
Комунальний заклад Львівської обласної ради  

«Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна 

Шашкевича» 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про науково-методичну роботу 

викладачів ЦК іноземних мов  

у 2019 – 2020 н.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт заслухано на 

педагогічній раді викладачів 

педколеджу 26.06.2020р. 

 

 

Голова ЦК іноземних мов 

Петрусь О.В. 

 

 

 

 

 

Броди 2020 
 



2 

 

У 2019-2020 н.р. пріоритетними завданнями ЦК була робота над V (узагальнюючим) 

етапом роботи над науково-методичною проблемою, підведення підсумків роботи ЦК.  

Згідно плану роботи педколеджу відбулося 5 засідань ЦК. 

На засіданнях ЦК розглянуто доповідь «Готовність майбутнього вчителя / вихователя 

професійної інноваційної діяльності» (Березіна Н.Л.,ІІ семестр) та обговорено готовність 

випускника педколеджу до інноваційної діяльності (представники творчої групи Пришляк 

Н.Р., Ярема О.П. і Хиль Г.А.). 

Викладачі Пришляк Н.Р.,Пелих З.О., Степа С.М. і Березіна Н.Л. пройшли курси 

підвищення кваліфікації в Уманському державному педагогічному університеті у вересні 

2019р., Петрусь О.В. – в Державному ВНЗт «Університет менеджменту рсвіти» на базі 

Львівського коледжу декоративного та ужиткового мистецтва ім.. І. Труша у лютому – 

червні 2020р. (дистанційно). 

Двоє викладачів ЦК пройшли атестацію у 2019-2020 н.р. на підтвердження вищої 

кваліфікаційної категорії та здобуття педагогічного звання «викладач-методист». 

У лютому 2020р. проведено І-ІІ тури олімпіади з англійської мови серед студентів І-ІІ 

курсів у коледжі. Обласний творчий конкурс з іноземних мов, запланований на травень, не 

проходив у зв’язку з карантином. 

 

Викладачами ЦК проведено 7 відкритих заходів: 

 Викладач Петрусь О.В. та волонтер Карсон Холстейн провели майстер-клас 

«Акадечна доброчесність – шлях до здобуття якісної освіти» для студентів 

груп П-22, П-32 і викладачів педколеджу 18.11.19 р.  

 Викладач англійської мови Пришляк Н.Р., яка атестується в поточному 
навчальному році на здобуття педагогічного звання «викладач-методист», 

провела відкрите заняття з англійської мови у групі П11 04.11.2019 року на 

тему «Особистості. Обмін думками. Інформація про хобі». 

 19.12.19 року викладач Хиль Г.А. провела відкритий позакласний  захід з 

англійської мови «В гостях у різдвяної казки» у співпраці із  студентами груп 

Д-21, Д-31, Т-31 для учнів 4-х класів ЗОШ І ст. №1 (Хиль Г.А., Казмірук О.М., 

2019 р.). 

 Викладачі англ. мови Волошина О.С. і Ярема О.П. (спільно), Пелих З.О., 

Ліпкевич О.Б. провели три педагогічні лабораторії з підготовки студентів 

третього курсу до пробної педагогічної практики, на яких студенти четвертих 

курсів мали змогу поділитися своїми напрацюваннями та продемонструвати 

готовність до інноваційної педагогічної діяльності. 04.12.19 р. Пелих З.О. 

«Традиційні і інноваційні методи навчання молодших школярів». 04.12.19р. 

Волошина О.С. і Ярема О.П. «Розвиток чотирьох компетентностей учнів 

початкової школи». 10.12.19р. Ліпкевич О.Б. «Інтерактивні технології на 

уроках англійської мови». 

 Березіна Н.Л. провела позакласне святкове дійство «Різдво наближається» 

(18.12. 2019). 

Згідно загальноколеджного плану роботи викладачі ЦК взяли участь у науково-

теоретичній конференції на тему: «Готовність майбутнього педагога до інноваційної 

діяльності» із доповідями «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

заняттях ЦК іноземних мов» (Пришляк Н.Р.) і «Мейкерспейси-простори-майстерні в 

закладах освіти України» (Пелих З.О.) у жовтні 2019 року.  

 

Викладачами ЦК розроблено 10 методичних рекомендацій: 
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1. Пришляк Н.Р. навчально-методичні матеріали для студентів ІІІ курсу сп. 014.10 відділу 

«Технологічна освіта» «Англійська мова (за професійним спрямуванням)». Апробація 

методичних рекомендацій «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів 

ІІІ курсу сп. «Технологічна освіта» проходила у Кременецькому педагогічному коледжі. 

2. Ярема О.П. Англійська мова (за професійним спрямуванням). Методичні рекомендації для 

студентів ІІІ курсу спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура). – 2019. – 76 с. 

3. Ярема О.П. Англійська мова (за професійним спрямуванням). Методичні рекомендації для 

студентів ІV курсів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура). – 2019. – 72 с.  

4. Волошина О.С. і Ярема О.С. - ЦК методичні рекомендації «Щоденник спостережень пробної 

педагогічної практики з англійської мови» для ст. 3-4 курсів сп. «Початкова освіта» і 

«Дошкільна освіта».  

5. Волошина О.С., Ярема О.П. Методичні рекомендації “Simple Steps to the 4Cs” для студентів 

ІІІ - ІV курсів спеціальності 013 «Початкова освіта», 012 « Дошкільна освіта» (2020). 

6. Березіна Н.Л. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів 3-х курсів 

спеціальностей 013 “Початкова освіта”, 012 “Дошкільна освіта”. Навчальна дисципліна: 

“Практичний курс англійської мови” (у двох частинах), 2020 р. Методичні рекомендації до 

самостійної роботи для студентів 4 курсів. Дисципліна “Практичний курс англійської мови” 

(чорновий варіант в стані доопрацювання). 

7. Ліпкевич О.Б. Словник-мінімум з англійської мови до підручника Solutions Intermediate для 

студентів 4 курсу. 

8. Петрусь О.В. і Пелих З.О. «Лекції з методики навчання іноземної мови в початковій школі в 

педагогічних навчальних закладах фахової (вищої та) пердвищої освіти (у двох частинах), 

2020р. 

9. Котович Т.В., Хиль Г.А. «Щоденник спостережень пробної педагогічної практики з 

німецької мови» (для студентів III-ІV курсів, 2020 р.  

10. Бердичевська І.В. Теоретичні матеріали та практичні завдання з граматики англійської 

мовидля студентів спеціальності  «Початкова освіта» в педагогічних навчальних закладах I-

IIрівня акредитації. – Броди 2020. 

 

Організація науковою-дослідної роботи студентів (2 статті). 

1. Волошина О.С. Підготовка (наукове керівництво) студентки групи П42 Шрам Ю. 

до участі  у V-ій студентській науково-практичній конференції «Сучасні погляди та 

актуальні проблеми педагогічної освіти» (м. Львів, Львівській національний університет 

імені Івана Франка, факультет педагогічної освіти, кафедра початкової та дошкільної освіти, 

26.03.2020). Тези доповіді «Стратегії формування позитивної мотивації на уроках англійської 

мови в початковій школі» надруковані у збірнику тез доповідей «Сучасні погляди та 

актуальні проблеми педагогічної освіти. Матеріали V-ої  студентської науково-практичної 

конференції». 

Степа С.М. прозвітувала про науково-дослідну роботу і публікацію статті студентки у 

збірнику матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання 

сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм».  

2. Степа С. М., Хороша Г. Формування англомовної лексичної компетентності учнів в 

початковій школі за допомогою TPR-методу» // Матеріали IV Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, 

професіоналізм». – Кременчуцький педагогічний коледж ім.. А.С. Макаренка. – 2019. С. 335-

337. 

 

Публікації у фахових виданнях (3 опубліковано і 2 виходять друком у червні 

2020р.). 

 

1. Пришляк Н.Р. Модель готовності випускника педколеджу до інноваційної 

діяльності / Фахова передвища освіта. - №1 (48), 2019. – с. 22-25. 
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2. Степа С.М. Формування операційно-діяльнісної складової готовності 

майбутнього вчителя до інноваційної педагогічної діяльності. / Фахова передвища освіта. - 

№1 (48), 2019. – с. 27-30. 

3. 14.01.2020 р. Пришляк Н.Р.APerfectTeacher: методрозробка. // Всеосвіта. 2020. 

https://vseosvita.ua/library/konspekt-zanatta-a-perfect-teacher-196055.html.                  

4. Березіна Н.Л. Публікація в журналі « Іноземні мови в школах України» № 3 

2020 рік.  Стаття «Технологія проблемного навчання у вивченні англійської мови» і 

методрозробка позакласного заняття «CINDERELLA’S BIRTHDAY» (Очікується в червні). 

5. Петрусь О.В. Переваги застосування технології спільного викладання 

англійської мови в закладах фахової передвищої освіти (з досвіду роботи викладачів 

циклової комісії іноземних мов у Бродівському педагогічному коледжі) //«Фахова передвища 

освіта». - №3-4, 2020р. (Очікується в червні 2020р.) 

 

Наукові публікації (статті / тези доповідей) – 3.  
1. Петрусь О.В. Технологія емпатії як ефективний засіб вивчення іноземної мови 

в педагогічних навчальних закладах / Теорія і практика розвитку наукових знань: матеріали 

ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: МЦНіД, 2020. – с. 32-33. 

2. Петрусь О.В. Гра з історичними слідами в наративному полі роману Пітера 

Акройда «Падіння Трої» // Кременецькі компаративні студії: [науковий часопис]. Вип. ІХ, 

2019 р. – с. 169 – 175. 

3. Пелих, Зоряна. «Основні прийоми створення портретних характеристик у 

художньому дискурсі на прикладі роману «Гордість та упередження» Джейн Остін.» 

Кременецькі компаративні студії 9 (2019): 279-289. Друк. 

 

Позанавчальна методична робота, вивчення інноваційного педагогічного досвіду 

 

04.03. 2020 р.. викладач Пришляк Н.Р. організувала проведення майстер-класу за 

участі вчителя англійської мови Бродівської ЗОШ № 3 Долинюк Т. П. (для студентів групи 

П-11). «Використання сенсорної інтерактивної дошки «Десять дотиків». 

Викладач ЦК Ліпкевич О.Б. організувала участь студентів групи П-41 у методичних 

семінарах "Shaping learners now and for the future" і "Teacher well-being" від OUP (м. Львів) 

21.08.20 року та основні питання семінарів. 

Викладачі англ. мови Волошина О.С. і Ярема О.П. організували участь студентів груп 

П-42 і Д-41 у методичному семінарі (м. Броди, СШ №3) “Innovative Technology for Teaching 

English in Primary School” (MacMillan Education Ukraine). – 19.12.2019. 

Викладач Волошина О.С. організувала участь студентів 4 курсу групи П 42 у тренінгу 

вчителя англійської мови Хміляр А. І. 24.10.2019; участь студентів П 42 у семінарі 

“Innovative Technology for Teaching English in Primary School” (MacMillan Education Ukraine). 

– 19.12.2019; участь студентів П 42 та П 32 у педагогічній лабораторії “SimpleStepstothe 4Cs” 

(04.12.2019). 

Викладач Ліпкевич О.Б. залучила студентів групи П 41 до участі у методичному 

семінарі від OxfordUniversityPress 21/08/2019 та тренінгу, проведеному вчителем ЗОШ № 2 

м. Броди Хміляр А.І. (24.10.2019), групи П 31, П 41. 
Викладач Ліпкевич О.Б. підготувала студента групи П 41 Онищука Р.В. до 

проведення показового заняття з англійської мови для студентів групи П 31 (10. 10. 2019). 

Викладач Петрусь О.В. організувала участь студентів групи П 32 у тренінгу, 

проведеному вчителем ЗОШ № 2 м. Броди Хміляр А.І. (24.10.2019). 

 

Підвищення власної професійної компетентності викладачів ЦК. 

 

Викладачі ЦК загалом взяли участь у більше 100 вебінарів та конференцій. 

https://vseosvita.ua/library/konspekt-zanatta-a-perfect-teacher-196055.html
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 Усі викладачі ЦК взяли участь науково-теоретичній конференції «Інноваційна 

діяльність педагога в сучасному освітньому просторі» (КЗЛОР «Бродівський педагогічний 

коледж», 21.02.2020).  

Викладач Степа С.М. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Міжкультурна комунікація учасників освітнього процесу як умова формування успішної 

особистості в глобалізованому світі»Готовність майбутнього вчителя іноземної мови до 

інновацій в новій українській школі. (Київ, 2020). 

Викладач Бердичевська І.В. взяла участь у дигітальному конгресі «Навчання і наука 

в епоху цифрових технологій» (м.Київ) 15.11.2019р.  

Викладач Петрусь О.В. взяла участь у таких вебінарах. 

1. Використання можливостей на урок для дистанційного навчання за напрямками 

«ІКТ», «Практичні прийоми» (2 год. / 0,06 кредиту ЄКТС). 24.03.2020. № В251-528090. 

2. . Як налагодити ефективне оннлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями в 

умовах карантину  за напрямками «ІКТ», «Психологія», «Практичні прийоми» (2 год. / 0,06 

кредиту ЄКТС). 06.04..2020. № В262-528090. 

3. Он-лайн конференція від видавництва «Лінгвіст» і освітньої компанії «National 

Geographic Learning» . 2.5.год. 01.08.2020. 

Викладач Волошина О.С. взяла участь в 28-ми вебінарах, семінарах, тренінгах, 

педагогічних лабораторіях, онлайн курсах: 

1. Онлайн-курс «Академічна доброчесність»(EdEra),20.10. 2019. – 4 год. 

2. Онлайн-курс «Робота з mozaBookтаmozaWeb» (3-18 лютого 2020) – 30 год. (1 

кредит ЄКТС). 

3. Онлайн-курс «Освітні інструменти критичного мислення» (Prometheus), 2020. – 60 

год (2 кредити ЄКТС) 

4. Онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» (Prometheus), 2020. – 30 год (1 

кредит ЄКТС) 

5. Онлайн-курс «Медіаграмотність для освітян» (Prometheus), 2020. – 60 год (2 

кредити ЄКТС) 

6.Семінар (Teacher Training sessions) OUP “English File 4th edition – communication 

course that gets adult learners talking”, “Preparing for ‘ZNO’ with Oxford Exam Trainer B1”,          

Львів, 16.10. 2019. - 2 год. 

7. Семінар “Innovative Technology for Teaching English in Primary School” (MacMillan 

Education Ukraine), Броди, 19.12.2019 - 2 год. 

8. Науково-практична конференція «Інноваційна діяльність педагога в сучасному 

освітньому просторі» (КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна 

Шашкевича») , 21.02.2020. – 3 год. 

9. Онлайн-тренінг «Персоналізоване навчання сучасної англійської учнів покоління 

Z» (DinternalEducatoion), 26.03.2020 – 1 год. 

10. English Language Teaching Online Conference 2020“Global Skills / Assessment for 

Learning / Vocabulary / Digital Skills” (Oxford University Press), 27-29th 2020. 

11. Online Spring Conference (Macmillan Education), 04.03.20. 

12.Вебінар “Reading in the Primary Classroom. Nightmare or Miracle?”, (National 

Geographic Learning), 25.10.2019. 
13. Вебінар “Global Skills: Creating Empowered 21st Century Citizens” (Oxford University 

Press), 13.11.2019. 

14. Вебінар “Global Competence: Developing Essential Skills for the 21st Century” 

(National Geographic Learning), 19.11.2019. 

15. Вебінар “Teaching Global Skills in the ELT Classroom”(Oxford University Press), 

26.11.2019. 

16. Вебінар“7 Steps Towards Creativity in the Language Classroom” (National Geographic 

Learning), 23.01.2020. 

17. Вебінар “Super Skills for Almost Adults” (Dinternal Education), 29.01.2020. 

18. Вебінар “Are You a Lexical Teacher?” (Dinternal Education), 07.02.2020. 
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19. Вебінар “Formative Assessment in the Young Learner Classroom” (National 

Geographic Learning), 11.02.2020. 

20. Вебінар “Top Strategies for Developing Creative Thinking in Primary Classroom” 

(Cambridge University Press), 21.02.2020. 

21. Вебінар “Teaching Reading: Phonics Instruction for Young Learners” (National 

Geographic Learning), 03.03.2020. 

22. Вебінар “Oxford Exam Trainer is Your Guide to successful Exams” (Oxford University 

Press), 04.03.2020. 

23. Вебінар “The Real Deal: Listening for Study &Exam”(Cambridge University Press), 

24.03.2020. 

24. Вебінар“Thinking Skills for Primary Learners”(Cambridge University Press), 

24.03.2020.  

25. Вебінар “Synergy in Exam Preparation” (Oxford University Press), 25.03.2020. 

26.Вебінар “How to Combine Exam Preparation and Life Competencies” (Cambridge 

University Press), 25.03.2020. 

27. Вебінар “The Multiple Motivation of a Student”(Cambridge University Press), 

26.03.2020. 

28. Вебінар “Getting started with teaching English online” (Cambridge Assessment 

English), 08.04.2020. 

Викладач Ярема О.П. прозвітувала про участь у наступних вебінарах, семінарах, 

тренінгах, педагогічних лабораторіях, онлайн курсах: 

1. Онлайн-курс «Академічна доброчесність» (EdEra),20.10. 2019. – 4 год. 

2. Онлайн-курс «Робота з mozaBook та mozaWeb» (3-18 лютого 2020) – 30 год. (1 

кредит ЄКТС). 

3. Онлайн-курс «Освітні інструменти критичного мислення» (Prometheus), 2020. – 

60 год (2 кредити ЄКТС) 

4. Онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» (Prometheus), 2020. – 30 год (1 

кредит ЄКТС) 

5. Онлайн-курс «Медіаграмотність для освітян» (Prometheus), 2020. – 60 год (2 

кредити ЄКТС) 

6. Семінар (Teacher Training sessions) OUP “English File 4th edition – communication 

course that gets adult learners talking”, “Preparing for ‘ZNO’ with Oxford Exam Trainer B1”,          

Львів, 16.10. 2019. - 2 год. 

7. Семінар “Innovative Technology for Teaching English in Primary School” 

(MacMillan Education Ukraine), Броди, 19.12.2019 - 2 год. 

8. Науково-практична конференція «Інноваційна діяльність педагога в сучасному 

освітньому просторі» (КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна 

Шашкевича») , 21.02.2020. – 3 год. 

9. Онлайн-тренінг «Персоналізоване навчання сучасної англійської учнів 

покоління Z» (DinternalEducatoion), 26.03.2020 – 1 год. 

10. Онлайн-тренінг «Формула успіху підготовки до іспитів на уроці англійської» 

(DinternalEducatoion), 27.03.2020 – 1 год. 

11. English Language Teaching Online Conference 2020“Global Skills / Assessment for 
Learning / Vocabulary / Digital Skills” (Oxford University Press), 27-29th 2020. 

12. Online Spring Conference (Macmillan Education), 04.03.20. 

13. TheNationalGeographicLearningandLinguistOnlineConference, 01.04.2020 

14. Вебінар “Global Competence: Developing Essential Skills for the 21st Century” 

(National Geographic Learning), 19.11.2019. 

15. Вебінар“7 Steps Towards Creativity in the Language Classroom” (National 

Geographic Learning), 23.01.2020. 

16. Вебінар “Super Skills for Almost Adults” (Dinternal Education), 29.01.2020. 

17. Вебінар “Are You a Lexical Teacher?” (Dinternal Education), 07.02. 2020. 
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18. Вебінар “Formative Assessment in the Young Learner Classroom” (National 

Geographic Learning), 11.02.2020. 

19. Вебінар “Top Strategies for Developing Creative Thinking in Primary Classroom” 

(Cambridge University Press), 21.02.2020. 

20. Вебінар “Teaching Reading: Phonics Instruction for Young Learners” (National 

Geographic Learning), 03.03.2020. 

21. Вебінар “The Real Deal: Listening for Study &Exam”(Cambridge University Press), 

24.03.2020. 

Викладач Ліпкевич О.Б. проінформувала про участь у 17 вебінарах: 

1. 24.03.2020 “Thinking skills for primary learners” (1 год)від Cambridge University 

Press; 

2. 25.03.2020 “How to combine Exam preparation and Life Competencies” (1 год)від 

Cambridge University Press; 

3. 30.03.2020 “Online ELT Platform” (1 год) від MM Publication; 

4. 01.04.2020 The National Geographic and Linguist Online Conference (2,5 год); 

5. 03.04.2020 “Remote learning – Fostering and Mastering the new skill” (1 год) (1 

год)від Cambridge University Press; 

6. 08.04.2020 “Practice makes perfect – developing spoken confidence and fluency” (1 

год) від The National Geographic Learning; 

7. 10.04.2020 “Words don’t come easy” (1 год) від MM Publication; 

8. 22.04.2020 “Fun with Listening/ ideas for Primary Pupils” (1 год) від The National 

Geographic Learning; 

9. 24.04.2020 “Developing thinking skills through reading in the primary classroom” 

(1год) від Cambridge University Press; 

10. 01.05.2020 «Інструментарій для інтерактивного наповнення уроків» (2 год) «На 

урок»; 

11. 01.05.2020 « Скринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу під 

час дистанційного навчання» (2 год) «На урок»; 

12. 12.05.2020 “Interactive lessons with National geographic learning” (1 год) від The 

National Geographic Learning; 

13. 15.05.2020 “Learning beyond the course book in a teenage classroom” (1 год)від 

Cambridge University Press; 

14. 15.05.2020 “Learning beyond the course book in primary classroom” (1 год)від 

Cambridge University Press; 

15. 19.05.2020 “Jollification! Time to have fun with games and activities for your online 

classroom” (1 год) від MM Publication; 

16. 21.05.2020 “Why do we teach the way we do?” (1 год) від MM Publication; 

17. 22.05.2020 “Practical guidelines to help make the shift from face-to-face teaching to 

online teaching”(1 год) від MM Publication. 

Викладач Котович Т.В. була учасником: 

1) науково-практичної конференції «Інноваційна діяльність педагога в сучасному 

освітньому просторі» (21.02.2020 р.) 

2) 6 вебінарів від ТОВ «Всеосвіта»: 

 «Використання GoogleClassroom для організації високотехнологічного 

навчання» (27.03.2020 р.); 

 «Використання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах 
карантину» (30.03.2020 р.); 

 «Форми та методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання» 
(8.04.2020 р.); 

 «Кейс-технології у навчальному процесі» (08.04.2020 р.); 

 «Створення та ведення блогу на платформі «Всеосвіта»» (24.04.2020 р.); 
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 «Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників. 
Можливості платформи «Всеосвіта» для дистанційного навчання» (04.05.2020 р.); 

3) 5 вебінарів від ТОВ «На урок»: 

 «Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів» 

(17.03.2020 р.); 

 «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» (25.03.2020 

р.); 

 «Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання» 

(01.04.2020 р.); 

 «Скринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу під час 

дистанційного навчання» (29.04.2020 р.); 

 «Організація позашкільних та онлайн-проєктів з іноземної мови в умовах 

дистанційного та офлайн-навчання» (07.05.2020 р.); 

4) 2 інтернет-конференцій від ТОВ «На урок»: 

 «Мислення логічне, креативне, критичне» (11.04.2020 р.); 

 «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» (15.05.2020 р.). 

 

Викладач Пришляк Н.Р. повідомила про участь у 16 вебінарах: 

1. Creating Multicultural Classroom with Monolingual Learners. 06.11.2019 р. National 

Geographic Learning. 

2.  Let's Get Talking by Mona Siksek. 25.11.2019 р. National Geographic Learning. 

3.Beyond words. 29.11.2019 р.MMPublications. 

4. The Vocabulary Edge for English Learners: Building on Their Strengths. 12.11.2019 p. 

Ed WEB.net. 

5. Assessment as a Mirror of a Learning Process. 13. 12. 2019 p. National Geographic 

Learning. 

6.The Broadband Imperative: Driving Connectivity, Access, and Student Success. 

21.01.2020 р.Ed WEB.net. 

7. How to Help ELs Develop Oral Language Skills and Become Engaged Participants. 

27.01.2020 р. Ed WEB.net. 

8. Feedback at the Forefront: Rethinking Assessment in Writing Instruction. 29.01.2020 р. 

Ed WEB.net. 

9. Super Skills for Almost Adults. 29.01.2020 p. Dinternal Education. 

10. Making Student Success Visible: How to Act on Growth Scores. 04.02.2020 р. Ed 

WEB.net. 

11.Are You a Lехical Teacher? 07.02.2020 р. Ed WEB.net. 

12. Formative Assessment in the Young Learner Classroom. 11.02.2020 p. National 

Geographic Learning. 

13. Top Strategies for Developing Creative Thinking in the Primary Classroom. 21.02.2020 

p. Cambridge University Press. 

14. How to Combine Exam Preparation and Life Competencies. 25.03.2020 p. Cambridge 

University Press. 

15. Linguist Online Conference. 01.04.2020 p. National Geographic Learning. 

16. Practice Makes Perfect – developing spoken confidence and fluency. 08.04.2020 p. 

National Geographic Learning. 

10.04.2019р. участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Іноземна мова 

у полікультурному просторі: досвід та перспективи». Підготовка майбутніх педагогів у 

контексті сучасних освітніх тенденцій: формування критичного мислення. м. Кам’янець-

Подільський. 

 

Викладач Хиль Г.А. взяла участь у 4 вебінарах: (2020 р.). 

«Використання Google Classroom для організації високотехнологічного навчання»,  

«Використання  сервісу Zoom для проведення дистанційних занять»  



9 

 

«Використання  сервісу Edmodo під час дистанційного навчання» 

«Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів»  

Участь у заходах підтверджена сертифікатами. 

Викладач Бердичевська І.В. взяла участь у 7 вебінарах: (2020 р.). 

 

1. Reading in the primary classroom. Nightmare or miracle? (THE NATIONAL 

GEOGRAPHIC LEARNING) 25.10.2019 

2. English Language Teaching Online Conference 29.02.2020 (Oxford University 

Press) 

3. Practice Makes Perfect – developing spoken confidence and fluency (THE 

NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING) 08.04.2020 (1 год.) 

4. Learning and Linguist Online Conference (THE NATIONAL GEOGRAPHIC 

LEARNING) 01.04.2020 (2,5 год.) 

5. Developing Thinking Skills through Reading in the Primary Classroom. 24.04.2020 

(Cambridge University Press) 

6. «Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання» за 

напрямами «ІКТ», «Предметне навчання»(тривалість 2 години / 0,06 кредиту 

ЄКТС) 25.04.2020 

7. Academic Language: Unlocking the Language Advantage for All Students. (EdWeb) 

19.05.2020 

Усі викладачі ЦК успішно опанували і використовували під час карантину такі 

інструменти дистанційного навчання, як Google classroom і Zoom. 

 

Міжнародна співпраця 

У коледжі працювала волонтер Корпусу Миру (3 26 жовтня 2018 року по 12 березня 

2020 року), американка Карсон Холстейн. 

 

 

Голова ЦК іноземних мов 

Петрусь О.В. 


