
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 0 9 . 0 2 . 2 0 1 6  № 80
м. Краматорськ

Про затвердження плану заходів, 
спрямованих на популяризацію 
вивчення англійської мови в 
Донецькій області

На виконання Указу Президента України від 16 листопада 2015 року 
№ 641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні», 
враховуючи положення Закону України «Про державну службу» від 
10 грудня 2015 року №889-УІІІ, з метою сприяння вивченню англійської 
мови в області для розширення доступу громадян до світових економічних, 
соціальних, освітніх і культурних можливостей, забезпечення інтеграції 
України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього 
простору:

1. Затвердити план заходів, спрямованих на популяризацію вивчення 
англійської мови в Донецькій області (далі -  план заходів).

2. Рекомендувати виконавчим органам міських рад, 
райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям:

1) у термін до 01 березня 2016 року розробити і затвердити заходи, 
спрямовані на популяризацію вивчення англійської мови на відповідній 
території;

2) забезпечити виконання плану заходів;
3) про виконання плану заходів інформувати департамент освіти і науки 

облдержадміністрації до 01 лютого 2017 року.

3. Координацію роботи з виконання 
департамент освіти і науки облде, 
залишаю за собою.

Голова облдержадміністрації, 
керівник обласної військово-цивіл 
адміністрації

озпорядження покласти на 
ії (Оксенчук), контроль

П.І. Жебрівський



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації 
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П Л А Н
заходів, спрямованих на популяризацію вивчення англійської мови в Донецькій області

№
з/п

Заходи Відповідальні Терміни
проведення

1 2 3 4
1. Організувати проведення 

інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо 
популяризації вивчення англійської мови, у тому 
числі в місцевих засобах масової інформації

управління інформаційної 
політики та з питань преси, 
департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації

березень-грудень 
2016 року

2. Запровадити на місцевому телебаченні 
освітні програми щодо вивчення англійської 
мови. Організувати телеміст «Слов’янськ -  
Лондон: Ukraine speaking»

департаменти освіти і науки, внутрішньої 
політики, управління інформаційної 
політики та з питань преси, 
управління культури і туризму 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації

вересень 2016 року



1 2 3 4
3. Забезпечити створення на офіційних сайтах 

тематичного банеру щодо року англійської мови та 
його наповнення

департамент освіти і науки, 
управління інформаційної політики 
та з питань преси облдержадміністрації, 
виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації

березень 2016 року

4. Активізувати співпрацю з гуманітарною 
організацією «Корпус Миру» щодо залучення 
іноземних волонтерів до культурно-просвітницької 
діяльності в закладах освіти, навчання учнів 
англійської мови та ознайомлення з культурним 
різноманіттям англомовних країн

департамент інвестиційно-інноваційного 
розвитку і зовнішніх відносин, 
департамент освіти і 
науки облдержадміністрації

березень -квітень 
2016 року

5. Сприяти підвищенню фахової кваліфікації та 
обміну досвідом науково-педагогічних працівників 
кафедр іноземних мов вищих навчальних закладів 
області на кафедрах англійської філології 
провідних вітчизняних та зарубіжних 
університетів

департамент освіти і науки 
облдержадміністрації,
вищі навчальні заклади ІІІ-ІУ рівнів 
акредитації (за згодою)

березень-грудень 
2016 року

6. Забезпечити проведення курсів та семінарів із 
підвищення кваліфікації вчителів англійської 
мови, участь педагогів у міжнародних 
англомовних освітніх проектах та програмах 
неформальної (дистанційної) освіти

департамент освіти і науки 
облдержадміністрації,
Донецький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, 
виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації

лютий-грудень 
2016 року
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7. Організувати науково-методичні заходи (семінари, 
вебінари, тренінги, майстер-класи) для вчителів 
англійської мови з питань викладання предмета за 
участю провідних фахівців міжнародної 
організації «Британська рада» (British Council)

департамент освіти і науки 
облдержадміністрації,
Донецький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, 
виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації

травень 2016 року

8. Розробити методичні рекомендації для вихователів 
дошкільних навчальних закладів області з 
навчання англійської мови дітей дошкільного віку

департамент освіти і науки 
облдержадміністрації,
Донецький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти,
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет»

квітень 2016 року

9. Впровадити в практику роботи закладів освіти 
області демонстрування фільмів (мультфільмів) 
англійською мовою із субтитруванням державною 
мовою

департамент освіти і науки, 
управління культури і туризму 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи міських рад, 
райдержадмі ністрації

вересень 2016 року

10. Організувати в бібліотеках області роботу клубів 
знавців англійської мови, мовних курсів для 
початківців, проведення Днів інформації для 
бажаючих вивчати англійську мову, переглядів 
англомовних фільмів

департамент освіти і науки, 
управління культури і туризму 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації

квітень-листопад 
2016 року



1 2 3 4
11. Започаткувати курси вивчення англійської мови 

студентами, педагогічними і науково- 
педагогічними працівниками, іншими 
громадянами на базі вищих навчальних закладів 
області

департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
вищі навчальні заклади
ІІІ-ІУ рівнів акредитації (за згодою)

січень 2016 року

12. Провести обласний тур всеукраїнського конкурсу 
“Учитель року - 2016” у номінації “Учитель 
англійської мови”

департамент освіти і науки 
облдержадміністрації,
Донецький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти

січень-квітень 
2016 року

13. Провести обласний інтернет-конкурс літературно- 
мистецької та педагогічної медіатворчості 
«Створи шедевр»

департамент освіти і науки 
облдержадміністрації,
Донецький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти

лютий-квітень 
2016 року

14. Провести в бібліотеках області тематичні заходи із 
популяризації англійської мови (міжвідомчий 
проект «Велике читання», чемпіонат з читання 
вголос англійською мовою, скайп-спілкування з 
носіями англійської мови тощо)

департамент освіти і науки, 
управління культури і туризму 
облдержадміністрації,
Донецький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, 
виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації

березень 2016 року
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15. Провести за участю аматорських студентських 

театральних колективів англомовні театралізовані 
вистави за мотивами п’єс В. Шекспіра для 
учнівської та студентської молоді і вистав-казок 
для дітей дошкільних навчальних закладів

департамент освіти і науки, 
управління культури і туризму 
облдержадміністрації,
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» (за згодою)

квітень 
2016 року

16. Організувати та провести конкурси поезії та есе «І 
Love My Motherland Ukraine» серед учнів 4 - 6  
класів загальноосвітніх навчальних закладів за 
участю школярів Сходу та Заходу України

департамент освіти і науки 
облдержадміністрації,
Донецький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, 
виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації

травень 2016 року

17. Організувати роботу в загальноосвітніх 
навчальних закладах літніх мовних таборів із 
залученням волонтерів - студентів вищих 
навчальних закладів області

виконавчі органи міських рад,
райдержадміністрації,
департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
вищі навчальні заклади ІІІ-ІУ рівнів
акредитації (за згодою)

червень 2016 року

18. Організувати мовний молодіжний табір 
«Святогірськ -  Карпати "Merryland"»

департамент освіти і науки , 
управління культури і туризму 
облдержадміністрації

червень 2016 року
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19. Активізувати участь колективів загальноосвітніх 

шкіл у навчальній програмі Європейського Союзу 
“Е-Twinning Plus”, спрямованому на розвиток 
співпраці європейських шкіл

департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

вересень 2016 року

20. Організувати та провести фестиваль англійської 
культури «English Culture Time» (традиції, 
мистецтво, звичаї, кухня, національний костюм 
тощо)

управління культури і туризму, 
департамент з питань внутрішньої політики, 
департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

жовтень 2016 року

21. Взяти участь у Всеукраїнському англомовному 
флеш-мобі «Схід і Захід разом: Ukraine speaking»

департамент з питань внутрішньої політики, 
департамент освіти і науки , 
управління інформаційної політики та з 
питань преси, управління з питань фізичної 
культури та спорту, управління культури і 
туризму облдержадміністрації, Донецький 
обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти

листопад-грудень 
2016 року

22. Запровадити курси вивчення англійської мови для 
державних службовців облдержадміністрації

департамент освіти і науки 
облдержадміністрації,
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» (за згодою)

березень -листопад 
2016 року

23. Провести майстер-класи англійською мовою для 
молоді «Виготовлення святкових вітальних 
листівок»

управління у справах сім 'ї та молоді
облдержадміністрації,
обласний дитячо-молодіжний центр

квітень-листопад 
2016 року
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24. Організувати проведення занять з ділової 

англійської мови для молодіжних та дитячих 
громадських організацій

управління у справах сім 'ї та молоді
облдержадміністрації,
обласний дитячо-молодіжний центр

березень -листопад 
2016 року

25. Організувати тематичні зміни у дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку з вивчення англійської 
мови

управління у справах сім 'ї та молоді 
облдержадміністрації,
дитячі заклади оздоровлення та відпочинку 
(за згодою)

червень-серпень 
2016 року

Заступник керівника апарату облдержадміністрації І.Л. Тимошенко

План заходів, спрямованих на популяризацію вивчення англійської мови в Донецькій області, розроблено 
департаментом освіти і науки облдержадміністрації .

Директор департаменту Н.В. Оксенчук


