LE S S ON CONVER SATI ON AND AC TIV IT Y
Conversation
A = Instructor, B = Learner
A: Please quiet down and return to your seat.
B: OK.
A: Look at page 1 in your book. Listen to the sentence and then repeat: “I’m from Germany.”
B: I’m from Germany.
Activity
Give commands to a partner.
A: Please pay attention and look at the board.
B: OK. (partner looks at the board)

WRAP-U P
Summary
Now I can . . .

Now I know . . .

◯ 1. say how the EnglishConnect course can help me
learn English.




◯ 2. tell someone how to use My English Practice Plan. 
◯ 3. respond to classroom requests.



◯ 4. make classroom requests.



Invitation to Act
Review and fill out My English Practice Plan this week. Make flash cards with the vocabulary words you don’t
know and practice them.
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