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Про себе



Освіта – це не тільки
підготовка до життя,

це саме життя.
 

Педагогічне кредо



Мета
навчання

Досягнення учнями
прогресу та успіху у

вивченні іноземних мов у
вільному позашкільному

просторі. 



Професійна
компетентність

Питання, навколо якого зосереджена робота:

Викладання іноземних мов у
рамках позашкільної роботи

У процесі викладання увага
приділяється комунікативному та

аудіо-візуальному методу навчання.
 
 
 
 

 

Заняття створюються  відповідно до
рівня і потреб учнів на основі сучасних
навчально-методичних комплексів та

інших доступних матеріалів іноземною
мовою.

 
 



Організація
дистанційного

навчання
Онлайн навчання має свої

беззаперечні переваги -
можливість застосування

онлайн-платформ на занятті.



Онлайн-платформи



Навчальні матеріали
Англійська мова 

Додаткові матеріали

Польська мова

Навчально-методичний комплекс 
 Family and friends

Навчально-методичні комплекси Hurra!!!Po
polsku, Krok po kroku.

Посібник "Польська вимова з елементами
правопису", автор - Алла Кравчук, 2015 р.

Twinkl - онлайн видавництво з освітніми та
навчальними матеріалами.

LearnEnglish by British Council - навчальні онлайн-ресурси.
YouTube - відеохостинг, завдяки якому можна знайти

навчальні відео для занять.  



Англійська мова:
Навчальна програма з позашкільної освіти

гуманітарного напряму
гуртка англійської мови, укладена Романенко А. Е.,

позашкільний навчальний заклад
«Міський палац дитячої та юнацької творчості» м.

Запоріжжя. 2019 р. 

Польська мова:
Програма гуртка

польської мови, укладена Блозвою Т. О .,
Кременецький РЦДТ, 2017 р. 

 

Навчальні
програми 



Самоосвіта 

Проходження літніх курсів
польської мови від Польського

національного агентства з
питань академічного обміну на

базі Лодзінського
університету. Серпень 2021 р.

Навчання у Педагогічному
університеті імені Комісії народної

освіти у Кракові у рамках
програми академічної мобільності

від Національного педагогічного
університету ім. М.П.

Драгоманова. Листопад 2021 -
лютий 2022. 

Проходження онлайн курсів
для покращення навичок,

професійних та
особистісних.

Здобуття нової інформації з
різних джерел (навчальні

відео для педагогів, статті,
рекомендації тощо).






