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Шановні колеги!

Видавництво MM Publications та компанія Лінгвіст 
вітають усіх жінок зі святом 8 Березня! 
Бажаємо міцного здоров’я, весни в серці, успіхів у 
кар’єрі, професійного розвитку!

Ми підготували для вас The 8th of March Worksheet 
для використання під час занять англійської мови 
з учнями середньої та старшої шкіл. Завантажити 
Worksheet можна тут>>> 

Весняні семінари з Angela Konstance від видавництва MM Publications

Видавництво MM Publications запрошує взяти 
участь у методичних семінарах з Angela Konstance, 
які будуть присвячені викладанню англійської мови 
учням молодшої школи (‘To learn to read is to light 
a fire; every syllable that is spelled is a spark. Victor 
Hugo’), а також підготовці до ЗНО (‘Exams and 
grades are temporary, but education is permanent’). 

Семінари відбудуться у Києві (19.03.18), Чернігові 
(20.03.18) та Сумах (21.03.18).

Ознайомитись із детальною програмою заходів та зареєструватись для участі у семінарі 
можна тут>>>  Звертаємо вашу увагу, що попередня реєстрація є обов’язковою.

Конкурс для учнів від MM Publications ‘I am proud of being Ukrainian’

Видавництво MM Publications та компанія Лінгвіст 
оголошують конкурс для вчителів і учнів 7-11 
класів. Для участі в конкурсі учні мають написати 
есе англійською мовою на тему ‘I am proud of being 
Ukrainian’. Переможець отримає проектор, а при-
зери, які посядуть друге та третє місця, відповідно, 
отримають колонки та подарунковий сертифікат 
від мережі книгарень Bookling.

З детальною інформацією щодо умов участі в конкурсі можна ознайомитись тут>>>

http://mmpublications.com.ua/8-bereznya-materialy-dlya-pidgotovky-urokiv/
http://mmpublications.com.ua/bereznevi-seminary-z-angela-konstance-19-21-03/
http://mmpublications.com.ua/konkurs-i-am-proud-of-being-ukrainian/


Успішно завершена перша MM Winter School!

У січні 2018 року видавництвом MM Publications та 
компанією Лінгвіст була проведена перша освітня 
MM Winter School, яку відвідали близько двадцяти 
вчителів англійської мови. Протягом декількох днів 
вчителі інтенсивно проходили навчання, отримую-
чи знання та креативні ідеї від кращих методистів 
видавництва.

Інтенсивні тренінги фокусувались, у першу чергу, 
на особливостях викладання англійської в українсь-
ких школах, підготовці до іспитів та мотивації учнів. 
Чекаємо на вас наступної зими на другій зимовій 
школі! 

Нова збірка тренувальних тестів з аудіювання для підготовки до ЗНО-2018! 
Coming soon!

Видавництво MM Publications пропонує до вашої 
уваги нову збірку тренувальних тестів з аудіюван-
ня, яка повністю відповідає формату завдань ЗНО-
2018. За детальною інформацією звертайтесь до 
свого менеджера компанії Лінгвіст або за телефо-
ном (044) 599-32-28.

Are your students ready for writing?

Нова методична стаття ‘Are you students ready for 
writing?’ від видавництва MM Publications. 

Читайте тут>>> . Enjoy!

http://mmpublications.com.ua/are-you-students-ready-for-writing/


Вебінари від MM Publications відтепер доступні у запису

Відтепер кожен вчитель має можливість перегляну-
ти відеозаписи вебінарів, які організовуються мето-
дистами видавництва MM Publications. Пропонуємо 
ознайомитись із останнім вебінаром ‘USING GAMES 
IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS’ від 
Анни Гезь тут>>> 

MM Publications Partnership Programme for Ukraine «Smart School»
Видавництво MM Publications пропонує навчаль-
ним закладам програму співпраці Smart School, яка 
має велику кількість переваг та надає вчителям і 
учням різноманітні можливості самовдосконалення 
й розвитку. 

Щорічно видавництво MM Publications та компанія 
Лінгвіст проводять лотерею для учасників програ-
ми, за результатами якої переможці відправляються 

до центрального офісу видавництва з метою проходження навчальних тренінгів. Так, у бе-
резні 2018 року п’ятірка переможців пройде навчальний курс з метою підвищення кваліфіка-
ції. Фото-звіт очікуйте на нашій сторінці у Facebook .

З детальною інформацією щодо програми Smart School можна ознайомитись тут>>>

Пілотний проект з іноземних мов 2017-2018 триває!

Пілотний проект з іноземних мов, який реалізується 
в рамках підготовки до Реформи Освіти 2018 «Нова 
Українська Школа», триває! Smart Junior від видав-
ництва MM Publications є одним із курсів, яким ко-
ристуються вчителі у перших класах пілотних шкіл. 
Навчальний курс пропонує учням цікаві теми, веселі 
пісні та захоплюючі завдання. Ми раді отримати 
позитивні відгуки від колег та учнів!

https://www.youtube.com/watch?v=5D1lKhGMBb4&t=948s
https://www.facebook.com/mmpublicationsua/
http://linguist.ua/upload/medialibrary/16d/mm_publications_partnership_programme_for_ukraine_smart_school_.pdf


Методисти видавництва MM Publications завжди готові відповісти на Ваші запитання та 
надaти професійну консультацію:

Анна Гезь       Аліна Кошман
Anna.Gez@mmpublications.com.ua  alina.koshman@mmpublications.com.ua 
+38 (067) 325-60-81    +38 (095) 065-12-03

mmpublications.com.ua
www.facebook.com/mmpublicationsua

linguist.ua

Результати MM Publications LOTTERY FOR SMART SCHOOLS 2018! 
Поїздка до Греції!

Щиро вітаємо переможців лотереї від видавництва 
MM Publications та компанії Лінгвіст, яку було прове-
дено для учасників програми ММ Smart School!

За результатами розіграшу на навчання до видавни-
цтва в Афіни відправляться:
1. Штепа Олена (Центр іноземних мов “Ideal Dream”, 
м. Миргород)
2. Бурим Надія (Ковельська міська гімназія

 ім. Олени Пчілки)
3. Радик Ольга (“Fly English”, м. Миколаїв)
4. Попова Євгенія (ЗЗОШ «Основа», м. Запоріжжя)
5. Клопотюк Лілія (ОЗ «Бродівська ЗОШ №3»)

З відеозаписом визначення переможців шляхом випадкового вибору програмою Random.org 
можна ознайомитись на каналі YouTube компанії Лінгвіст за посиланням. Видавництво MM 
Publications та компанія Лінгвіст бажають всім учасникам подальших успіхів у професійній 
діяльності!

Приєднуйтеся й ви до унікальної програми підтримки для навчальних закладів України 
Smart School від видавництва MM Publications!

http://mmpublications.com.ua/
https://www.facebook.com/mmpublicationsua/
http://linguist.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=Eqby6tXlSwU

