
Інформація про проведені заходи,  
спрямовані  на популяризацію вивчення англійської мови 
в ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»  

за квітень-червень 2016 року 
 

За літературним календарем 23 квітня світова спільнота вшановує день пам’яті 
неперевершеного  англійського поета  та драматурга епохи  Відродження Вільяма 
Шекспіра, який продовжує бентежити  наші  душі своїми  романтичними сонетами, 
трагедіями, комедіями  і на сьогодні  є на другому місці після Біблії по кількості цитат.  
Учні нашого  ліцею  були запрошені  21 квітня на літературну годину  “Some facts about 
the life and literary activity of great English writer  William Shakespeare”. Під час заходу  
учні  мандрували по сторінкам його біографії ,переглядали відео-матеріали, читали 
сонети поета та слухали в музичному супроводі  рядки його творів , які виконуються 
нашим сучасними виконавцями. Порадували членів журі своїм умінням читання сонетів 
учениці Колєснікова Ірина (ПРМ-2), Невідомська Даша (К-10), Цуркан Катя (ПРМ-2). 

В квітні 2016 року кафедра факультету іноземних мов Кіровоградського 
державного національного педагогічного університету імені В.Винниченка оголосила 
умови проведення  мовного конкурсу ЕСЕ на тему :"To have another language is to have a 
second soul" «Вивчити іншу мову - це пізнати другу душу». Метою цього  конкурсу є 
популяризація вивчення англійської мови, формування навичок писемного 
мовлення,збагачення словникового запасу та  розвиток креативного мислення. Учні  
нашого навчального закладу були запрошені до участі в цьому конкурсі теж. Найкраще 
змогла творче розкрити тему учениця групи ПРМ-8 Шамрай Катерина. ЇЇ  робота багата  
змістовними висловлюваннями щодо опанування іноземними  мовами, гарними  
судженнями щодо необхідності вивчення  іноземних мов  на сучасному етапі розвитку 
суспільства. В своїй роботі учениця вказала на те, що вивчення іноземних мов створює 
сприятливі умови для ознайомлення з культурою, традиціями народів чия мова 
вивчається.   

19 травня 2016 року для учнівської молоді ліцею ІІ курсу був проведений брейн-
ринг: «English Traditions» з метою виховання та підтримки в учнів мотивації до 
оволодіння іноземною мовою. 
        23 червня, в день проведення доленосного для Великобританії референдуму  щодо 
волевиявлення народу до його перебування  в Європейському Союзі,  в нашому 
навчальному закладі для учнів груп ПРМ-7, ПРМ-8  була проведена інформаційна 
година: «Let’s  learn more  about   the  symbol of Britain’s long history and traditions:   Queen 
Elizabeth II». Учні ліцею      мали можливість детальніше ознайомитися з   
автобіографічними даними  її Величності, королеви Великобританії Єлизавети II та  її 
значенню для світової спільноти. 

  Даний захід сприяв активізації  пізнавального інтересу  учнів до історичного 
минулого та сучасності Великої Британії, її мови; розширив загальнокультурний 
світогляд   учнів про Великобританію, сприяв посиленню комунікативної мотивації 
учнів, щодо вивчення англійської мови.  

2016 рік оголошено президентом нашої держави Петром Порошенко  роком 
англійської мови, тож і надалі всіх нас чекають нові цікаві  віртуальні подорожі, 
відкриття, досягнення  у  вивченні  історії, культури, традицій народу, мову якого ми 
вивчаємо.   

 «Дорогу осилит идущий!»  


