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Англійська для тебе - це

Знання іноземної мови робить тебе 

конкурентноздатним працівником, а отже 

зростають шанси швидше професійно

розвиватись 

Кар’єрні перспективи

Ти зможеш спілкуватись з більш 

ніж третиною людства

Нові соціальні можливості

Знання іноземної мови відкриває 

для тебе новий Всесвіт.  Твої 

подорожі стануть набагато 

приємнішими та цікавішими

Нові відкриття

Безліч досліджень підтверджують цю тезу. 

Знання мов покращує функціональність 

мозку, увагу та ефективність прийняття 

рішень

Володіння декількома мовами робить тебе 

розумнішим



Що треба зробити

Вправа за вправою, 

речення за реченням, 

крок за кроком

Виконуй вправи

Після завершення онлайн-частини, 

ми чекатимемо на тебе в реальному 

світі для продовження нашої 

подорожі

Виходь з онлайн режиму

Відправ свою електрону 

адресу до координатора 

проекту на підприємстві

Подай заявку

Та вивчи основні правила, 

зрозумій як це працює (підказка: 

все дуже просто)))

Отримай доступ 

Ступай разом з нами крок за кроком наближаючись до мети

Шлях в тисячу миль починається з 

першого кроку.

Лао-Цзи

Працюй на випередження. 

Твої колеги також 

працюють. Стань першим!

Відслідковуй свої досягнення



Чому Lingva.Skills
Кожен з нас десь та колись вчив англійську, проте і досі вільно не володіє нею. 

Lingva.Skills перетворить цей запас знань в активну звичку

Відчуй переваги нашої методики – ми 

не змушуємо «зубрити». Наш акцент –

інтуїтивне відчуття мови. Англійська має 

стати звичкою

Унікальна авторська методика

Обирай для себе зручний час та місце. 

Навчання доступне 24/7

Навчання онлайн

На тебе чекає близько 17000 унікальних 

фраз із зображеннями та професійною 

озвучкою.

Цікавий контент

Отримуй задоволення і від процесу і 

від результату разом з Lingva.Skills

Вивчення мови – це гра

8-ми річні американські діти не знають правил, 

граматки тощо. Проте вільно розмовляють 

англійською. Чому? Дізнайся разом з нами

Англійська стане звичкою



Що таке Lingva.Skills сьогодні
Наймасовіший онлайн проект з вивчення англійської мови в Україні

Подано заявок  

на навчання

Виконаних вправ
Навчальних фраз з 

мультимедійним    

забезпеченням

2.5 млн 70 млн 17000

Перевірена     

та апробована   

методика



Долучайся до нашого проекту!

І ти заговориш англійською!

lingva.ua

Україна заговорить 

англійською !

facebook.com/lingvaua/ t.me/lingvaskills


