
    Підсумки проведення Року англійської мови в Комунальному закладі 

«Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради    

     На виконання Указу Президента України від 16.11 2015№ 641/2015 

 Ураховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою 

сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових 

економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває 

знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до 

європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, на 

підтримку програми Go Global, яка визначає вивчення англійської мови одним 

із пріоритетів стратегії розвитку « Про оголошення 2016 року Роком англійської 

мови в Україні» 

На веб-сайті СНВК створено сторінку «2016- Рік англійської мови», що 

містить нормативні документи та новини про проведені заходи. 

   У кабінеті англійської мови оформлений стенд «2016- Рік англійської мови» 

  У шкільній бібліотеці створено книжкову виставку видатних поетів та 

письменників Великобританіі. 

  З метою розширення та поглиблення лінгвістичних знань, розвитку 

комунікативних умінь і навичок, естетичного виховання, духовного багатства, 

моральної чистоти з 08  по 12 лютого 2016 року у нашому закладі проводився 

 тиждень іноземної мови (англійської) та зарубіжної літератури. Дітям були 

представлені завдання не лише з програмового матеріалу,  й з додаткового . 

  Упродовж тижня всі кабінети закладу мали нові англомовні назви, які 

зацікавили учнів та працівників школи. 

  Було проведено заходи: 

 8 лютого – групова справа з виготовлення валентинок «My best Valentine card») 

(4-9 кл.)  Метою даного заходу було розвиток творчих здібностей дітей, їх 

самостійності та естетичного смаку. 

  



9 лютого – з метою підвищення мотивації до навчання учнів та створення умов 

для самостійної роботи, для розвитку сприйняття мови на слух та стимулу до 

вивчення англійської мови демонструвалися відеофільм та мультфільми різної 

складності. (1-4 кл.) 

 10 лютого вчитель зарубіжної літератури Антоненко О.І. провела поетичні 

вікторини для учнів ( 8-9 кл.) «Продовж рядок», «Відгадай загаданий вірш», 

«Упізнай поета за віршем» 

 11 лютого для учнів закладу було представлено відеоролик «Україна – мій 

рідний край». (Ukraine – my native land) (5-11 кл.) 

 12 лютого – Інтелектуальна вікторина «The wonderful world of English» 

(Чудовий світ англійської мови) (9-11 кл.) 

  14 лютого 2016 року у закладі пройшов « Найромантичніший день року» 

(St. Valentines Day) в якому прийняли участь учні 5-11 класів. Діти виготовляли 

святкові валентинки з побажаннями англійською мовою. 

   З 16 лютого по 16 березня 2016 року  учні 10-го та 11-го класів нашого закладу 

пройшли онлайн-тестування з англійської мови, що проводилось на сайті 

видавництва «Макміллан» за підтримки Міністерства освіти і науки України в 

рамках підготовки до ЗНО-2016. Із 30 учнів старшої школи у тестуванні взяли 

участь 29, із яких 27 успішно впорались із поставленими завданнями. 

     22 квітня 2016 року  учні 9-11 класів брали участь у конкурсі проектів 

«What we know about English-speaking countries». Метою проведення конкурсу є 

удосконалення знань, вмінь та навичок отриманих на уроках англійської мови, 

розширення світогляду та ерудиції учнів; розвиток їх творчих здібностей, 

самостійності, естетичних смаків; виховання любові та пошани до людей  

рідного краю ,мова якого вивчається, а також формування вміння концентрувати 

увагу, логічно викладати думки, заохочувати учнів до роботи над собою; 

виховувати інтерес до вивчення англійської мови. 

  Вихованці презентували свої проекти . Дітям була надана можливість за 

допомогою інформаційних комунікаційних технологій представити презентації 



на задану тему. 

   Серед вихованців 5-6 класів  проведено конкурс «Найкращий знавець 

англійської мови»  Метою даного заходу було узагальнити вміння та навички 

учнів з вивченого матеріалу, розширити лінгвістичний кругозір , розвивати 

інтелектуальні здібності  за допомогою гри. Учні із задоволенням виконували 

цікаві завдання та намагалися бути кращими. За допомогою ігор учні 

вдосконалювали навички читання, аудіювання та говоріння, розвивали логічне 

мислення, пам’ять та увагу. 

    18 травня 2016 року викладачем англійської мови Харківського 

національного університета радіоелектроніки Вергун Т.І. та вчителем 

англійської мови КЗ «Нововодолазький санаторний навчально-виховний 

комплекс» Скляр І.І. проведено вихідне діагностування за результатами роботи 

дистанційного курсу “English with Fun”. 

  24 травня 2016 року учні 10-го та 11-го класів отримали Сертифікати про 

закінчення курсу дистанційного навчання “English with Fun”,за підписом 

тимчасово виконуючим обов’язки ректора Харківського національного 

університету радіоелектроніки Е.Ю.Рубіна нагородження проводили директор 

Центру технологій дистанційного навчання, кандидат технічних наук, доцент 

Віктор Іванович Каук та менеджер з благодійності кампанії Ahmad Tea London 

Галина Валентинівна Кочеткова. 

    16 листопада 2016 року  вчитель англійської мови Скляр І.І. брала участь у 

тренінгу вчителів англійської мови, які навчають учнів 11-х класів при 

Комунальному вищому навчальному закладі « Харківська академія неперервної 

освіти» 

     Практичний психолог Старець Т.В.  для учнів 3-5 класів провела розвивальне 

заняття на тему: «Сприяння підвищенню рівня розвитку пізнавальної сфери як 

суттєвого фактору для успішного вивчення їноземної мови ( англійської)» 

   

 

 



   З 12 грудня  по 18 грудня у рамках Всеукраїнського «Тижня англійської мови  

присвяченому офіційному закриттю Року англійської мови в Україні у 

Комунальному закладі «Нововодолазький санаторний навчально-виховний 

комплекс», Харківської обласної ради були проведені такі заходи: 

   Урок-дискусія на тему:« Вивчення англійської мови Кому і для чого це 

потрібно»? ( 11 клас) 

      Розважально- пізнавальна відеоподорож  «The sight of London» 

     14 грудня 2016 року у закладі оголошено День англійської мови. Вихованці 

 5-9 класів брали участь у творчому вечорі «Poetry club», було зібрано матеріали 

та оформлено виставку у шкільній бібліотеці. 

      З метою зацікавлення учнів щодо вивчення іноземних мов,  розвитку 

комунікативних умінь і навичок, естетичного виховання, поглиблення 

пізнавальної діяльності учнів, формування креативного мислення в дусі 

європейських цінностей з 12.12 по 18.12.2016 р. у закладі був проведений 

тиждень  іноземної мови ( англійської) та зарубіжної літератури 

         Протягом  п’яти днів учні демонстрували творчі здібності, ерудицію, 

брали активну участь у різних конкурсах та вікторинах. Вихованці мали змогу 

заочно відвідати столицю Великобританії Лондон . Під час проведення таких 

заходів  дізнались багато цікавого про життя і творчість письменників, 

збагатили свої знання про кращі твори світової класики мовою оригіналу. 

 


