
Творчий конкурс 

з іноземних мов «Іноземні мови ХХІ століття – відповідь на виклики 

сучасності» 

 

Дата проведення:  17. 12. 2016 р. 

Адреса проведення:  м. Київ, вулиця Тургенєвська, 8/14 

Контактний телефон, E-mail:  486-38-60, anna.tsap14@gmail.com,   

 

Завдання для конкурсу: 

1. Бонус-тест з іноземної мови. 

2. Презентація. 

 

Теми для презентацій: 

1. Національні стереотипи. 

2. Міжкультурні комунікації. 

3. Світовий економічний простір. 

4. Розвиток міжнародного навчального процесу в контексті вивчення 

іноземних мов. 

5. Вплив іноземних мов на розвиток світової культури. 

6. Іноземна мова в контексті глобалізації світових процесів. 

7. Європа – наш спільний дім. 

8. Міжкультурна освіта. 

9. Іноземні мови у нашому житті. 

10. Іноземні мови на сучасному етапі. 

11. Значення іноземних мов для міжкультурного взаєморозуміння прав 

людини і демократичної культури. 

12. Мовна карта України. 

13. Вплив іноземних мов на розвиток особистості. 

 



 

«As many languages you know so many times you are a human» 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС З ІНОЗЕМНИХ МОВ «Іноземні мови ХХІ 

століття – відповідь на виклики сучасності» 

ПРОГРАМА 

 

SCHEDULE 
17 грудня—субота                                                                      December 17—Saturday 

09:00-

09:30 

Реєстрація та розподіл 

учасників по групам 

2 поверх, 

актовий зал 

Registration and 

dividing the 

participants into groups 

the 2nd 

floor, 

Assembly 

hall 

09:40- 

11: 00 

Урочисте відкриття 

творчого конкурсу з 

іноземних мов 

«Іноземні мови ХХІ 

століття – відповідь 

на виклики 

сучасності» 

Привітальне слово 

організаторів творчого 

конкурсу. 

2 поверх, 

актовий зал 

The grand opening of 

the Foreign languages 

competition “Foreign 

Languages XXI 

century - the answer 

to modern 

challenges” 

Welcome speech of the 

competition organizers. 

the 2nd 

floor, 

Assembly 

hall 

11:00-

12:00 

Творчий конкурс з 

іноземних мов 

«Іноземні мови ХХІ 

століття – відповідь 

на виклики 

сучасності» 

тестування. 

6 поверх, 

ауд.: 

6-4; 6-11 

Foreign languages 

competition “Foreign 

Languages XXI 

century - the answer 

to modern 

challenges” 

The 6th 

floor, 

Rooms 

6-4; 6-11 



12:00-

12:30 

Перерва для 

учасників творчого 

конкурсу з іноземних 

мов «Іноземні мови 

ХХІ століття – 

відповідь на 

виклики 

сучасності» 

5 поверх, 

ауд. 5-5 

Coffee-break for the 

participants of the 

Foreign languages 

competition “Foreign 

Languages XXI 

century - the answer 

to modern 

challenges” 

the 5th  

floor, 

Room 5-5 

12:30-

13:00 

Загальні збори для всіх учасників 

творчого конкурсу з іноземних мов 

«Іноземні мови ХХІ століття – 

відповідь на виклики 

сучасності» 

Ауд. 6-4 

General meeting for all participants 

of the Foreign languages competition 

“Foreign Languages XXI century - 

the answer to modern challenges” 

Room 6-4 

13:00-

15:00 

Продовження творчого 

конкурсу з іноземних 

мов «Іноземні мови 

ХХІ століття – 

відповідь на 

виклики 

сучасності» 

презентація 

6 поверх, 

ауд. 6-11; 

6-4 

Continuation of the 

Foreign languages 

competition “Foreign 

Languages XXI 

century - the answer 

to modern 

challenges” 

presentation 

The 6th 

floor, 

Rooms  

6-11; 6-4 

15:00 

Закриття творчого 

конкурсу з іноземних 

мов «Іноземні мови 

ХХІ століття – 

відповідь на 

виклики 

сучасності» 

 

6 поверх 

Ауд. 6-4 

The closing ceremony 

of the Foreign 

languages competition 

“Foreign Languages 

XXI century - the 

answer to modern 

challenges” 

The 6th 

floor, 

Room 6-4 

 

ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ                                                THE RESULTS’ ANNOUNCEMENT AND 

ТА НАГОРОДЖЕННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ                                     AWARDING WILL TAKE PLACE 

 27 ГРУДНЯ  2016 р.                                                                        ON DECEMBER 27, 2016 


