
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
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ПЛАН ЗАХОДІВ, 

спрямованих на популяризацію та активізацію  
вивчення англійської мови 

 
 

1. Провести курси та семінари з підвищення кваліфікації вчителів 
англійської мови згідно з планом роботи обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

Протягом 2016 року 

2. Організувати співробітництво з громадською організацією Міжна-
родний літній інститут вчителів (Канада) та волонтерів Корпусу миру щодо 
їх залучення до викладання англійської мови на курсах.  

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

Протягом 2016 року 

3. Забезпечити підготовку та участь учнів у Всеукраїнській олімпіаді з 
англійської мови.  

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

Січень-лютий, жовтень-листопад 2016 року 

4. Ініціювати створення на громадських засадах при обласному інсти-
туті післядипломної педагогічної освіти, Хмельницькому національному уні-
верситеті, Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, Кам’янець-По-
дільському національному університеті ім. І.Огієнка, Державному навчаль-
ному закладі “Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери по-
слуг”, Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій Хмельницької області центрів з вивчення англійської 
мови “Speаkfree” за напрямами: 

для школярів – “Профорієнтація та життєві компетенції”;  
для учнів закладів професійно-технічної освіти – “Професійне спряму-

вання: сфера обслуговування”; 
для вчителів – “Проблеми розвитку фахової компетентності”; 
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для держслужбовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування 
та інших категорій громадян. 

Департамент освіти і науки, управління інформа-
ційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, Центр перепідготовки та під-
вищення кваліфікації працівників органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, дер-
жавних підприємств, установ і організацій області 

Протягом 2016 року 

5. Організувати роботу мовних таборів при загальноосвітніх навчаль-
них закладах області із залученням носіїв мови. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Червень-серпень 2016 року 

6. Вжити заходів щодо збільшення мережі гуртків/факультативів з вив-
чення англійської мови у загальноосвітніх та позашкільних навчальних за-
кладах. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Протягом 2016 року 

7. Провести обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року” у 
номінації “Вчитель англійської мови”. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

Лютий-квітень 2016 року 

8. Поповнити фонди бібліотек англомовною лінгвокраєзнавчою та 
художньою літературою. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

Протягом 2016 року 

9. Запровадити демонстрування фільмів (мультфільмів) англійською 
мовою із субтитруванням державною мовою.  

Обласна фірма “Кіновідеопрокат” 

Протягом 2016 року 

10. Провести книжкові виставки літератури англомовною мовою. 
Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

Січень-березень 2016 року 
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11. Організувати проведення концертних програм з використанням 
англомовних творів. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

Протягом 2016 року 

12. Вивчити можливості запровадження англомовної версії офіційної 
сторінки обласної державної адміністрації. 

Управління інформаційної діяльності та комуніка-
цій з громадськістю, Департамент економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури, відділ 
інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату 
облдержадміністрації 

Протягом 2016 року 

13. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи що-
до важливості вивчення та використання англійської мови. 

Управління інформаційної діяльності та комуніка-
цій з громадськістю облдержадміністрації 

Протягом 2016 року 

14. Сприяти у запровадженні теле- та радіопрограм для різних катего-
рій населення із вивчення англійської мови.  

Управління інформаційної діяльності та комуніка-
цій з громадськістю облдержадміністрації, філія На-
ціональної компанії України “Хмельницька регіо-
нальна дирекція “Поділля-Центр” 

Протягом 2016 року 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                                                                                      В.Кальніченко 
 


