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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

МЕТОДИЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Калинюк Тетяна, завідувач кафедри німецької мови К-ПНУ імені Івана Огієнка, 
кандидат педагогічних наук, доцент  
 
Братиця Ганна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 
німецької мови К-ПНУ імені Івана Огієнка, вчитель німецької мови Кам’янець-
Подільського ліцею І-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради, 
вчитель методист 
 
Шпарук Людмила, консультант Центру професійного розвитку педагогічних 
працівників Нетішинської міської ради 
 
Козлова Олена, директор Кам’янець-Подільського ліцею І-ІІІ ступенів 
«Славутинка» Хмельницької обласної ради 
 
Чижевська Оксана, директор Кам’янець-Подільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 
 
Шмігель Мар’яна, викладач, перекладач німецької мови ТОВ "Мовна школа 
ОЛА" 
 
Єгорова Олеся, вчитель німецької мови Хмельницької СЗОШ І-ІІІ ступенів №21 
 
Боднарчук Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
німецької мови  
 
Гавловська Тетяна, викладач кафедри німецької мови 
 
Добринчук Ольга, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької 
мови  
 
Зданюк Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької 
мови  
 
Шмирко Олена, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
німецької мови  
 
Яремчук Інна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької 
мови  



 

 

 

 

 

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ «МЕТОДИЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ 
МОВ»: ознайомити здобувачів вищої освіти із кращими практиками навчання 
іноземних мов (німецької, англійської); підвищити професійну компетентність 
майбутніх вчителів іноземних мов у використанні нових форм і методів організації 
освітнього процесу сучасного закладу освіти; удосконалити іншомовну 
комунікативну компетентність майбутніх учителів іноземних мов; створити 
сприятливий простір для успішної комунікації учасників майстер-класів, обміну 
досвіду. 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: здобувачі вищої освіти спеціальності 014 Середня 
освіта (Мова і література (німецька)) першого (бакалаврського) та другого 
(магістерського) рівнів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, науково-педагогічні працівники кафедри 
німецької мови, вчителі іноземних мов (німецька, англійська), усі охочі.  

ПОРЯДОК РОБОТИ: засідання Методичної майстерні відбуватиметься 
упродовж лютого-травня 2022 року, двічі/тричі на місяць. Досвідчені учителі 
іноземних мов матимуть можливість ознайомити здобувачів вищої освіти із 
власним досвідом навчання мови. 

УМОВИ УЧАСТІ: гарний настрій, успішна комунікація і взаєморозуміння.  

 

 
 
 
 

 

 


