
CAMBRIDGE TEACHER DEVELOPMENT SUMMER SCHOOL 2018
Літо – час відпочинку та поїздок. А для нас – працівників освіти – це також час, 
коли ми можемо набратись сил і натхнення для подальшої роботи. Cambridge 
University Press спільно з компанією Лінгвіст пропонують поєднати всі ці по-
чуття воєдино! 

Приєднуйтесь до Cambridge Teacher Development Summer School – і ваш 
професійний розвиток пе-
ретвориться у незабутню 
поїздку до Карпат. На вас 
чекає мальовнича природа 
та свіже повітря Закарпат-
ської області, а також місця 
в 4-зірковому Гранд Готелі 
«Пилипець», де з вами пра-
цюватимуть найкращі пе-
дагоги з України та Велико-
британії. 

Цього року ми вирішили 
зробити два заїзди, щоб 
вам було зручніше планува-
ти відпустку й щоб усі бажа-
ючі встигли відвідати літню 
школу.  

Заїзд 1:  25-29 червня
Заїзд 2:  2-6 липня

Коли?
Гранд Готель «Пилипець», Закар-
патська обл. Деталі тут.

Де?

https://www.booking.com/hotel/ua/grand-pylypets.ru.html?aid=1177549&label=4d_5_dc_ffd_bkg51020x3010x


Вартість?
5 900 грн (проживання зі сніданками та кава-брейками, користування всіма 
зручностями готелю (басейн, спортзал, парковка тощо), семінари та воркшо-
пи, роздаткові матеріали, трансфер від залізничної станції до готелю і назад).

Реєстрація на Заїзд 1 (25 – 29 червня) >>>

Реєстрація на Заїзд 2 (2-6 липня) >>>

Тренери, хто вони?
Ольга Мадилус – досвідчений тренер вчителів ан-
глійської мови. Починала свою кар’єру як викладач 
англійської мови і театрального мистецтва в одній із 
шкіл Лондона. Більш ніж 20 років практикує викладан-
ня мови дітям, а також навчає викладачів по всьому 
світу, зокрема, в Гонконзі, Венесуелі, Греції, Перу, Ква-
тарі, Тайвані. 
Ольга – відомий лектор на міжнародних конференціях, 
тренер при Британській Раді, Міністерствах освіти 
в Австрії, Тайвані, Кіпрі, Південній Африці, Намібії та 
Тунісі; CELTA, DELTA  тренер, а також авторка багатьох матеріалів Cambridge 
University Press. 

Елеонора Пазяк – викладає англійську мову вже по-
над 20 років у різних галузях – загальна і бізнес англій-
ська, підготовка до Кембриджських іспитів, робота з 
різними віковими категоріями. З 2013 року проводить 
різноманітні тренінги для вчителів, а також є CELTA 
тренером. Крім того, Елеонора – Кембриджський екза-
менатор Cambridge Speaking Examiner для іспитів YLE, 
KET, PET, FCE та CAE.

Мет Елман – тренер вчителів англійської мови від 
Cambridge University Press в Європі, Середній Азії та 
Африці. Має цінний досвід вчителювання та тренінгів 
у Великобританії, Іспанії та Малайзії, де відповідає за 
професійну підготовку вчителів від Британської Ради. 
У цьому напрямку проводить тренінги і воркшопи в 
понад 15 країнах. Мет – сертифікований DELTA тре-
нер і магістр прикладної лінгвістики Бірмінгемського 
університету, а також фіналіст British Council’s 2018 ELT 
Dissertation Award.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfswOfrXe6wLWqlAVjU0nFdp4g5l8N58bSTNtKedcyI40xnEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwMeIQ_-3h7llp2nZEsaGp1x9muGKp7prK3nT-cY1IExD_GQ/viewform


Що саме ми робитимемо?
Щодня зранку буде 2 заняття по 90 хвилин. Серед тренінгів передбачені 
наступні:  ‘An introduction to Life Skills’, ‘Rethinking Grammar Today’, ’A focus on 
Lexis’, ‘Creative Writing’, ‘Teaching exam classes’, ‘Culture’ та інші. 

Після обіду – поділ на 2 групи і ще одне заняття, де ви детальніше зможете 
ознайомитись із новітніми методами проведення уроків відповідно до вікових 
категорій (Primary & Lower-Secondary та Upper-Secondary & Adults).

Крім того, ми підготували для вас вечірні активності – перегляд фільму, ек-
скурсія, театральний воркшоп, а наприкінці – церемонія нагородження сер-
тифікатами.

FAQs
Я хочу поїхати! Що для цього потрібно?
Зареєструйтесь за посиланням вище і після цього ми надішлемо вам деталі 
оплати.

А як туди добиратись?
Вам потрібно самостійно доїхати до станції Воловець Закарпатської області. 
Залізничний квиток у вартість літньої школи не входить. Після оплати школи 
ви отримаєте посилання, за яким вам треба буде вказати час прибуття потяга, 
тож щойно ви придбаєте квиток, вам потрібно буде заповнити цю форму. На 
станції Воловець ми вас зустрінемо і довеземо до готелю в Пилипці.
Зверніть увагу на дати заїзду і виїзду:
Заїзд 1: 24.06 – 29.06
Заїзд 2: 1.07 – 6.07
Тобто приїхати учасникам кожного заїзду треба в неділю, за день до початку 
сесій.

У мене є специфічні потреби у харчуванні, як з цим бути?
Ви, напевно, помітили, що у вартість школи входять сніданки. Після сформу-
вання груп на кожен заїзд ми надішлемо всім учасникам різні варіанти меню, 
з якого ви самостійно оберете страви. Обіди і вечері у вартість школи не вхо-
дять.

Якщо я зареєструвався і вже оплатив (-ла), але раптово не зможу поїха-
ти, що робити?
Ми повернемо вам суму, якщо ви повідомите про це до 15 травня. Після 15 
травня ми повернемо половину суми, а після 15 червня оплата не підлягає 
поверненню.



Я викладаю англійську для всіх вікових категорій і хочу відвідувати все. 
Як це зробити?
Перша половина дня розрахована на всі вікові категорії, а от заняття після 
обіду ділиться за секціями і проходить паралельно. Кожного дня ви зможете 
самостійно обирати, на яку секцію йти за спеціально розробленою системою.

Ми обіцяємо вам незабутню поїздку і неоціненний 
досвід для вашої професійної діяльності.

Якщо у Вас є не згадані тут питання, телефонуйте чи пишіть 
за контактами: (067) 382-11-81, tetiana.shelepko@linguist.ua –
методист Cambridge University Press Тетяна Шелепко.


