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Ціна: 7 520 грн   С1 - 8 000 грн   С2 – 10 100 грн   
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Speaking Club (2 заняття)
Майстер-класи оплачуються окремо
Фінальне 3-рівневе тестування з носієм 
Можливі всі рівні (А1, А2.1, А2.2, В1.1, В1.2, В1.3,
В2.1, В2.2, В2.3, С1.1, С1.2, С1.3)
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" Тривалість 3 місяці
26 заняття 
2 заняття на тиждень по 90 хв.
Групи від 4 до 6 студентів
2 рази на тиждень з українським викладачем
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Тривалість 4 місяці
32 заняття
2 заняття на тиждень по 90хв
Групи від 4 до 6 студентів

Тривалість 4 місяці
32 заняття 
2 заняття на тиждень по 90 хв.
Групи від 4 до 6 студентів
2 заняття в групі з носієм
Speaking Club (2 заняття)
Майстер-клас від засновниці академії

Ціна: 9 300 грн     C1 - 10 900 грн   С2 - 11 300 грн

Тривалість 4 місяці
32 заняття 
2 заняття на тиждень по 90 хв.
Групи від 4 до 6 студентів
2 заняття в групі з носієм
Speaking Club (2 заняття)
Майстер-клас від засновниці академії
Кулінарний майстер-клас

Ціна: 10 990 грн  С1 - 12 999 грн  С2 - 13 399 грн

Кулінарний майстер-клас
Лекція від дипломата з Іспанії
Кіносеанс 
Фінальне 3-рівневе тестування з носієм 
Можливі всі рівні (А1, А2.1, А2.2, В1.1, В1.2,
В1.3, В2.1, В2.2, В2.3, С1.1, С1.2, С1.3)

Лекція від дипломата з Іспанії
Кіносеанс 
Майстер-клас з дегустації вина
Максимальне занурення в культуру + похід до
іспанського ресторану
Фінальне 3-рівневе тестування з носієм 
Можливі всі рівні (А1, А2.1, А2.2, В1.1, В1.2,
В1.3, В2.1, В2.2, В2.3, С1.1, С1.2, С1.3)

Ціна: 9 800 грн  С1 - 10 999 грн   С2 - 11 999 грн 

1 раз на 2-3 тиждні з носієм
Менторство від екзаменаторки та
засновниці академії Невинної Ю. П.

Програма затверджена в Іспанії 
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Сб /Нд ( один день можна замінити на Пт) 
Тривалість: 2 місяці
32 заняття
4 години в день 

Ціна: 7 520 грн   С1 - 8 000 грн     С2 - 10 100 грн
 

1-2-3 рази на тиждень
60 хв або 90 хв
Гнучкий графік

Ціна: 450/500/550 грн за 60 хв; носії від 650 грн за 60 хв. 
600 грн за 60 хв/850 грн за 90 хв у Юлії Петрівни

Групи від 4 до 6 студентів
Фінальне 3-рівневе тестування з носієм 
Можливі всі рівні (А1, А2.1, А2.2, В1.1, В1.2,
В1.3, В2.1, В2.2, В2.3, С1.1, С1.2, С1.3)

Онлайн/офлайн заняття
Оплата лише пакетами від 5 занять



Па
ке

т 
«S

ta
nd

ar
d» Тривалість 4 місяці

32 заняття 
2 заняття на тиждень по 90 хв.
Групи від 4 до 6 студентів
SpeakingClub (2 заняття)
Заняття з носієм мови

Ціна: 6 750  грн  /  6 999 грн 
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Тривалість 8 тижнів
32 заняття
4 - 5 занять (частота обирається) на
тиждень по 90 хв.
SpeakingClub (2 заняття)
Заняття з носієм мови

Ціна: 6 999 грн  /  7 199 грн
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Тривалість 4 тижні
Кожний день по 90 хв.
SpeakingClub (2 заняття)

Ціна: 4 999 грн 

Вступне та фінальне 3-рівневе тестування з носієм
Проміжний контроль
Лайфхаки від засновниці академії 
Розмовна кембриджська методика + академічний
підхід 
Сучасні матеріали+інтерактив 
Дебатний клуб з носієм мови

МК від засновниці академії 
Вхідне та фінальне 3-рівневе тестування з носієм
Проміжний контроль
Лайфхаки від засновниці академії 
Розмовна кембриджська методика + академічний підхід 
Сучасні матеріали+інтерактив 
Дебатний клуб з носієм мови

Вхідне та фінальне 3-рівневе тестування з носієм 
Лайфхаки та менторство від засновниці академії 
Розмовна кембриджська методика + академічний підхід 
Сучасні матеріали+інтерактив 
Дебатний клуб з носієм мови

*Бюджетний варіант – 1200 грн ( якщо група має від 6 осіб і студенти не проти приєднання у групу на місяць) 
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Тривалість 4 місяці
32 заняття
2 заняття на тиждень по 90 хв.
Сб /Нд ( один день можна замінити
на Пт) 
Сучасні матеріали+інтерактив 

Ціна: 6 550 грн / 6 999 грн
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1-2-3 рази на тиждень
60 хв або 90 хв
Гнучкий графік

Ціна: від 350/400/450 грн
Носій - 600/650/700

Онлайн/офлайн заняття
Оплата лише пакетами від 5 занять

SpeakingClub (2 заняття)
Фінальне 3-рівневе тестування з носієм
Заняття з носієм мови
Проміжний контроль
Лайфхаки від засновниці академії
Розмовна кембриджська методика +
академічний підхід 

(Групи від 4 до 6 студентів)*

(Групи від 4 до 6 студентів)*

(Міні група до 4 студентів)

(Групи від 4 до 6 студентів)* (Міні група до 4 студентів)

(Міні група до 4 студентів)



 П
ак

ет
 

«С
ТА

НД
А

РТ
»

 Ціна: 6 200 грн
 

Ціна: від 370грн 

Тривалість 4 місяці
32 заняття
2 заняття фна тиждень по 90хв
Групи від 4 до 6 студентів
Speaking Club (2 заняття)
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«ІН
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НС
ИВ

» Тривалість 3 місяці
32 заняття
3 заняття на тиждень по 90 хв
Групи від 4 до 6 студентів
Speaking Club (2 заняття)

 Ціна: 6000 грн
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 Сб /Нд ( один день можна замінити на Пт) 

Тривалість: 2 місяці
32заняття
4 години в день 
Групи від 4 до 6 студентів
Speaking Club (2 заняття)

 Ціна: 6100 грн
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1-2-3 рази на тиждень
60 хв або 90 хв
Гнучкий графік
Онлайн/офлайн заняття
Оплата лише пакетами від 5 занять
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32 заняття по 90 хв
2 рази на тиждень
Викладає кандидат філологічних
наук, доцент КНУ ім. Шевченка-
Невинної Ю.П.
Імітація екзамену
Контроль успішності кожні 16 занять

Ціна: 8 500 грн
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32 заняття по 90 хв
4 рази на тиждень
Лайфхаки для письмової частини
Викладає кандидат філологічних наук,
доцент КНУ ім. Шевченка- Невинної
Ю.П.
Імітація екзамену
Контроль успішності кожні 16 занять

- 2 або 3 рази на тиждень
- 60 або 90 хв
!Мінімальна кількість занять - від 10 

Ціна: від 550 грн до 650 грн
 

Ціна: 9 500 грн

Сучасні матеріали 
Акцент на письмо
Індивідуальний підхід
Групи до 8 осіб
Змішана форма навчання
Перевірка дом завдання 
Підготовка за вимогами МОН України 

Сучасні матеріали 
Акцент на письмо
Індивідуальний підхід
Групи до 8 осіб
Змішана форма навчання
Перевірка дом завдання 
Підготовка за вимогами МОН
України 


