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В методичних рекомендаціях «2016 рік – Рік англійської 

мови в Україні» подано матеріали що роз’яснюють чому саме в 

Україні потрібно більше уваги звернути на англійську мову. У 

розділі «Використай у роботі» представлено методичні поради 

щодо впровадження інноваційних форм роботи по даній темі. 
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Вступ 
    У червні 2015 р., Президент України П. Порошенко, виступаючи 

з посланням до ВР, заявив, про те, що 2016 рік в Україні буде 

оголошено роком англійської мови, причому її вивчення має стати 

одним з пріоритетів у розвитку нашої держави. 

  Аргументуючи своє рішення, щодо того, що наступний 2016 рік 

буде оголошено роком англійської мови, Президент нашої країни, 

навів деякі факти щодо того, що Україна знаходиться серед країн з 

одним з найнижчих рівнів знання англійської мови, що є суттєвим 

бар’єром для жителів нашої країни в переорієнтуванні на цінності 

західного світу. Також Петром Порошенко було оголошено про те, 

що в найближчому майбутньому, володіння англійською мовою 

стане одним з найважливіших критеріїв, при прийомі на державну 

службу. 

Слід зазначити, що відповідно до індексу володіння англійською 

мовою (EF EPI), Україна знаходиться на 44-му місці (серед 63 

країн) по володінню англійською, що відповідає низькому рівню. 

Найкраще англійською, згідно данного рейтингу, володіють у 7-ми 

європейських країнах: Данії, Нідерландах, Швеції, Фінляндії, 

Норвегії, Польщі та Австрії. 

Даний факт, що 2016 рік оголошено в Україні роком англійської 

мови, є дійсно дуже важливим, так як існує взаємозв’язок між 

рівнем володіння англійською мовою і рівнем життя, а також 

доходами населення. 

Знання англійської мови, в нинішній час, грає все більш важливу 

роль у пристосуванні кожної людини до сучасних світових умов і 

дає просто величезні переваги майже у всіх сферах життя тим 

людям, які її вивчили як іноземну. Переоцінити значення 

англійської мови, без усякого сумніву, дуже складно. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

№641/2015 
Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні 

     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, 

постановляю: 

1. Оголосити 2016 рік Роком англійської мови в Україні. 

2. Кабінету Міністрів України: 

1) розробити і затвердити комплекс заходів на 2016 та наступні 

роки, спрямованих на активізацію вивчення громадянами 

англійської мови з метою створення для них можливостей її 

використання у сферах освіти, науки, культури, економіки та інших 

сферах, передбачивши здійснення в установленому порядку 

заходів, зокрема щодо: 

організації на базі вищих навчальних закладів курсів із вивчення 

англійської мови студентами, аспірантами, докторантами, 

педагогічними і науково-педагогічними працівниками, іншими 

громадянами; 

сприяння розширенню в установленому порядку викладання 

здобувачам вищої освіти навчальних дисциплін англійською 

мовою; 

запровадження вивчення англійської мови як другої іноземної у 

загальноосвітніх навчальних закладах, у яких вона не вивчається; 

розширення мережі гуртків з вивчення англійської мови у 

позашкільних навчальних закладах, а також практики її 

застосування в роботі з вихованцями, учнями і слухачами за 

різними напрямами позашкільної освіти; 

проведення фахових конкурсів, олімпіад та інших змагань з 

англійської мови серед педагогічних, науково-педагогічних 

працівників, учнів та студентів; 
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розвитку взаємного обміну учнями, студентами між навчальними 

закладами України та держав, у яких англійська мова є основною 

мовою спілкування; 

активізації участі загальноосвітніх навчальних закладів України в 

навчальній програмі Європейського Союзу “Е-Twinning Plus”; 

розширення мережі літніх мовних таборів з метою вивчення 

іноземних мов в Україні; 

започаткування проекту підвищення фахової кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників з англійської 

мови; 

розвитку міжнародного співробітництва щодо залучення до 

викладання англійської мови іноземних фахівців, які є її носіями, у 

тому числі волонтерів, спрощення порядку в’їзду в Україну та 

перебування в Україні таких фахівців; 

удосконалення законодавства України у сфері освіти і науки щодо 

визначення переліку посад педагогічних, наукових та науково-

педагогічних працівників у вищих навчальних закладах і наукових 

установах, кваліфікаційною вимогою для зайняття яких є володіння 

англійською мовою, а також запровадження вимоги щодо 

англомовної компетентності для присудження наукових ступенів і 

присвоєння вчених звань; 

запровадження поетапної сертифікації вчителів іноземних мов 

загальноосвітніх навчальних закладів з метою визначення згідно із 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти рівня 

володіння ними відповідною мовою та диференціації оплати праці 

залежно від фахового рівня володіння мовою; 

запровадження освітніх теле- та радіопрограм із вивчення 

англійської мови для різних категорій населення, проведення 

інформаційно- роз’яснювальної роботи щодо важливості вивчення 

англійської мови, ознайомлення з можливостями її використання; 

поширення практики демонстрування фільмів англійською мовою 

із субтитруванням державною мовою; 

проведення оцінювання рівня володіння державними службовцями 

англійською мовою та організації мовних курсів для її вивчення, 

запровадження в установленому порядку кваліфікаційних вимог 

щодо володіння англійською мовою для відповідних посад 

державної служби; 
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включення вивчення англійської мови до програм підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування; 

активізації ведення англомовної версії офіційних веб-сайтів органів 

державної влади; 

2) опрацювати питання щодо залучення міжнародної фінансової та 

технічної допомоги для реалізації зазначених заходів. 

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям 

забезпечити розроблення та реалізацію відповідних 

регіональних планів заходів, спрямованих на популяризацію 

вивчення англійської мови, передбачивши, зокрема: 

проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи, у 

тому числі в місцевих засобах масової інформації; 

опрацювання питання щодо забезпечення доступності послуг із 

вивчення англійської мови; 

запровадження на регіональному телебаченні освітніх програм із 

вивчення англійської мови; 

проведення із залученням навчальних закладів, закладів культури, 

установ і організацій, які надають послуги з вивчення англійської 

мови, олімпіад, фестивалів, конкурсів та інших заходів, 

спрямованих на заохочення різних вікових груп населення до 

вивчення англійської мови, підвищення рівня володіння нею. 

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України Петро ПОРОШЕНКО 
16 листопада 2015 року 
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Чому ж так важливе вивчення англійської мови? 
   Англійською мовою говорять в 51 країні світу. Близько 410 млн. 

чоловік є носіями англійської мови і вважають її рідною, а близько 

1 млрд - розмовляють на ній. Тому англійська мова заслужено 

вважається міжнародною мовою спілкування, а багато лінгвістів, 

спираючись на існуючі тенденції, приходять до висновку, що 

менше ніж через сто років мовний бар'єр практично перестане 

існувати, і люди будуть використовувати для спілкування 

винятково англійську мову. 

    Перед людиною, що вивчила англійську мову, відкриваються 

великі перспективи влаштування на роботу, як у престижних 

вітчизняних фірмах, так і з'являється можливість працювати за 

кордоном. Крім того, люди, які вивчали англійську мову, можуть 

претендувати на більш оплачувані посади. 

   Знання англійської мови дозволяє більш плідно здійснювати 

ділові переговори із зарубіжними партнерами. 

   Вивчивши англійську мову, Ви можете сміливо вирушати 

подорожувати в будь-яку, навіть не англомовну країну і не бояться, 

що Вас не зрозуміють, адже англійську розуміють скрізь. 

Вивчивши англійську мову можна завести друзів у різних куточках 

земної кулі і спілкуватися з ними спочатку по інтернету, а пізніше, 

можливо, зможете відвідати їх особисто. 

Особливу важливість вивчення англійської мови додає той фактор, 

що знаючи дану мову, Ви зможете отримати доступ до всіх 

важливих інформаційних ресурсів, як електронних, так і 

друкованих, оскільки майже всі книги і статті світового значення, 

або пишуться англійською, або ж переводяться на неї. 

Ну і звичайно ж варто відзначити той факт, що Інтернет на 57% - 

англомовний. 

Цей список переваг, які дає вивчення англійської мови, можна 

продовжувати і продовжувати, але найбільш важливі з них ми 

розглянули.З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що 

для кожної людини, яка прагне побудувати хорошу кар'єру, 

розширити межі свого спілкування, черпати новітню інформацію з 

першоджерел, відкрити нові життєві перспективи і врешті-решт 

урізноманітнити своє життя і зробити його більш цікавим, вивчення 

англійської мови просто необхідно. 
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Програма GO GLOBAL 

    В Україні діє Національна програма вивчення та популяризації 

іноземних мов GO GLOBAL. Вивчення іноземних мов визначено 

пріоритетом внутрішньої політики в стратегічних документах ЄС і 

України. 

    Стратегією розвитку України 2020 одним з ключових індикаторів 

визначено, що у 2020 році 75% випускників середніх шкіл будуть 

володіти двома іноземними мовами.  

Go Global – це: 

 Позапартійна та неурядова ініціатива; 

 Керується Координаційним офісом, який полегшує діяльність 

ініціативи, координує і забезпечує комунікаційну підтримку; 

 Підтримується Національною Радою Реформ України. 

Ключові моменти: 

 Спільна ініціатива громадських активістів, уряду, 

міжнародних та національних партнерів, які націлені на 

посилення зобов’язання до вивчення іноземних мов та 

підвищення рівня знань завдяки освітнім програмам та 

тренінгам; 

 Підвищення рівня знань всіх іноземних мов стоїть на порядку 

денному: пріоритетом на 2016 рік є вивчення та 

використання англійської мови. 
 

Go Global буде сприяти: 

 Підготовці молодого покоління до викликів XXI століття; 

 Підвищенню потенціалу державного сектора, включаючи 

реалізацію Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі; 

http://goglobal.com.ua/
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 Обміну ідеями та співробітництву між Україною та світом; 

 Підвищенню ділових, культурних, освітніх і наукових 

можливостей; 

 Розкриттю інформаційного простору України до 

європейського/глобального простору. 

Напрямки роботи: 

 Створення Національної програми популяризації знання 

англійської мови; 

 Впровадження знань іноземної мови в системі Державної 

служби; 

 Введення нових стандартів вивчення та оцінювання в системі 

середньої та вищої освіт; 

 Запровадження загальнонаціональної програми запрошення в 

Україну носіїв іноземних мов. 

Як ми будемо це робити? 

 Go Global буде сприяти партнерству між бізнесами, НУО, 

урядами і приватними особами; 

 Ініціатива буде запущена та керуватиметься через Статут – 

відкрита необов'язкова пропозиція до об'єднання державних, 

приватних осіб та суб'єктів громадянського суспільства, які 

визначать план дій щодо покращення роботи в чотирьох 

напрямках. Статут визначить конкретні області дії для роботи 

стейкхолдерів, озвучить основні принципи і визначить 

ключові компетенції кожного партнера. 

Наступні кроки та етапи 2015-2016 років: 

 Офіційний старт Go Global розпочався у вересні 2015 року; 

 Запуск online інформаційної платформи в листопаді-грудні 

2015 року; 

 Початок рекламної кампанії з просування іноземних мов у 

листопаді 2015 року; 

 Введення вимог знання мов для державних службовців 

(офіційні мови Ради Європи) від 2016 року; 

 Розробка нового обов’язкового оцінювання на знання 

іноземних мов для студентів ВУЗів (відповідно до 

Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземними 

мовами) та впровадження її у 2016 році; 

http://goglobal.com.ua/
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 Створення регіональних центрів для залучення волонтерів 

носіїв мови з 2016 року. 

До 2020 року: 

 100% державних службовців категорії А будуть розмовляти 

однією з офіційних мов Ради Європи (зараз немає оцінки 

таких стандартів); 

 75% випускників середніх шкіл в Україні будуть опановувати 

дві іноземні мови (зараз немає оцінки таких стандартів); 

 Україна увійде в ТОП-30 країн у EF ENGLISH PROFICIENCY 

INDEX (№44 в 2015 році). 

ЯК ПРИЄДНАТИСЯ? 

 Підтримати загальнодержавну рекламну кампанію та 

активності у період 2016 року – року англійської мови; 

 Участь та спонсорство заходів і дебатів по всій Україні; 

 Організація візитів носіїв іноземних мов, викладачів мов, 

державних і публічних лідерів в Україну; 

 Обмін інформаційним та освітнім контентом на іноземних 

мовах з українськими партнерами 

 Підтримка культурних заходів та обмін досвідом (художники-

резиденти, автори, журналісти і т.д.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Використай у роботі 

   При проведені заходів з популяризації англійської мови 

пропонуємо використовувати форми бібліотечної роботи: 

–  книжкові виставки, розкриваючи фонд літератури іноземною 

мовою; 

- куточки англійської мови (виставки літератури, рекомендації, 

плакати з анонсами, плани роботи по темі); 

–  анкетування користувачів та працівників бібліотеки; 

–  конкурси; 

–  бібліотечні акції та флешмоби; 

–  перегляди відеофільмів англійською мовою; 

–  зустрічі з цікавими людьми;  

–  тематичні вечори; 

–  курси або уроки вивчення англійської мови (безкоштовні чи 

платні), в тому числі використовуючи ойлайн-сервіси (програма 

«Англійська 123» http://english123.com.ua/) (безкоштовні курси -

http://eshko.ua/landingpage/38/?code=22386&cpa_webmaster_id=0214

09) 

–  Skype-спілкування з іноземцями; 

–  віртуальні подорожі. 

    Також пропонуємо працівникам бібліотек назви заходів та 

сценарій свята англійської мови, які допоможуть широким колам 

користувачів більше пізнати про культуру та традиції Англії та  

англійську мову вцілому.  

- Конкурс дитячого малюнку «Easter in my Family» (Великдень 

в моїй родині); 

- Виставка найкращих валентинок англійською мовою, 

вітальних листівок англійською мовою до 8-го Березня та до 

Пасхальних свят; 

- Свято англійської мови « Happy English» (Англійський день); 

- Проведення заочної екскурсії до англомовних країн; 

- Урок-подорож «Лондон»; 

- Проведення дня  англійської літератури  «Мовою Шекспіра»; 

- Демонстрування фільмів (мультфільмів) англійською мовою із 

субтитруванням державною мовою; 

- Виставка творчих робіт „Мої перші кроки у вивченні 

англійської мови”; 

http://english123.com.ua/
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- Проведення книжкової виставки-поради «Вчи мову – виходь у 

світ»; 

- Конкурс плакатів, листівок „Environmental Protection”, “For 

Healthy Wau of Life” (Захист навколишнього середовища, За 

здоровий спосіб житя); 

- Інтелектуальна вікторина “The Wonderful World of English” 

(Дивовижний світ англійської мови); 

- Театральна вистава за мотивами народних казок англійською 

мовою; 

- Вікторина «English speaking countries» (Англомовні країни); 

- Презентація «Британська королівська родина»; 

- Круглий стіл «Англійська мова – надбання світової культури»;  

- Круглий стіл «Дещо про англійську мову та її важливість у 

сучасному світі»; 

-  Круглий  стіл «Діалог культур» з метою виховання в учнів 

почуття любові до своєї батьківщини, до її народних традицій, а 

також поваги до традицій іншої країни; 

- Літературна подорож «З блукачами Півночі» (за творами 

Джека Лондона), присвячених 140-річчю з дня народження Джека 

Лондона; 

- Бібліотечний етюд «Таємничий геній Уільям Шекспір», 

присвячених 400-річчю з дня смерті Вільяма Шекспіра; 

- Презентація мультимедійних проектів, присвячених року 

англійської мови в Україні. 
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Додаток№1 

 

Свято англійської мови« Happy English» 

Мета:  

 Розповісти про сучасне значення англійської мови як 
світової мови та мови міжнародного спілкування.; 

 Розповісти про причини, що спонукали оголосити 2016 рік 
Роком англійської мови в Україні та про програму “Go Global” ; 

 Підвищити мотивацію та інтерес населення до вивчення 
англійської мови; 

 Виховувати інтерес та повагу до культури (зокрема поезії) 
англомовних країн. 

Обладнання: Прапори англомовних країн,  карти світу, 
англомовних країн, України; плакат «Україна speaking», 
фоторепродукції найвизначніших місць Великої Британії,США. 

   Захід можна розпочати з перегляду відео «2016 – Year of 
English language» або «Презентація програми «Україна speaking»  
дивитися в блозі  http://olhalebedyuk.blogspot.com/ 

Ведучий: У червні 2015 р., Президент України П. Порошенко, 
виступаючи з посланням до Верховної Ради, заявив, про те, що 
наступний2016 рік в Україні буде оголошено рокоманглійської 
мови, причому їївивчення має стати одним з пріоритетів у 
розвитку нашої держави. Аргументуючи своє рішення, Президент 
нашої країни, навів деякі факти щодо того, що Україна 
знаходиться серед країн з одним з найнижчих рівнів знання 
англійської мови, що є суттєвим бар’єром для жителів нашої 
країни в переорієнтуванні на цінності західного світу. Також 
Петром Порошенко було оголошено про те, що в найближчому 
майбутньому, володіння англійською мовою стане одним з 
найважливіших критеріїв при прийомі на державну службу. 
Рішення про оголошення наступного року роком англійської 
мови в Україні ухвалене з метою сприяння її вивченню для 
розширення доступу українців до світових можливостей, 
забезпечення інтеграції України до європейського простору та 
підтримки програми Go Global, яка визначає вивчення 
англійської мови одним із пріоритетів стратегії розвитку. 

http://olhalebedyuk.blogspot.com/
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Ведучий  – В наш час для того, щоб мати гарну роботу, потрібно 

знати іноземні мови. Найпоширеніші мови в світі – китайська, 

іспанська, англійська й деякі інші мови. Але кожна добре освічена 

людина в світі говорить англійською, тому що це – мова 

спілкування, бізнесу, науки й культури.  

Ведучий – Англійська мова зараз найважливіша і 

найпоширеніша мова у світі. Це державна мова в п’яти країнах : 

Великобританії, Канаді, США, Австралії і Новій Зеландії. 

Англійська мова – одна з шести офіційних робочих мов 

Організації Об’єднаних Націй. Це – друга робоча мова в 

Європейському Співтоваристві.  

Ведучий  – У багатьох Азійських та Африканських країнах, як 

наприклад в Індії або в Єгипті, в колишніх Британських колоніях 

люди говорять англійською, крім їхньої рідної мови. Люди також 

говорять англійською в Європі. Англійською мовою розмовляють 

практично по всьому світові кожні сім чоловік з десяти.  

Ведучий  – Незалежна Україна Україна має відносини багатьма 

країнами. Усе більше прямих контактів встановлюється з 

країнами Європи, Сполученими Штатами, Великобританією, 

Канадою та іншими Англомовними країнами. Екологічний 

розвиток приводить до утворення сотень спільних підприємств в 

багатьох містах і містечках України. Багато іноземних делегацій 

прибуває до нашої країни. В свою чергу наші бізнесмени, туристи, 

експерти часто виїжджають за кордон. Англійська – мова 

міжнародного спілкування, тому дуже важливо вичати її. 

( На даному етапі можна поставити запитання до глядачів: «На 

вашу думку, для чого ми вивчаємо англійську мову в школі? 

Навіщо англійська мова тобі особисто? « , тощо. ) 

Ведучий  .Зараз багато людей вивчають іноземні мови будь-яким 

можливим, достроковим шляхом. Групи вивчення іноземної мови 

організовані на промислових підприємствах, в офісах великих 

фірм, в освітніх установах, в дослідницьких інститутах. 
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Ведучий – Англійська мова варта вивчення. Існують відомі 

вислови : «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина», а 

також «Нова мова – новий світ». «Разом із вивченням мови ми 

заглиблюємось в історію, географію, культуру традиції, - у 

світогляд інших країн, народів. Кожна людина, яка вирушає за 

кордон, повинна бути здатна знайти свій власний шлях в 

англомовному суспільстві без перекладачів.  

Ведучий  – Якщо ви візьмете собі за мету, вивчити мову, якою 

творили свої шедеври Шекспір і Байрон, Діккенс і Конан Дойль, 

Драйзер і Хемінгуей, якою співали легендарні «Бітлз», то ви 

обов’язково знайдете шляхи і способи досягти своєї мети.  

Ведучий  – А тепер нехай звучить англійська мова! 

Діти : 1) Good morning, good morning, good morning to you! Good 

morning, good morning, I am glad to see you! 2) I am glad to meet you, 

I am glad to greet you!  

Такими віршиками ми вітаємось на уроках англійської мови.  

Діти розповідають вірші ( на вибір, наприклад такі):  

1) Little bird 

Fly, little bird, fly! 
Fly into the blue sky! 
One, two, three, 
You are free! 
2)When the weather is wet, we must not fret. 

When the weather is cold, we must not scold.  

When the weather is warm, we must not storm.  

But be thankful together whatever the weather. 

3) School  

School is something, 

 we must all embrace.  

Knowledge we need, 

 to seek out and chase.  

Subjects and teaching styles,  

are plentiful and vary.  

Just like the backpacks, 
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 we all need to carry. 

 Sports, clubs, and activities, 

 at every single turn.  

So much to do,  

study and learn. 

 To get the most from school,  

we should consistently attend.  

Around each corner,  

there’s always a friend. 

 Our favorite teachers,  

are friendly and kind. 

 Their passion and job,  

to expand every mind. 

 School is something,  

we must all embrace.  

Just remember to learn,  

at your own pace. 

4)..І т.д….. 

Діти розповідають вірші різного рівня складності ( за 

вибором) 

1. Why We Need School 

 (humorous)  

 Please explain,  

Why we need school.  

Sitting in those desks,  

is painful and cruel. 

 Teachers are there to, 

 instruct and teach. 

 Give me an iPad,  

and I’ll learn at the beach.  

Why pay teachers,  

let’s be frugal.  

I’ll get my info, 

 straight from Google. 

 I just have one more, 
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 challenging request. 

 Let’s get rid of,  

exams and that test.  

We’re curious kids, 

 knowledge we seek. 

 Our education system, we should definitely tweak. 

 That’s my argument, why we DON’T need school.  

Let’s make it a law, or simply a rule. 

Наприкінці заходу можна виконати разом одну з пісень, яку в 

закладі знають більшість користувачів. 
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Використані джерела 

1.Планування – 2016: методичні матеріали. Вип. 12 [Електронний 

ресурс]: сайт Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. М.Островського. – Режим доступу: 

http://www.ounb.km.ua/vidanya/index.php. - Назва з екрана 

2 Указ Президента України №  641/2015[Електронний ресурс]: сайт 

Президента України - Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/documents/6412015-19560 - Назва з 

екрана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ounb.km.ua/vidanya/index.php
http://www.president.gov.ua/documents/6412015-19560
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