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ProMosaik Interlanguage є підрозділом 
ProMosaik Group і пропонує приватні мовні 
уроки. Планування мовного курсу засновано на 
індивідуальних вимогах учня щодо часу, місця, 
змісту і матеріалу курсу. 
Ми працюємо з викладачами-носіями мови з 
досвідом викладання не менше двох років. 
 
Наші основні мови навчання: 
 
німецька, англійська, італійська, французька, 
арабська, турецька, іспанська, португальська, 
грецька, китайська та російська. 
 

 
 

Члени групи ProMosaik усвідомлюють, що 
мова і культура нерозривно пов'язані. Для 
нас мова означає діалог між культурами і, 
отже, передачу культури в двох напрямках: 
тому що в мовному курсі я засвоюю мову і 
культуру іншого. Але в той же час я також 
збагачую іншого, передаючи йому свою 
культуру і свою культурну ідентичність. 
 
Чому ProMosaik „Interlanguage“? 
 
Словник Мерриама-Вебстера визначає 
«Interlanguage» як мову, яка генерується 
вивчаючим як другу мову і яка часто має 
граматичні особливості, що неможливо 
знайти ні в його або її рідній мові, ні в 
придбаній мові.  
 
Interlanguage має для нас позитивне 
значення як інтерфейс, як простір для 
зустрічі між мовою 1 і мовою 2, і в той же 
час показує створення чогось нового. 
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Той факт, що вивчення мови - це комплексний 
процес, і ідея про те, що вивчення мови 
забезпечує простір для діалогу і зустрічей не 
тільки між мовами, а й між вчителями та 
учнями з різних культур, є позитивними і 
динамічними концепціями, які є частиною 
нашої повсякденної роботи викладачами мов. 
Ми позитивно супроводжуємо наших учнів на 
шляху до «Interlanguage». 
 
 
 
 
 
Вивчення мов означає різноманітність. І 
ProMosaik уособлює цей мозаїчний світ 
різноманітності. Ця різноманітність є 
соціальним, мовним, особистим, емоційним, 
етнічним, методичним і міжособистісним. Саме 
так викладає ProMosaik Interlanguage, коли 
викладачі вчаться у учнів в міру того, як вони 
розвивають свою мову. 

ОНЛАЙН-КУРСИ ПО SKYPE, ZOOM або 
GOOGLE CLASSROOM 
Завдяки технології Skype багато витрати на 
традиційні мовні курси виключаються: у 
нас немає власного приміщення, оскільки 
ми використовуємо Skype як місце зустрічі 
між учителем і учнем, які, таким чином, 
можуть безпосередньо контактувати один з 
одним. 
 
ГНУЧКІСТЬ КУРСІВ 

• гнучкий час занять 

• мовні курси по Skype 

• прийнятні ціни 
 
 

 
 
Ви можете зв'язатися з нами 
безпосередньо через info@promosaik.com .  
У своєму запиті вкажіть мову, яку Ви хотіли 
б вивчати, і час дня, в який Ви найбільше 
хотіли б займатися. 
Редакційна група ProMosaik є 
посередником між попитом і пропозицією, 
і вона організує Ваш мовний курс. Ми з 
нетерпінням чекаємо зустрічі з Вами! 
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