
ОНЛАЙН-КУРСИ 

 

Є багато різних курсів англійської мови, які можна знайти в мережі, починаючи з вивчення 

алфавіту англійською мовою і закінчуючи вищими рівнями. 

 

Alphablocks: дивіться на BBC iPlayer - Alphablocks (абсолютні початківці) Це програма для дітей, 

де ви вивчаєте звуки алфавіту та як вони об’єднуються, щоб утворити слова. Підходить для всіх 

студентів старшого віку, які приїжджають з країни з іншим алфавітом.  

Можна переглянути відгуки на YouTube  The Alphabet Song | Phonics Song for Kids | 

Kindergarten Alphabet song | Jack Hartmann - YouTube 
 

 

Ol Digital Institute (Basic to Advanced) (Оксфордська Міжнародна Група Освіти) 

Free English Lessons | OI Digital Institute. 
У рамках нашого бачення «навчання без обмежень» ми ретельно розробили ряд онлайн-

курсів для біженців і переміщених осіб у Великобританії. Ми визнаємо свою роль як 

постачальників освіти для тих, хто переміщується внаслідок конфлікту. Наша відповідь на це – 

запропонувати безкоштовні курси, які проводяться повністю онлайн. Наші курси розраховані 

на 3 години на тиждень (понеділок, середу та п’ятницю) протягом 4 тижнів. Кожен тиждень є 

окремою темою, тому студенти можуть приєднатися до курсу щопонеділка. Після завершення 

всі студенти отримають сертифікат про закінчення.  
Існує 2 курси:  

 

Розмовна Англійська (English for Culture) 

Цей курс призначений для студентів від початкового до середнього рівня та охоплює такі, як 

життя у Великобританії, щоденні завдання та послуги, традиції та значення, культурні 

обізнаність, аналіз ЗМІ, обговорення та дебати.  

 

Ділова Англійська (English for Business) 

Ця програма призначена для студентів середнього та старшого середнього рівня та 

призначена для підготовки вас до роботи. Теми включають навички 21-го століття, цифровий 

маркетинг, корпоративну відповідальність та методи співбесіди/переговорів. За додатковою 

інформацією телефонуйте за номером 020 8293 1188 

 

 

Якщо якась інформація відсутня чи неправильна або змінилося місце проведення заходу, 

звертайтеся, будь ласка, на електронну пошту: 

solinked@southamptonvs.org.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки Англійської в Саутгемптоні 
Для біженців, які не розмовляють англійською або мають лише обмежене розуміння, перехід 

до нової спільноти може бути ще важчим. Труднощі в спілкуванні з оточуючими можуть бути 

неймовірно ізоляційними і створювати величезні перешкоди для можливості почати своє 

життя заново. Отже, ваша безпосередня допомога може мати величезне значення. 

 

Освітні центри 
1. City College (Міський Коледж), St Mary Street, SO14 1AR 

Контакт: Тел: 023 8048 4848 Електронна пошта: enquiries@southampton-city.ac.uk 

Веб-сайт: www.southampton-city.ac.uk 

 

 

2. Itchen College (Коледж в Ітчен районі),  Middle Road, SO19 7TB, ESOL.pdf 

(itchen.ac.uk) Телефонуйте: 023 8043 5636 або електронну пошту: info@itchen.ac.uk 
Примітка. Ви можете зареєструвати свою зацікавленість на їхньому веб-сайті для курсів, які 
починаються з Вересень – заявки розпочнуться в травні, після чого відбудеться співбесіда для 
оцінювання. Ці курси швидко заповнюються, тому варто зареєструватися якнайшвидше. 
Поглиблені курси: 

1. Функціональні навички англійської мови – Кваліфікація: Сертифікат City & Guilds 

Certificate, рівень 1 і 2 БЕЗКОШТОВНІ незалежно від вашого віку (залежить від умов 

проживання). 

2. Кваліфікація курсів ESOL: сертифікат коледжу на різних рівнях, від попереднього 

вступу, вступу 1, вступу 2, рівня 1, рівня 2 

На вибір є 3 курси: 

а) ESOL та базові навички роботи з комп’ютером 

b) Сімейний ESOL (15 тижнів) 

c) Сімейний ESOL (20 тижнів) 

 

Сторінка 4 

https://www.youtube.com/watch?v=lhX064AiyGg
https://www.youtube.com/watch?v=lhX064AiyGg
https://oidigitalinstitute.com/students/online-courses-for-refugees/
mailto:solinked@southamptonvs.org.uk
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3. CLEAR (City Life) (Міське життя) за адресою 2 James St SO14 1PJ (кваліфікація: Trinity College 

Лондонські іспити з усного мовлення та аудіювання, читання та письма) 

Примітка: на даний момент усі курси повністю заброньовані, але ви можете зареєструватися 

для майбутніх курсів (посилання нижче) 

CLEAR пропонує ряд курсів та кваліфікацій ESOL, а також деякі коротші Курси навчання для 

дорослих, які допомагають розвивати навички, впевненість, працевлаштування та знання 

життя, роботи та волонтерської діяльності у Великобританії. Якщо вам цікаво, ви необхідно 

заповнити форму запиту та відвідати первинну оцінку. 

Ми пропонуємо курси англійської мови для шукачів притулку, біженців, мігрантів та їх 

члени сім’ї на таких рівнях: рівень попереднього вступу, початковий рівень 1, початковий 

рівень, рівень 2, початковий рівень 3. Наші основні курси тривають 32 тижні. 

Регулярне відвідування CLEAR дуже важливо, оскільки кількість місць обмежена і 

попит високий. Ми можемо надати обмежену кількість місць для немовлят і дітей 

дошкільного віку. 

Контактна особа: зареєструйтеся онлайн Course Enquiry Form (google.com) 
 

 

4. Bfluent (Розмовляй вільно), 132 St Mary Street, SO14 1NX 

Є вільні місця 

Кваліфікації ESOL Skills for Life підтримують носіїв інших мов Великобританії, щоб розвивати 

свої навички англійської мови для роботи, подальшого навчання чи повсякденного життя. 

Початковий рівень 1 Вт і Чт 12.30 -2.30 

Початковий рівень 2 Вт і Чт 10-12 

Початковий рівень 3 Вт і Чт 12.30 - 2.30 

Рівень 1       Пн і СР 12.30 -2.30 

Рівень 2       Пн і СР 12.30- 2.30 

Якщо ви відповідаєте вимогам*, ці заняття безкоштовні та проводитимуться віч-на-віч. 

Ви матимете домашні завдання для виконання кожного уроку. У вас буде 22 класи 

кожен семестр і кожен клас триватиме 2 години по 2 уроки щотижня. Буде 

11 тижнів кожен семестр. Співробітник розмовляє російською та українською мовами. 

Будь ласка, зв'яжіться з нами за номером 02380 678500 або електронною поштою 

info@Bfluent.co.uk 

Новий термін починається з понеділка, 25 травня 2022 року, тому подайте заявку до 

бронювання 

 

 

 

 

 

 

5. WEA проводить заняття в двох місцях у Саутгемптоні 

Є вільні місця 

11 травня 2022 року розпочнеться новий курс ESOL for Work протягом 8 тижнів. Кандидатам 

потрібно прийти за тиждень до цього для оцінки. 

Час: середа 9.15 - 11.45 для записів 1 і 2 

Місце проведення: Mount Pleasant School, Mt Pleasant Rd, SO14 0WZ 

І ще один курс для Pre-entry (повні новачки) 

Час: ср 12.00-2.30 

Місце проведення: Clovelly Centre, 60-68 Clovelly Road, SO14 0AU 

Зв'язатися з WEA: 07741169832/02380630483 

 

6. The Lighthouse, St Mary’s Road, SO14 0BB 

Є вільні місця 

Заняття для початківців у четвер вранці з 10.30 до 12.30 

Проміжний клас у вівторок вранці та о 9.30 – 11.30 

Вартість: £12 за триместр. 

Контакт: Lavinia за адресою lavinia_phillips@hotmail.com або SMS на 07963627263 (без дзвінків 

будь ласка) 

 

Групи розмовної англійської мови 
 

Дивіться також Буклет № 2 у: за цим посиланням: (англійською та українською) 

https://www.solinked.org.uk/community_services/community-cafes-and-lunch-clubs-in-

southampton 

Christchurch Burgess Road Library (Крайстчерч-Берджесс-роуд бібліотека), Burgess Road, SO16 

3HF. 

Безкоштовні уроки англійської мови щочетверга під час семестру з 17:00. до 18:00 

Приходьте та насолоджуйтесь невимушеною атмосферою, щоб попрактикувати свою 

англійську. 

Забезпечуємо гарячими напоями та випічкою. Включає розмову англійською, з групами 

початкового та середнього рівнів. Безкоштовно.  

Наступне засідання відбудеться у четвер, 28 квітня після шкільних канікул. 

Контакт: Меган за адресою megan@christchurchsouthampton.org.uk для отримання додаткової 

інформації, або телефонуйте за номером 023 8055 6596 

 

Language Cafe 1.30 – 2.45 у The Hope Centre, Drayton Close SO19 9JN 

Для тих, хто хоче практикувати розмовну англійську в невимушеній атмосфері. 

Контакти: Joy за 07443480577 

 

Сторінка 1 

Сторінка 2 
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