
Львівський національний університет імені Івана Франка  
Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки  

Центр неперервної освіти 
 

ЗАПРОШУЄ 
 

на навчання у літню мовну школу «Разом із Університетом»  
 
школярів -  за програмою English Children’s 

Club 
 

English Children Club – це вивчення англійської 
мови, яке базуватиметься на прикладах з різних 
життєвих ситуацій, практики сприйняття «мови на 
слух» та «спонтанного» спілкування.  
 
Вікові групи – 1-2 клас; 3-4 клас; 5-6 клас; 7-8 
клас; 9-10 клас. 
 
Заняття проводяться  щодня (крім суботи та 
неділі) по 3 академічні години:  3 уроки по 45 
хвилин; перерви між уроками – 5 і 10 хвилин. 
ранкова група (учні 1-4 класів)  –   з 10.00 до 12.30  
обідня група (учні 5-10 класів) – з 13.00 до 15.30  
 

дорослих - за програмою English Speaking 
Club 

 
English Speaking Club – це практика активного 
використання розмовної англійської мови, 
спрямована на подолання мовного бар’єру для 
слухачів, які володіють рівнем pre-intermediate 
(A2), intermediate (В1) або upper-intermediate 
(В2). 
 
 
Заняття проводяться  щодня (крім суботи та 
неділі)  по 3 академічні години з 10.00 до 12.00. 
 
 

 
Кількість академічних годин – 30 (1 академічна година = 45 хвилин) 

Тривалість навчання – 2 тижні  
Мінімальна кількість осіб в групі –  10 

Вартість навчання – 700 грн.  
Періоди навчання: І зміна - 06.06-19.06.2017 р.; ІІ зміна - 20.06-03.07.2017 р. 

 
 
Для участі в літній мовній школі «Разом із Університетом» необхідно до 31.05.2017 року  надіслати на 
електронну пошту cno-ipodp@ukr.net анкету учасника, заповнену у довільній формі. Оплата за 
навчання буде проводитися після комплектації груп. Угода про навчання буде укладатися у перший 
день навчання. 
 

 
 зразок Анкети учасника (дитини) 

 
Прізвище (дитини)____________________ 
Ім’я (дитини) ________________________ 
Школа ___________ Клас ______________ 
Період навчання  (зазначити)  __________   
(І зміна 06.06-19.06.2017 р.; ІІ зміна 20.06-03.07.2017 р.)  
№ мобільного телефону батьків ________________ 
Електронна пошта батьків ____________________ 

 

 
зразок Анкети учасника за програмою  

English Speaking Club 
 
Прізвище____________________________________ 
Ім’я_________________________________________ 
По батькові _________________________________ 
Місце праці/навчання (підкреслити) ____________ 
№ мобільного телефону _______________________ 
Електронна пошта ____________________________ 
Рівень мовної компетенції (А-2; В-1; В-2) ________ 
Період навчання  (зазначити) ___________________    
(І зміна 6.06-19.06.2017.; ІІ зміна 20.06-03.07.2017) 

 
За довідками звертатися:  вул. Січових Стрільців, 16, кім.103 (з 10.00 до 16.00) 
тел. (032) 239-44-89; 067-703-84-92; електронна пошта: cno-ipodp@ukr.net 

mailto:cno-ipodp@ukr.net�
mailto:cno-ipodp@ukr.net�

