
 
ОГОЛОШЕННЯ 

 
Ресурсний центр для викладачів англійської мови, що підтримується Посольством США в Україні, 
запрошує викладачів загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, студентів і всіх охочих на 

науково-практичні семінари, вебінари та засідання Молодіжного дискусійного та кіноклубу  
(англ. мовою). 

 
 Участь у заходах безкоштовна!      Детальна інформація на сайті: www.etrckyiv.com 

 У березні для викладачів та майбутніх викладачів  продовжується п’ята 
сертифікатна серія вебінарів з методики викладання англійської мови від Офісу 
освітніх програм Держдепартаменту США.   

 Учасники курсу щомісячних методологічних семінарів Марини Цегельської, які 
відвідають принаймні 4 семінари з 8-ми протягом навчального року 2016-17, 
отримають сертифікати. 

 Учасники семінарів американського викладача-методиста Сенеки Раян, які 
відвідають 8 семінарів до кінця червня 2017 року, отримають сертифікати. 
ПРИМІТКА! Відвідання методологічного семінару з Євою Павленко у вівторок 14 березня 
також зараховується до сертифікатної програми. 
 

****************  
Запрошуються всі охочі! 

 
Розклад на Березень (для вашої зручності у додатку знаходиться розклад подій у формі календаря):  

Заходи з методики викладання і вивчення англійської мови 
 
П’ятниця, 10 березня, 16:00-17:30 «Прості вправи для навчання письму» 
Презентер:Сенека Раян, викладач-методист, стипендіат за програмою Держдепартаменту США  
Стати хорошим письменником важко навіть на рідній мові. Яким же є головний секрет для поліпшення 
навичок письма? Почати писати! На цьому семінарі ми розглянемо прості й творчі завдання для розвитку 
вміння письма для студентів будь-якого рівня. 
 
Вівторок, 14 березня, 16:00-17:30 Семінар «Змішане навчання з інтерактивними книжками 
LanguaBooks™UA» 
Презентер: Ева Павленко, керівник проектів у компанії LanguaMetrics, викладач англійської мови. 
Зараз усі говорять про змішане навчання (Blended Learning). Що означає ця навчальна модель і чому 
вона набирає все більше популярності? Які переваги змішаного навчання? Змішаний навчальний курс 
передбачає, що студенти відвідують заняття, що проводяться  викладачем в традиційному класному 
середовищі, а також самостійно виконують онлайн-компоненти курсу за межами класної кімнати 
(http://edglossary.org/blended-learning~~HEAD=pobj). 
На цьому семінарі ми розглянемо цей формат і продемонструємо, як використання інтерактивних онлайн 
книг LanguaBooks ™ UA може стати ефективним електронним компонентом  вашого успішного курсу 
змішаного навчання. 
Ми також ознайомимось з LanguaCards, які є цікавим способом поєднання традиційного та електронного 
навчання. Ми обговоримо друковані та онлайн книги як поєднання ефективних підходів для реалізації 
змішаного навчання. А також продемонструємо нашу колекцію LanguaPhonics, яка незабаром стане 
доступна в друкованій та онлайн версії. 
Наостанок, ми розглянемо нове завдання з розповідання історій в рамках LanguaBooks ™ і обговоримо, 
як це завдання може бути використане у змішаному навчанні. 
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Середа, 15 березня, 14:00-15:00 Вебінар «Розвиток автономії студентів для більшого залучення 
в навчальний процес» з американським викладачем-методистом 
У той час як вчителі часто надають своїм учням велику кількість знань про іноземну мову й багато 
можливостей для практики, вони часто ігнорують важливість навчання своїх учнів тому, як ефективно 
вивчити мову. На цьому вебінарі розглядатимуться переваги й стратегії  інтеграції навчанню навичок 
ефективного засвоєння знань в процесі викладання іноземної мови. 
 
Середа, 15 березня, 16:00-17:30 Методологічний семінар 1.7 «Як навчити говорити про науку й 
винаходи» 
Презентер: Марина Цегельська - доцент в Криворізькому педагогічному університеті; директор 
освітнього центру «Інтерклас»; випускниця Програми імені Фулбрайта; віце-президент Всеукраїнської 
організації TESOL (Викладання англійської мови носіям інших мов). 
Опис семінару: Хоча технологічні розробки є предметом численних дискусій, викладання про них не є 
простим завданням. Наука і технології  видаються такою безмежною темою як і сучасне життя. Таким 
чином, щоб зробити навчання більш ефективним, я пропоную кілька ідей, які також будуть ключовими 
моментами семінару: 
1) Розуміння того, як зроблені винаходи і як вони працюють. Це може бути частиною будь-якої теми, яка 
включає в себе інструменти (Житло, Школа, Фільми, та ін.), і де ми можемо говорити про вдосконалення. 
2) Винаходи з історичної точки зору - коли вони були зроблені і як вони працюють. 
3) Розвиток мовної свідомості й загального світогляду під час розмови про винаходи. 
 
П’ятниця, 17 березня, 16:00-17:30 «Як зробити семінари інтерактивними та веселими» 
Презентер:Сенека Раян, викладач-методист, стипендіат за програмою Держдепартаменту США  
Ви плануєте провести власний семінар? Тоді цей воркшоп для Вас! Ми обговоримо деякі основи 
створення динамічних семінарів, які зможуть справити враження на будь-яку аудиторію. Цей вступний 
семінар має на меті заохотити викладачів розвивати свою професійну кар'єру, почавши проводити власні 
заходи. 
 
П’ятниця, 24 березня, 16:00-17:30 «Англійська мова й мистецтво: творчі ідеї для викладання 
англійської мови» 
Презентер:Сенека Раян, викладач-методист, стипендіат за програмою Держдепартаменту США  
Мистецтво існує в кожній культурі протягом всієї історії людства. Воно має силу викликати сильні емоції й 
спонукає до захопливих дискусій. Таким чином, аналіз творів мистецтва є відмінним способом для 
заохочення вивчення мови. Приєднуйтесь до цього семінару й дізнайтесь, як використовувати мистецтво 
як основу для вивчення англійської лексики, граматики й розвитку багатьох інших навичок! 
 
Середа, 29 березня, 15:00-16:00 Вебінар «Фотографування у викладанні англійської мови: 
Зацікавлюйте, надихайте, творіть, вчіть»  
Презентер: Крістал Бок Тіссен , викладач-методист з США. Крістал викладала англійську мову 
протягом  багатьох років в різних країнах, в тому числі три роки в Луганську, Україна. 
Фотографування (і його основний інструмент, камера) зараз є невід’ємною частиною нашого цифрового й 
мобільного життя. Оскільки студенти вже мають цей пристрій, викладачі можуть почати використовувати 
його потенціал як інструмент для вивчення іноземної мови. На цьому вебінарі учасникам 
продемонструють завдання й плани занять з застосуванням фотографування для розвитку навичок 
усного мовлення, творчого письма, збагачення словникового запасу, залучення  до громадського життя, 
тощо для вивчаючих англійську мову й фотографів будь-якого рівня. 
 
П’ятниця, 31 березня, 16:00-17:30 Семінар 1.1 «Розвиток мовлення по методиці Монтессорі як 
передумова для вивчення дошкільниками англійської мови» 
Презентер: Олеся Недєлчева, провідний Монтессорі-педагог в "Школі Монтессорі Нової Епохи" (Київ, 
Україна), сертифікований Монтессорі-педагог для дітей віку 2,8 - 6 років. 
Цикл з трьох семінарів присвячений навчанню дітей дошкільного віку англійській мові  як 
іноземній шляхом використання підходів та інструментів Монтессорі -методу.  
На семінарі №1 "Розвиток мовлення як передумова для вивчення дошкільниками англійської мови" 
будуть обговорені наступні питання:  
- розвиток мовлення через моделювання правильної вимови; - розширення словникового запасу; - 
активне слухання через ігрову та  пізнавальну діяльність; - послідовність подання матеріалу в процесі 
вивчення дітьми англійської мови як іноземної; - інструменти та методи для формування грамотної 
фразової англійської мови у дітей дошкільного віку. 
  



Запрошуємо старшокласників, студентів та викладачів на  
  

Засідання Дискусійного клубу 
 

У березні, психолог і викладач Джиммі Хілл проводитиме засідання дискусійного клубу  
у вівторок, 7 та 21 березня, та у середу, 22 березня, з 15:00-16:45 

 
Вівторок, 7 березня, 15:00 – 16:45 Дискусійний клуб «Як побудувати майбутнє своєї мрії» 
 
Вівторок, 21 березня, 15:00 – 16:45 Дискусійний клуб «Самосвідомість (Self-awareness)» 
 
Середа, 22 березня, 15:00 – 16:45 Дискусійний клуб «Психологія гендерних відмінностей» 
 

Засідання Жіночого клубу 
 

Понеділок, 13 березня, 15:00 – 17:00 Майстер-клас валяння з вовни (!Потрібен попередній запис!) 
Модератор: Анна Супрун, психолог, рукодільниця   

 
Засідання Молодіжного кіноклубу 

 
Щочетверга (9, 16, 23 та 30 березня) з 15:00 до 18:00 

Кіноклуб запрошує викладачів, старшокласників та студентів познайомитися із кращими зразками 
американського кіно. В програмі кіноклубу перегляд фільмів англійською мовою з субтитрами 

(англ.мовою). Щоразу після перегляду фільму відбуватиметься його обговорення. 
Кінозустрічі  9 та 16 березня  обговорення модеруватиме психолог Джиммі Хілл.  

 
Четвер, 9 березня – «Правда»  

(«Truth») (2015) (125 хв.) with English subtitles 
У ролях: Кейт Бланшетт, Роберт Редфорд, Денніс Квейд 

Політична драма «Правда» базується на реальних подіях та розповідає про скандал, що вибухнув після 
того, як популярний ведучий програми новин Ден Резер повідомив в ефірі про те, що Джордж Буш-мол. 
за протекцією потрапив в Національну гвардію США, щоб уникнути відправки до В'єтнаму. Після такої 

правди кар’єра Дена Резера та продюсера Мері Мейпс опинились під загрозою. 
 

Четвер, 16 березня – «Сімейка Джонсів»  
(«The Joneses») (2009) (96 хв.) with English subtitles 

У ролях: Демі Мур, Девід Духовни, Ембер Херд, Гері Коул, Гленн Хедлі 
Зразково-показова в усіх відношеннях сім'я Джонсів поселяється в маленькому містечку, й відразу стає 

кумирами і улюбленцями всіх його жителів. Ось на кого хочуть бути схожими всі від малого до 
великого! Але виявляється, що Джонси насправді зовсім не ті, ким здаються.  

 
Четвер, 23 березня – «Сноуден»  

(«Snowden») (2016) (134 хв.) with English subtitles 
У ролях: Джозеф Гордон-Левітт, Шейлін Вудлі, Мелісса Лео, Закарі Квінто, Том Вілкінсон 

Біографічний фільм «Сноуден» Олівера Стоуна розповідає про агента ЦРУ Едварда Сноудена, який 
передав ЗМІ секретні документи про стеження за інформаційними системами багатьох країн світу. 

 
Четвер, 30 березня – «Геній»  

(«Genius») (2016) (104 хв.) with English subtitles 
У ролях: Колін Ферт, Джуд Лоу, Ніколь Кідман, Домінік Вест, Гай Пірс, Лора Лінні 

Біографічно-драматичний фільм «Геній» розповідає про непросту дружбу редактора Максвелла 
Перкінса й письменника Томаса Вулфа. 

*** 
Детальна інформація:  http://www.etrckyiv.com/ та https://www.facebook.com/etrc.kyiv/events 
 

 Для участі у заходах зареєструйтесь, будь ласка, за телефонами: (044) 425-77-75,  
067-2307619, або ел. поштою: etrc_kyiv@yahoo.com. 
 

 Семінари та клуби відбудуться в приміщенні  Ресурсного Центру за адресою: Києво-
Могилянська академія, вул. Григорія Сковороди 2, корп. 3, кімн. 121.  


