
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від  26 квітня 2016 р.            № 193 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про затвердження плану заходів, 
спрямованих на активізацію 
вивчення громадянами англійської 
мови, на період до 2020 року 
 
 

На виконання плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення 
громадянами англійської мови, на період до 2020 року», затверджених головою 
Тернопільської  обласної державної адміністрації  07.04.2016р. № 01-24/01.02-08, з 
метою активізації вивчення англійської мови на період до 2020 року, керуючись ст.ст. 
12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 
 

1. Затвердити План заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами 
англійської мови, на період до 2020 року згідно додатку (додається). 

2. Відділ освіти, молоді і спорту міської ради здійснити реалізацію Плану заходів 
та про стан його виконання інформувати Бережанську міську раду щорічно до 20 
грудня протягом  2016-2020 років. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
голови Захарківа О.М. 

 
 

          Міський голова         В.Я. МУЗИЧКА 

                 Михальчук Г.В. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Розпорядження міського голови  
 від 26.04.2016 оку № 193 

 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ,  
спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови,  

на період до 2020 року 
 
1. Забезпечити співпрацю з громадськими організаціями щодо залучення іноземних 

волонтерів до культурно-просвітницької діяльності в закладах освіти, навчання учнів 

англійської мови та ознайомлення з культурним різноманіттям іноземних країн. 

Відділ освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради 

                                                                          2016-2020 роки 
 

2. Запровадити в навчальних закладах систему моніторингу рівня професійної 

компетенції учителів/викладачів англійської мови. 

Відділ освіти, молоді і спорту  
Бережанської міської ради  
2016-2017 роки 

3. Сприяти підтвердженню професійної компетенції методистів англійської мови, 

педагогічних працівників шляхом добровільного проходження міжнародної 

сертифікації. 

Відділ освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради 
2016-2020  роки 

 
4. Сприяти участі методистів англійської мови, керівників навчальних закладів, 

учителів англійської мови у короткострокових курсах, семінарах, конференціях з 

питань впровадження в навчальний процес сучасних методик та технологій 

викладання англійської мови, дистанційній формі навчання з ефективним 

використанням інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій.  

                                                         
Відділ освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради 

2016-2020  роки 
 

5. Забезпечити інформування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та їх 

батьків про можливість підтвердження рівня володіння іноземною мовою за 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти й отримання міжнародних 

сертифікатів. 

                                                                                    Відділ освіти, молоді і спорту  
Бережанської міської ради 
2017-2020  роки 

 
6. Забезпечити участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міжнародних та 

всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, змаганнях з англійської мови.  



Відділ освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради 
2016-2020  роки 
 

7. Організувати роботу в загальноосвітніх навчальних закладах літніх мовних таборів 

із залученням до роботи в них волонтерів-студентів вищих навчальних закладів 

області.  

Відділ освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради 
2016-2020  роки 

 
8. Сприяти участі загальноосвітніх навчальних закладів у навчальній програмі 

Європейського Союзу “E-Twinning Plus” з метою активізації взаємного обміну учнями. 

         Відділ освіти, молоді і спорту 
         Бережанської міської ради. 

                                                                         2016-2020 роки 
 

9. Забезпечити висвітлення в місцевих засобах масової інформації заходів щодо 

популяризації вивчення англійської мови.  

Відділ освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради 
2016-2020 роки 

 
            
               Заступник міського голови                             О.М.ЗАХАРКІВ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


