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Happy Teacher’s Day! 

Друзі, колеги, щиро вітаємо Вас
з професійним святом!

Бажаємо здійснення мрій, реалізації 
планів і задумів, професійного зросту, 
натхнення в роботі, невичерпних сил,
а також успіху та удачі!

Проведено вебінар ‘Integrating key competencies into your English Lessons’
від видавництва MM Publications

У вересні методист видавництва MM Publications в Україні 
Вікторія Плішкова провела національний вебінар для вчителів 
англійської мови на тему: ‘Integrating key competencies into 
your classroom’, під час якого презентувала огляд життєво 
необхідних компетентностей та їх інтеграцію в заняття
з англійської мови. Акцент робився на тому, що останні
не мають бути «теоретичними», вони повинні відповідати 
сучасним тенденціям і застосовувати комунікативний підхід – 
занурювати учнів в «реальні життєві ситуації», навчати
їх вирішувати проблеми з практичної точки зору
та реалізовувати свій потенціал. Особливістю вебінару стало 
те, що було подано не лише роз’яснення ключових 
компетентностей, але й було продемонстровано шляхи
їх впровадження на практиці.

Вебінар переглянуло понад 1000 вчителів із різних куточків 
нашої країни. Ми раді бачити таку активність і постійно 
працюємо над покращенням заходів видавництва.

Наступний вебінар присвячений розвитку навичок 
аудіювання відбудеться 10 жовтня. Детальна інформація та 
посилання для реєстрації будуть доступні 3 жовтня на сайтах 
видавництва MM Publications та компанії Лінгвіст - 
офіційного представника видавництва в Україні, а також на 
сторінці у Facebook.

http://mmpublications.com.ua/
http://linguist.ua/
https://www.facebook.com/mmpublicationsua/


Слідкуйте за процесом реалізації пілотного проекту на сторінках 
видавництва MM Publications та компанії Лінгвіст у Facebook. 

Ми бажаємо усім вчителям та учням, які беруть участь у проекті, подальших успіхів у навчанні 
та викладанні!

Видавництво MM Publications – учасник пілотного проекту
з іноземних мов 2017-2018!

У рамках підготовки до Реформи освіти 2018 року «Нова 
українська школа» Міністерством освіти і науки України було 
ініційовано пілотний проект з іноземних мов, котрий має
на меті методичну підготовку вчителів, а також апробацію 
нових навчальних матеріалів.

У пілотному проекті, який був запущений в серпні та 
завершиться у червні 2018 року, беруть участь більше 100 шкіл 
з різних регіонів нашої країни. Концепція проекту полягає
в підвищенні кваліфікації 200 вчителів англійської мови та 
забезпеченні учнів пілотних класів відповідними навчальними 
матеріалами від провідних видавництв, одним із яких є MM 
Publications. 

18-23 серпня в Білій Церкві відбулись установчі тренінги, під 
час яких вчителі мали можливість ознайомитись з 
навчально-методичним комплексом для апробації в першому 
класі. Одним із навчальних курсів для апробації в пілотних 
школах було обрано Smart Junior від видавництва MM 
Publications, який не лише відповідає концепції Нової школи, а 
й презентує низку захоплюючих тем для учнів і вчителів.

Також у рамках реалізації пілотного проекту представники 
видавництва надають методичну підтримку щодо 
практичного використання підручників на уроках англійської 
мови в перших класах.

Ми вдячні вчителям-учасникам проекту та керівництву шкіл за 
надану можливість відвідати відкриті уроки й надати 
консультації для викладачів.  

https://www.facebook.com/mmpublicationsua/
https://www.facebook.com/Linguist.Ukraine/notifications/


«Викладати англійську по-новому»

У вересні методисти видавництва підготували для Вас цікаву 
статтю про нові навчальні програми з іноземних мов для 5-9 
класів, а саме про використання компетентнісного підходу 
для реалізації мети програм. Ознайомитися зі статтею можна 
за посиланням.

Вітаємо із розширенням родини Smart School!

Команда видавництва MM Publications та компанії Лінгвіст 
радо повідомляють, що до програми підтримки для 
державних і приватних навчальних закладів Smart School 
долучились нові навчальні заклади, тому віднині наша родина 
налічує більше 50 учасників!

Програма підтримки Smart School пропонує учасникам 
конкурентні переваги, серед яких: використання сучасної 
літератури для навчання англійської, набір підручників для 
шкільної бібліотеки, семінари та вебінари для учасників 
програми, а також щорічний розіграш безкоштовної поїздки 
для проходження курсу професійного розвитку.
З детальною інформацією щодо програми можна 
ознайомитись за посиланням.

Друзі, ми завжди намагаємось ознайомлювати вчителів
з останніми новинами у сфері викладання англійської мови, 
саме тому в серпні та вересні місяці в містах 
Івано-Франківськ, Львів, Запоріжжя та Чернігів були проведені  
безкоштовні методичні семінари, присвячені початку нового 
навчального року, реалізації змісту нових програм з іноземних 
мов для 5-9 класів, а також розвитку навичок аудіювання.
 
Для того щоб не пропустити наступну подію у Вашому місті, 
підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook або слідкуйте за 
новинами на сайтах видавництва MM Publications та 
компанії Лінгвіст - офіційного представника видавництва в 
Україні. З нетерпінням чекаємо на наступні зустрічі!

Безкоштовні методичні семінари в Івано-Франківську, Львові,
Запоріжжі та Чернігові!

http://mmpublications.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/MM-Publications-Partnership-Programme-for-Ukraine-Smart-School-.pdf
http://mmpublications.com.ua/1251-2/
https://www.facebook.com/mmpublicationsua/
http://mmpublications.com.ua/
http://linguist.ua/


Семінари/вебінари від видавництва MM Publications

Нагадуємо, що представники видавництва на постійній 
основі проводять методичні семінари/вебінари для вчителів 
та викладачів англійської мови. 

Якщо Ви маєте пропозиції щодо організації спільних 
семінарів/вебінарів – звертайтеся до методиста видавництва 
MM Publications в Україні Плішкової Вікторії за телефоном
+38 (067) 325-60-81, або пишіть на електронну пошту: 
info@mmpublications.com.ua. 

У разі виникнення додаткових запитань, Ви можете 
звертатись до менеджерів компанії Лінгвіст – офіційного 
представника видавництва в Україні: 044-599-32-28, 
info@linguist.ua

Відбулись літні методичні семінари від видавництва MM Publications!

21-23 серпня у Вінниці, Одесі та Черкасах відбулись традиційні 
літні семінари від видавництва MM Publications та компанії 
Лінгвіст за участі спікера Angela Konstance.

Учасники не тільки скористались можливістю прослухати нову 
інформацію щодо формування в учнів навичок 21 століття та 
викладання англійської для підлітків, а й взяли участь в 
інтерактивній частині семінару. Гості заходу високо оцінили 
організацію, практичний зміст поданих тем, а також із завзяттям 
долучилися до виконання практичних завдань, запропонованих 
спікером видавництва. Ми вдячні всім учасникам, адже ви були 
дійсно активні та зарядили нас енергією на подальші 
досягнення!

Крім того, було проведено настановчий тренінг для вчителів 
партнерських шкіл у програмі Smart School. Захід відбувся в 
теплій родинній атмосфері, де вчителі мали нагоду не лише 
обговорити методичні аспекти викладання англійської мови
зі спікером видавництва Angela Konstance та отримати 
натхнення перед початком нового навчального року,
але й у невимушеній атмосфері поспілкуватися з колегами
та апробувати нові практичні завдання для учнів середньої 
школи.

Більше фотографій із заходів можна знайти на сторінці
у Facebook.

https://www.facebook.com/pg/mmpublicationsua/photos/?tab=album&album_id=855887234562283

