
 
 

Шановні колеги! 
 

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,  
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та постановив, зокрема, обласним, Київській міській державним адміністраціям 
забезпечити розроблення та реалізацію відповідних регіональних планів заходів, 
спрямованих на популяризацію вивчення англійської мови, передбачивши, зокрема: 
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. 

З метою впровадження нових форм роботи з обдарованою учнівською 
молоддю та розвитку творчих здібностей учнів Творча група «ПАЗЛ» щорічно  
з 2011 року проводить Всеукраїнську гру з англійської мови «РUZZLE», в якій 
приймають участь учні 3-11 класів із навчальних закладів України. 

Запрошуємо Вас і учнів Вашого регіону взяти участь у шостій Всеукраїнській 
грі з англійської мови «PUZZLE», яку у 2015/2016 навчальному році буде 
проведено 15-19 лютого 2016 року. 

Гру розроблено для активного залучення учнівської молоді до вивчення 
англійської мови, літератури, історії. Вона сприяє формуванню стійкої зацікавленості 
в учнів усією лінійкою англомовної тематики, допомагає вчителям англійської мови 
умотивувати активне вивчення англійської мови, підвищує інтерес дітей до читання 
найкращих зразків англійської літератури в оригіналі, а також допомагає учням 
старших класів здобути навики роботи із тестовими формами контролю. Зміст Гри 
складають завдання з англійської мови, літератури та країнознавства (культури), які 
потребують певної ерудиції, кмітливості, уважності, зосередження й, безумовно, 
почуття гумору. Проведення Всеукраїнської гри з англійської мови «PUZZLE» 
схвалено Малою академією наук України Міністерства освіти і науки України. 

Детальна інформація про умови проведення Всеукраїнської гри з англійської 
мови «PUZZLE» висвітлена в мережі Інтернет на сайті: http://puzzle-game.com.ua. 

Просимо сприяти організації проведення на місцях Всеукраїнської гри з 
англійської мови «PUZZLE». 
 

З повагою, оргкомітет 

http://puzzle-game.com.ua/

