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1. Методологічні рекомендації 

Інтернет-платформа для вивчення іноземних мов «Lingva.Skills» є зручним 

та фундаментальним інструментом для оволодіння іноземною  мовою. 

 

Платформа є способом розвинути базові  навички: 

• фонематичну пам’ять, 

• увагу до частин  мовлення, 

• увагу до використання  правильних граматичних  структур, 

• використання структур та частин  мовлення, що не є  типовими для рідної 

мови користувачів. 

 

Платформу рекомендовано застосовувати  в наступних випадках: 

• Для опанування більшості граматичних структур  (всіх часто вживаних), 

як частина основного курсу чи як основний   курс. 

• Для розвитку навички аудіювання в окремих учнів та  в початківців, 

також у відношенні до часто  вживаних скорочень 

• Розширення словникового запасу загального користування. 

• Закріплення засвоєних в ході класної роботи граматичних структур чи 

особливостей мовлення. 

• Подолання копіювання структур рідної мови («укрінгліш»  тощо) 

• Діагностика наявних труднощів 

• Тестування  поточного рівня 

• Опрацювання  окремих  граматичних структур 

• Інші види корекційних заходів 

•  Оптимізація  навчального процесу завдяки автоматизації, перевірки 

завдань, етапу підготовки до  мовлення 

• Частина основного курсу: закріплення структур та  підготовка до 

контрольованого та вільного  продукування 

• В якості пасивного етапу підготовки для правильної  вимови. 

http://www.lingva.ua/


2. Методологія проекту 

 

Методичне підґрунття платформи Lingva.Skills є поєднанням прямого 

методу та комунікативної методики. Після відкриттів НомаЧомскі світ зрозумів 

важливість творчої складової людини. Пряма методика зійшла зі сцени, але 

комунікативна не запропонувала повноцінної заміни позитивним рисам прямої. 

Метод Lingva.Skills пропонує опрацювання граматичних шаблонів на 

величезному виборі прикладів і ситуацій в рамках наступних вправ:  

(1) Аудіювання: прослухати і зібрати із запропонованих слів (присутні 

дистрактори) цільові речення;  

(2) Граматичні шаблони: зібрати із запропонованих слів (присутні 

спеціально підібрані дистрактори) речення, подане ураїнською мовою, за 

шаблоном, що його подано над вправою;  

(3) написати англійською мовою речення подане українською за 

шаблоном, що його подано над вправою. 

Наявна система повторення пройденого матеріалу за алгоритмом 

SuperMemo-5. 

Кожен приклад супроводжується графічним зображенням, що відповідає 

змісту вправи. 

Курс (А1-А2-В1-В1+) складається з 300 уроків, що містять близько 17000 

прикладів. 

Наявна система «гейміфікації»(запровадження ігрових методик в 

навчальному процесі) - нараховуються бали за правильні відповіді. 

Наявна система вхідного діагностичного тестування та вихідного 

тестування на відповідність навчок цільовим.  

Методика орієнтована на формування звички активного і правильного 

використання мови в контексті повсякденного спілкування. 

 

3. Як навчатися на платформі 

 

1.   Перейти за посиланням srs.lingva.ua 

2. Увійти в систему за допомогою логіну та паролю. Логін - це 

реєстраційна адреса електронної пошти, початковий пароль -  частина адреси 

електронної пошти, що іде до знаку@ (наприклад,логін – 

name.lastname@domain.com, пароль - name.lastname), пароль можна самостійно 

змінити в особистому кабінеті. 

3.   Пройти діагностичний тест. Обрати закладку   “Тест”. Проходження 

тесту допоможе зарахувати певні знання та навички у прогрес. Проходження 

початкового тесту не обов'язкове. 

mailto:name.lastname@domain.com


4.  Щоб проходити курс, необхідно обрати у розділі «Мій кабінет» 

потрібний курс (А1-А2, В1-В1+), та обрати  потрібний урок в відповідному 

розділі. Навігація по платформі абсолютно вільна.  

6. Щоб надати учню завдання, необхідно обрати “Кабінет вчителя”, клік на 

назві групи,  клік на імені учня, обрати завдання  із списку доступних. 

7. Щоб надати групі завдання, необхідно обрати “Кабінет вчителя”, клік на 

назві групи, клік на іконку “Шапочка”, обрати завдання із списку  доступних. 

8. Колір і заповнення смужки кожного урока є індикатором його 

проходження (сірий – не розпочато, жовтий – у процесі проходження, зелений – 

виконано). 

9. Для виконання Крока 1 треба збирати текст з аудіо за допомогою слів 

знизу. Для виконання Крока 2 треба збирати наведений на горі текст за взірцем 

(над справою) за допомогою слів знизу. Для виконання Крока З треба написати 

переклад чи його  частину. Всі завдання мають підказки. Всі уроки мають 

граматичні коментарі. 

10.Навігація в навчальному курсі побудована так, щоб Користувач 

самостійно обирав, коли і куди він хоче зайти і який крок більше придатний для 

нього на даному етапі. З таким підходом  кожен користувач активно і 

самостійно обиратиме: 

•  які уроки він хоче проходити, 

•  скільки він хоче затриматися на кожному  кроці, 

•  скільки  разів він хоче повторювати кожний крок, 

•  скільки разів він буде прослуховувати  аудіо (повтор аудіо 

відбувається натисканням  кнопки зліва), 

•  чи буде він повторювати  пройдений матеріал (на початку уроку 

клік на “Так” в діалоговому вікні), 

•  чи буде він дивитися в підказку (кнопка  справа), 

•  чи буде він пропускати  вправи (зелена кнопка), 

•  скільки він буде думати  над кожною окремою вправою, 

•  і чи буде він підзирати в взірець, що його подано над вправою. 

 

Отже як виглядають особистий навчальний кабінет, типи завдань, профіль 

користувача на порталі 

Lingva.Skills. 

Навчальний кабінет 

(жовтим кольором відмічені 

уроки, які почав виконувати 

користувач, або які частково 

зараховані йому при 

складанні вступного онлайн 

тесту). Після отримання 100 



балів за кожний урок – він відмічається зеленим.  

Три типи завдань нараховують різну кількість балів за рівнем складності. 

Технології аудіювання, drag-

and-drop, та інші речі закладені 

в основу вивчення кожної 

граматичної конструкції. Кожна 

конструкція має до 100 

прикладів, правильне вирішення 

кожної нараховує бали, які 

відображаються у стрічці 

прогресу по кожному уроку та у 

загальному прогресі по кожному рівні, а також записується до статистики. 

Таким чином рівень А1-А2 наприклад має 10500 фраз (150 уроків х 70 

прикладів в середньому), кожна з яких озвучена та візуалізована. Існує 

інформаційна граматична довідка.  

Так виглядає 

особистий кабінет 

користувача 

Автори та 

методологи проекту 

проаналізували всі 

існуючі онлайн 

платформи з вивчення 

англійської мови 

(українські та зарубіжні), всі відомі методики вивчення граматики англійської 

мови, всесвітні тренди (гейміфікація, наприклад) та створили унікальний 

проект, який не має аналогів.  

4. Успіхи проекту LingvaSkills 

Платформа Lingva.Skills є українською розробкою (організація ініціатор – 

НГО «Асоціація інноваційної та цифрової освіти»).  

Даний Проект розпочав свою роботу у липні 2016 року, і протягом всього 

1-го року існування Проекту отримав офіційні заявки від більш ніж 2,5 

мільйонів громадян України, що дозволило даному Проекту стати 

наймасовішім освітнім проектом в Україні. Наразі користувачі вже виконали 

понад 25 млн. вправ на сайті Проекту, що свідчить про популярність даного 

Проекту серед: державних службовців та підприємців, освітян та лікарів, 

учасників АТО та ВПО-осіб, людей з обмеженими можливостями, молоді, 

тощо. Наразі вже є понад 1 тис. користувачів, які вже завершили навчання на 

певному рівні і показали достойні результати. 



Потенціал навчальної платформи становить близько 10 млн осіб.  

Участь та навчання абсолютно безкоштовне! 

Наразі на платформі навчаються педагогічні працівники та учні/студенти 

понад 800 навчальних закладів зі всієї України, серед яких є і загальноосвітні 

навчальні заклади, професійно-технічні, вищі. 

На платформі навчаються працівники всіх державних органів.   Кількість 

установ, які надали офіційні листи, та вже успішно навчаються у Соціальному 

проекті вивчення іноземних мов «Lingva.Skills». : 

• Секретаріат Кабінету Міністрів України 

• Всі міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, включаючи 

регіональні структурні підрозділи, обласні державні адміністрації  

• Комітети Верховної Ради України – 12 установ 

• Об’єднані територіальні громади, міські (міст обласного та районного значення) 

ради,районні та селищні ради – 108 установ  

• Вищі навчальні заклади – 124 установи 

• Загальноосвітні навчальні заклади – 683 установи 

• Торгово-промислова палата України – центральний апарат та 25 обласних філій 

• Засоби масової інформації – 23 установи 

• Соціально незахищені категорії населення: учасники АТО та члени їх сімей, 

ВПО-особи, тимчасово безробітні громадяни, які знаходяться на обліку 

Державної Служби Зайнятості України, люди з обмеженими можливостями, 

багатодітні сім’ї, пенсіонери, спортивні збірні тощо. 

 

Відповідно до протоколу № 5 від 09.06.2017 року засідання комісії з 

інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН 

платформа «Lingva.Skills” отримала висновок «схвалено до використання в 

загальноосвітніх навчальних закладах». 

Також Соціальний проект вивчення іноземних мов «Lingva.Skills» 

схвалено провідними ВНЗ України (у тому числі: КНУ ім Тараса Шевченко, 

Національним університетом харчових технологій тощо). 

Також на базі Соціального проекту вивчення іноземних мов «Lingva.Skills» 

створена мережа кращих викладачів-новаторів, яка налічує понад 1000 осіб зі 

всієї України, які вже використовують у своїй діяльності платформу 

«LingvaSkills». 

Загалом, за рік діяльності проекту будо проведено понад п’ятдесят 

інформаційно-методичних заходів, зокрема: Перший Національний Кар’єрний 

Форум (400 осіб), Конференція щодо технології змішаного навчання іноземних 

мов (350 осіб) тощо. 

http://km-oblrada.gov.ua/rajonni-miski-selishhni-radi-obyednani-teritorialni-gromadi-xmelnicko%d1%97-oblasti/obyednani-teritorialni-gromadi-xmelnicko%d1%97-oblast/
http://km-oblrada.gov.ua/rajonni-miski-selishhni-radi-obyednani-teritorialni-gromadi-xmelnicko%d1%97-oblasti/miski-mist-oblasnogo-znachennya-radi-xmelnicko%d1%97-oblasti/
http://km-oblrada.gov.ua/rajonni-miski-selishhni-radi-obyednani-teritorialni-gromadi-xmelnicko%d1%97-oblasti/miski-mist-oblasnogo-znachennya-radi-xmelnicko%d1%97-oblasti/
http://km-oblrada.gov.ua/rajonni-miski-selishhni-radi-obyednani-teritorialni-gromadi-xmelnicko%d1%97-oblasti/rajonni-radi-xmelnicko%d1%97-oblasti/
http://km-oblrada.gov.ua/rajonni-miski-selishhni-radi-obyednani-teritorialni-gromadi-xmelnicko%d1%97-oblasti/selishhniu-rajonnix-centrax-xmelnicko%d1%97-oblasti/


Щодо реалізації соціального проекту вивчення іноземних мов 

“Lingva.Skills” також підписано: 

- меморандум з Міністерством освіти і науки України щодо навчання 

більше ніж 500 тисяч викладачів, 

- меморандум з Національним агентством з питань державної служба 

України щодо навчання 270 тис. державних службовців, 

- меморандум з профільними державними органами (Державної служби 

зайнятості) та громадськими організаціями щодо навчання більше ніж 2 

млн. ВПО-осіб, учасників АТО та членів їх сімей, інших соціально 

незахищених категорій населення та підприємців, 

- меморандум з Київською міською державною адміністрацією щодо 

навчання 3 млн киян. 

Протягом першого року свого існування платформа отримала Премію 

«Інновації в освіті – 2016» в номінації «Інноваційний онлайн проект», а також 

премію «Фаворити успіху – 2016» в номінації «Краща школа з іноземної мови», 

а також за результатами соціологічного дослідження, проведеного компанією 

Umbrella Research на замовлення МФ «Відродження» соціальний проект з 

вивчення іноземних мов «Lingva.Skills» став наймасовішим освітнім ресурсом 

України. 

Наразі команда проекту розробляє Національну систему тестування, 

систему змішаного навчання Lingva.Class, запускає інформаційний блог на 

сайті Укрінформа «Lingva.Inform», створює курс з німецької мови та готує 

проект Київ Заговорить Англійською» 

 

За 2017 рік нам вдалось: 

- отримати 2,5 млн. заявок від українців, 

- користувачі виконали понад 35 млн. вправ на порталі Проекту, 

- розробили новий рівень вивчення англійської мови В1-В1+, 

- наша онлайн спільнота у фейсбуці збільшилась від 300 (на початку року) 

до 10 000 шанувальників, 

- створили новий дизайн порталу Lingva.Skills www.lingva.ua, 

- підписали Меморандум про навчання віх державних службовців України 

з Національним агентством з питань державної служби України, 

http://www.lingva.ua/


- підписали Угоду з мером Києва Віталієм Кличком про реалізацію у 2018 

році проекту "#КиївЗаговоритьАнглійською" щодо навчання 3 млн. киян 

англійської мови , 

- отримали гриф від Міністерства освіти і науки України щодо схвалення 

використання платформи Lingva.Skills у навчальних закладах України 

- увійшли до ТОП-5 найкращих проектів за всю історію за результатами 

краудфандінгової кампаніїї на Спільнокошті  

- посіли 4 місце за підсумками відкритого голосування Громадського 

бюджету м. Києва серед 800 проектів  

- провели Всеукраїнську інформаційну кампанію щодо популяризації 

вивчення українцями англійської мови "Україна заговорить англійською!"   

- відповіли на 1 мільйон повідомлень в наших групах у соціальних 

мережах та на електронній пошті. 

 

Контактна інформація 

Cайт www.lingva.ua      

Фейсбук www.facebook.com/lingvaua  

Телеграм https://t.me/lingvaskills 

 

Координатор проекту - Богуслав Марія 

050387826, urban.boguslav@gmail.com  
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