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МІСІЯ 

Надати можливість українцям визначати 

власний рівень володіння англійською мовою 

та організувати її вивчення відповідно до 

міжнародних стандартів незалежно від їхнього 

місця перебування та у зручний для них час 

(24/7). 

• БЕЗКОШТОВНО

Проєкт реалізовано в рамках Дорожньої Карти 

впровадження англійської мови як мови 

міжнародного спілкування в Україні. 



ОРГАНІЗАТОРИ 

Міністерство культури та інформаційної 

політики України 

Міністерство освіти і науки України  

Асоціація інноваційної та цифрової освіти 



МЕХАНІЗМ ТЕСТУВАННЯ ТА  

НАВЧАННЯ 

Визначення рівня володіння англійською  

мовою за допомогою адаптивного  

тестування. 

Маркетплейс сервісів для вивчення 

англійської мови, які доступні українцям. 

Навчання англійської мови за допомогою  

наймасовішого освітнього проєкту України 
«LINGVA.SKILLS». 
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АДАПТИВНЕ ТЕСТУВАННЯ  

РІВНЯ  ВОЛОДІННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Адаптивне тестування – найсучасніший метод  

тестування, що передбачає зміну  послідовності 

тестових завдань у самому  процесі тестування з 

урахуванням відповідей  особи, яка проходить 

тестування, на  попередні завдання. 

Швидко, надійно та точно визначає рівень  

володіння англійською мовою за  

Європейським стандартом (А1 – С1). 



НАВЧАННЯ  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ 

МАРКЕТПЛЕЙС СЕРВІСІВ ДЛЯ 

ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 

За аналогією з Національною 

платформою з вивчення української 

мови Міністерства культури та 

інформаційної політики України 

(www.speakukraine.net) створюється 

публічна база сервісів (сайтів), які 

надають можливість українцям 

вивчати англійську мову.   
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  НАВЧАННЯ  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ 

«LINGVA.SKILLS» - наймасовіший освітній проєкт  України, в 

якому за 5 років українці вже виконали  180+ млн. вправ.   

28 жовтня 2022 року Національна книга Рекордів 

визначила «LINGVA.SKILLS» наймасовішим освітнім 

онлайн проєктом України.  

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)  включив 
цей проєкт до ТОП-10 соціальних стартапів  Східної Європи. 

Принцип навчання: користувач тренує саме ті навички,  які 

потрібні саме йому, стільки, скільки треба за часом,  коли зручно, 

отримує моментальний зворотний зв’язок і  набуває 

компетентності у користуванні мовою,  впевненість в активному її 

використанні у відповідних  ситуаціях. 



НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Три типи вправ, які дозволяють розвинути навички  

читання, письма, аудіювання та забезпечують  

лексичний запас відповідно до Європейського  
стандарту (А1 – В2). 

Рівні А1–А2 – 150 уроків, 10 500 фраз. 

Рівні В1-В1+ - 150 уроків, 15 000 фраз. 

Рівень В2 – 75 уроків, 7 500 фраз (розробляється). 

Вже проходять навчання: 

1 000+ навчальних закладів, 

23 центральні органи виконавчої влади,  

11 комітетів ВРУ, 

територіальні громади тощо. 



НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Переваги платформи «LINGVA.SKILLS»: 

-безкоштовний доступ 24/7 у будь-якому місці;

- гейміфікація;

-самостійний вибір кількості, напрямку та глибини

опрацювання навчального матеріалу;

-значний обсяг вправ для напрацювання навичок;

- розвиток слухової пам’яті;

-розвиток впевненості через особливий формат вправ;

- автоматична допомога на випадок, якщо складно;

- адаптивна методика, що фокусує зусилля на потрібному

індивідуально для кожного користувача.



АВТОР МЕТОДИКИ 

Віталій Зубков – відомий поліглот та  

психолінгвіст, який володіє 11 мовами, 
автор  бестселеру «Lingva Incognita: 

заговори  іноземною мовою за 4 тижні», 

провів  наймасовішій урок з англійської 

мови в  Україні (офіційно зафіксовано  

Національною книгою Рекордів), за 20  

років навчив понад тисячу людей з різних  

країн п’ятьом іноземним мовам 

(англійської,  італійської, іспанської, 

німецької та  французької). 



Команда, яка вирішує актуальні виклики, які стоять перед Суспільством та  

Країною, через інноваційні освітні проєкти. 

100+ реалізованих освітніх проєктів всеукраїнського та міжнародного  

рівня. 

Кількість співробітників – 137 осіб. 

Вертикально-інтегрована організація, що має власні потужності для  

реалізації освітніх проєктів будь-якої складності: 

команда методологів та тренерів, 

IT-команда, 

власний продакшн (створення відеоконтенту та мультимедійних курсів у  

міжнародному форматі SCORM). 

Автори чотирьох рекордів у сфері освіти, які увійшли до Книги рекордів.  

Серед постійних партнерів та клієнтів – 9 органів державної влади,      

12  міжнародних донорських організацій та  23 комерційні компанії. 



ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! 

Виконавчий директор 
Асоціації інноваційної та цифрової освіти 

Марія Богуслав 

+38 050 387 80 26.


