
Декадa англійської мови  

Матеріали до сайту ПК 

 Як відомо, Президент України Петро Порошенко урочисто оголосив 

2016 рік Роком англійської мови в Україні. За словами Петра Порошенка 

володіння мовою міжнародного спілкування вкрай необхідно українцям, 

адже це розширює доступ громадян до світових можливостей освіти, 

культури та економіки. Без належного знання українцями англійської мови 

на належному рівні неможлива інтеграція України до наукового, 

економічного та політичного простору. 

 Предметна комісія іноземних мов  передбачає комплекс заходів для 

активного вивчення студентами англійської мови. Особлива увага студентів 

була прикута до проведення Декади англійської мови. Програма Декади 

передбачала різноманітні заходи: 

1. Конкурс презентацій студентських робіт «Why it is necessary to know 

English» 

2. Олімпіада з англійської мови 

3.  Інтелект-вікторина  «Who is the cleverest?» - «Хто найрозумніший?» 

4. Лірично-романтична подорож «My Favourite Songs» - «Мої улюблені 

пісні» англійською мовою у виконанні студентів 

5. Рольова  гра-шоу «Magic Field» - «Поле чудес»  

6. Конкурс ерудитів – відгадувачів кросвордів 

7. Конкурс творчих робіт студентів : «валентинок», плакатів та стіннівок 

«Do you know English?» - «Чи ти знаєш англійську?» 

8. Пошта Святого Валентина 

9. Вечір, присвячений Дню Святого Валентина. 

 

 

Олімпіада з англійської мови 

 Наразі проходить останній етап олімпіади з англійської мови.Переможці 

другого туру будуть захищати честь нашого учбового закладу під час 

проведення міської олімпіади . Будемо чекати позитивних результатів. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Гра-шоу “Magic Field” – “Поле чудес 

 

 Гра-шоу “Magic Field” – “Поле чудес”, в яку грали студенти багатьох 

груп, сприяла кращому засвоєнню лексики англійської мови. З великим 

захопленням, а іноді навіть і азартом студенти групи ХКМ 15 1/9 під 

керівництвом викладача вищої категорії  Кравець С.С. намагаються відгадати 

приховані слова, щоб вибороти звання переможця. 



 

 

 Перша трійка гравців намагається відгадати слово. 

 

 



 

 

 

 Паливода Олексій впевнено виконує роль ведучого гри, демонструючи 

добрі навички володіння англійською мовою. 

  



 

 

 Друга трійка гравців виявилася найазартнішою, але не все вирішує 

наполегливість і бажання перемогти. 

 

 

 



 

 

 Аудиторія глядачів із цікавістю спостерігала за ходом гри, а у важку 

хвилину надавала гравцям допомогу. 

 



 Іноді й Фортуна посміхається гравцям: Багрянцев Павло відгадав слово 

з першого разу. 

 

 

 

 

 



 Журі, що складається з викладачів нашої предметної комісії, 

справедливо оцінювало гравців. 

 Як показав досвід проведення гри, є ще над чим попрацювати: знання 

треба поповнювати, навички володіння мовою вдосконалювати. 

 Проведений захід сприяє зацікавленню студентів, мотивації їх до 

подальшого вивчення англійської мови. 

Гра-вікторина  “Who is the сleverest?”- “Хто найрозумніший?” 

 Великий інтерес викликала і гра-вікторина  “Whoisthe сleverest?”- “Хто 

найрозумніший?”, яку провели викладачі Сюндюкова О.А. та Серпокрил 

Ю.О. У вікторині брали участь студенти групи БЕ 15 1/9.  Група була 

поділена на дві команди “Shum”  та “Thenextgeneration”. Протягом вікторини 

студенти змагались за звання найрозумнішої команди, виконуючи 

різноманітні завдання на знання граматики та лексики англійської мови. Слід 

відзначити  капітанів команд Золотухіна Олександра та Шведченка Івана, які 

показали досить високий рівень знань та умінь у перекладі та переказі. Через 

те що обидві команди показали гарні знання, журі було важко визначити 

переможця і тому в результаті дружня нічия. 

 

 

Команда “Shum” 



 

Команда “The next generation” 

 



 

Конкурс капітанів 

 

Капітан команди “Shum”Золотухін Олександр 



 

Капітан команди “The next generation”Шведченко Іван 



 
Шведченко Іван демонструє свої знання в конкурсі капітанів 



 
Золотухін Олександр демонструє свої знання в конкурсі капітанів 



 

Нагородження переможців 



 

А ось і наші дві команди з  групи БЕ 15 1/9 

 

 

Конкурс ерудитів – відгадувачів кросвордів 

   Наші першокурсники змагаються між собою за звання «Найталановитішого 

відгадувача кросвордів англійською мовою» . Завдання різного ступеня кладності, 

але це дуже захоплююче заняття, яке прийшлося всім до смаку. Час спливає 

швидко, треба ще багато встигнути зробити… 



 

 



 

 



 

     А ось і перші результати. Кожен з учасників конкурсу демонструє  свій  

об’єм виконаних завдань. Всі задоволені результатами своєї праці. А хто ж 

отримав перемогу? В командному заліку перемогла ДРУЖБА. Всі наші студенти 

показали свій високий рівень кмітливості і широкий кругозір. Такими й повинні 

бути майбутні комерційні діячі та їх колеги архітектори.  

 

 

Лірично-романтична подорож «My Favourite Songs» - «Мої улюблені пісні» 

англійською мовою у виконанні студентів 

     А зараз  ми проводимо подорож на лірично-романтичних хвилях до пісенної 

країни МЕЛОДІЯ. В цій мандрівці нам допомагали видатні співаки різних часів,  

країн і музичних жанрів.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Вокальна група  А-15 2/9  виконала пісні Дани Віннер «Stay with me» і 

студентський гімн латиною. 

 



           Шанувальники талановитої групи «Скорпіонз»  організували квартет і 

заспівали свою улюблену пісню «You and I».  Це студенти з групи БЕ-13 2/9. 

 

       Батьки наших студентів групи КД-15 1/9 захоплювалися  творчістю Пола 

Маккартні та групи «Бітлз». А зараз їх діти продовжують цю естафету і співають 

пісні «Mrs. Vanderbilt» та «Her Majesty». 



 

       Група студентів БЕ-13 1/9 вподобала пісню «I Breathe» шведського колективу 

«Vacuum», працюючого  в стилі сiнтi-поп. 

 



         Ми проти будь-якої війни, тому студенти групи  ХКМ-13 1/9  обрали до 

свого вокального репертуару пісню «In the Army Now»  гурту« Status Quo». 

 

         Вокальний ансамбль групи А-14 2/9 -  незмінний фанат гурту «The Rolling 

Stones». Їх  вибір – «Lady Jane». 



 

        Вокалісти групи А-14 1/9 мають широкий спектр своїх вподобань.  Вони 

обрали декілька пісенних  шедеврів  і виконали такі, незабутні в усі часи, твори  

Джона Леннона «Oh My Love», Стінга «Shape  Of  My Heart» і Джо Кокера 

«Unchane My Heart».  



 

      Ще одна група студентів А-13 3/9 є прихильницею творчості  легендарної 

групи «Бітлз».  Це дуже товариські студенти, вони  цінують  дружні стосунки між 

собою. Тому вони й обрали свій гімн «Yellow Submarine». 

 



         Всі такі різні в цій групі А-14 3/9, але всі одностайно з задоволенням 

виконали такі пісні як «Last Christmas» гурту «Wham» і «Big Big World». 

 

         А у виконанні групи БЕ-14 2/9 пролунала ще одна чудова пісня Стінга 

«Englishman in New   York».  

Конкурс творчих робіт студентів : «валентинок», плакатів та 

стіннівок «Do you know English?» - «Чи ти знаєш англійську?» 

 



 

    До дня Святого Валентина наші студенти організували  виставку творчих робіт. 

Це «валентинки» і літературно-художні  книжки, зроблені  їх  власними руками з 

талановитою майстерністю. 

 



 

 

 Наша традиційна виставка стіннівок «Do You Know English?» демонструє  

тематичні добірки, за власним вибором студентів, про цікаве, що відбувається в 



світі або розважальні завдання у вигляді загадок, ребусів, кросвордів, чайнвордів 

та гуморесок.  

 

 



 

Проходить відбірковий етап Олімпіади з англійської мови. Переможці  цього 

конкурсу будуть делеговані до міської Олімпіади. 

   В цих заходах супроводжувала і направляла своїх студентів викладач вищої 

категорії  Кільчинська-Давидова  О. Є.  

 

 

Вечір, присвячений Дню Святого Валентина 

І нарешті наш традиційний  великий концерт англійською мовою, 

присвячений Дню Святого Валентина, який завжди викликає великий інтерес 

студентів, а актова зала не може умістити всіх бажаючих потрапити на 

концерт. 

Концерт розпочався з розповіді ведучих про історію святкування свята 

закоханих  - Дню Святого Валентина, яке в нашій предметній комісії 

відзначалося ще до того, як воно набуло розповсюдженості в Україні.  

 

 



 

 

 

 Ведучі концерту Терещенко Женя та Купецька Віка розповідають про 

історію святкування Дня Святого Валентина. 

 



Відому пісню про кохання з фільму «Титаник» зворушливо виконує 

студентка групи  КД 14 1/9 Туранська Іра. 

 

 

Запальний рок-н-рол виконали дівчата групи А 15 1/9 та хлопці перших 

курсів.  



 

 

 

 

Золотухін  Саша  з групи БЕ 15 1/9 виконує танок «Робот» 



 

 

 

 Маша Лискова , студентка групи А 13 1/9 з піснею «Strange Birds»  

 



Пісню групи Beatles  «Yesterday» виконують студенти групи  А13 1/9  

Проскура Богдан та Єгорова Маша. 

 

Прониклива мелодія “Strangers in the night” звучить у виконанні студентки 

групи А 15 1/9 Закірової Ані. 

 

 



І ще одна пісня  у виконанні Маші Лискової -  «Wings».  

 

 

 

 

Вірш видатного німецького поета Генріха Гейне «Лорелея» читає німецькою 

мовою майстер виробничого навчання Каджаєва Оксана Григорівна. 

 



Вечір завершує весела ритмічна пісня  “Live while you’re young” у виконанні 

студентки групи А 13 1 /9  Давиденко Даші.  

Підготовку і проведення концерту організувала голова предметної комісії 

іноземних мов, викладач вищої категорії  Шуландт Л.В. 


