
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

 Від 24.12.2015                                                                                                № 254  

 

Про план заходів, спрямованих 

на активацію вивчення  

англійської мови на 2016 рік 

 

 

На виконання Указу Президента України від 16.11.2015 № 641/2015 «Про 

оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні», доручення голови 

обласної державної адміністрації від 18.11.2015 № 7678-01-3 щодо розроблення 

плану заходів, спрямованих на активацію вивчення громадянами України 

англійської мови на 2016 рік, пропозицій, наданих до проекту обласних заходів, 

затверджених заступником голови - керівником апарату Ковалем В. В. від 

10.12.2015 № 01-3/7678, листа Департаменту освіти і науки Черкаської обласної 

державної адміністрації від 15.12.2015 № 3533/02 «Про план заходів, спрямованих 

на активацію вивчення громадянами України англійської мови на 2016 рік», 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів (далі План заходів), спрямованих на активацію 

вивчення англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах міста на 

2016 рік (Додаток). 

2. Адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів: 

2.1. Розробити та затвердити шкільні плани заходів, спрямовані на 

активацію вивчення англійської мови на 2016 рік. 

2.2. Звіт про виконання Плану заходів подати у методичний кабінет 

відділу освіти на електронну адресу zolo_metodyst@ukr.net, із 

подальшим підтвердженням на паперових носіях до 11.11.2016. 

 

mailto:zolo_metodyst@ukr.net


3. Методичному кабінету відділу освіти: 

3.1. Надавати методичну допомогу щодо активації вивчення англійської 

мови у 2016 році. 

3.2. Сприяти залученню педагогів міста до участі в обласних заходах з 

відзначення Року англійської мови. 

3.3. Звіт про проведену роботу подати до Департаменту освіти і науки 

Черкаської обласної державної адміністрації до 17.11.2016. 

4.  Відповідальність за виконання наказу покласти на методиста методичного 

кабінету відділу освіти Пономаренко І.Г. 

5.  Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу методичним 

кабінетом відділу освіти Строкань Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 Начальник відділу освіти                                                                           О.М.Строкань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Додаток    

до наказу відділу освіти 

від 24.12.2015 № 254 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ, 

спрямованих на активацію вивчення англійської мови  

в загальноосвітніх навчальних закладах на 2016 рік 

 

1. Розширити мережу гуртків з вивчення англійської мови у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

До 15.09.2016 

2. Провести фахові конкурси, олімпіади, змагання з англійської мови серед 

педагогів та учнів. 

                                                                                                    Протягом 2016 року 

3. Активізувати участь в навчальній програмі Європейського Союзу                  

“E-Twinning Plus”. 

З 11.01.2016 

4. Розширити мережу літніх мовних таборів з метою вивчення іноземних мов в 

кожному загальноосвітньому навчальному закладі. 

                                                                                                       До червня 2016 

5. Розвивати взаємний обмін учнями, студентами між навчальними закладами 

України та держав, у яких англійська мова є основною мовою спілкування 

                                                                                                              Постійно 

6. Висвітлювати у друкованих засобах масової інформації, офіційних веб-сайтах 

навчальних закладів заходи та актуальні  питання щодо популяризації 

вивчення англійської мови. 

                                                                                              Протягом 2016 року 

7. Розвивати міжнародне співробітництво, залучати до викладання англійської 

мови іноземних фахівців, волонтерів. 

                                                                                                              Постійно 

8. Підвищувати рівень поінформованості батьківської громади про заохочення 

до вивчення англійської мови шляхом виготовлення інформаційних 

матеріалів (листівок, буклетів, брошурок, плакатів, білбордів) та їх 

розповсюдження в навчальних закладах. 

                                                                                                Протягом 2016 року 



9. Організувати в бібліотеках навчальних закладів виставки книжок англійською 

мовою. 

                                                                                                        З 11.01.2016 

10. Вчителям англійської мови провести серед учнів шкіл конкурси, квести, 

вікторини на краще знання англійської мови та літератури.  

                                                                                           Протягом 2016 року 

11.  Сприяти участі в обласному конкурсі на краще виконання пісень 

англійською мовою. 

                                                                                       Згідно обласного наказу 

12. Взяти участь у міжнародних проектах “Go global”, «Україна Speaking», 

«Шкільний учитель нового покоління», «Післядипломна педагогічна освіта 

вчителів іноземних мов» ініційованих міжнародними організаціями “Вritish 

Council”, “Реасе Согр”. 

                                                                                           Протягом 2016 року 

13. Сприяти участі вчителів англійської мови у фаховому ток-шоу «Професійні 

дебати». 

                                                                                     Згідно обласного наказу 

14. Залучати вчителів англійської мови до участі в „Суботні зустрічах" для 

підготовки вчителів іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів до 

складання іспитів з рівня володіння мовою та поліпшення якості навчання у 

контексті проекту «Навички 21 століття». 

                                                                                           Протягом 2016 року 

15. Сприяти реєстрації та участі вчителів англійської мови в он-лайн Спільноті 

вчителів Черкаської області на сайті ЧОІПОПП. 

                                                                                                              Постійно 

16. Взяти активну участь в обласному фестивалі “English Fest”, присвяченому 

року англійської мови. 

                                                                                                     Січень-лютий 2016 

17. Провести тренінги для голів методичних об’єднань учителів  англійської 

мови загальноосвітніх навчальних закладів. 

Протягом 2016 року 


