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Державний вищий навчальний заклад 

«Ужгородський національний 

університет». 

Спеціальність: «Мова та література 

(англійська)». 

Кваліфікація: Магістр філології, викладач 

англійської та світової літератури.  

Місце роботи: Хустський професійний 

ліцей. 

Посада: викладач англійської мови. 

Стаж роботи: 2 роки. 



Мета гуртка “Young Translator” :  

Практична:  

 - оволодіння мовним матеріалом для вільного 

спілкування в усному та писемному мовленні;   

 - уміння виконувати проектні роботи, творчі 

завдання, розгадувати кросворди;                                     

 - оволодіння системою знань про культуру та 

традиції англомовних країн.  

 



Освітня:  

 -   формування комунікативних та писемних 

умінь; 

 -  ознайомлення учнів із культурою і 

побутом інших народів, розширення світогляду; 

- формування розуміння значення 

іноземної мови в суспільстві; 

- створення умов для поглиблення інтересу 

гуртківців до вивчення англійської мови. 
 



Виховна:  

- виховання культури спілкування;   

- виховання естетичного сприйняття 

пісенно-поетичного матеріалу;  

- виховання толерантного ставлення до 

інших культур; 

- розвиток позитивних якостей;  

-  розвиток творчого рівня учнів.  



Програма гуртка складається з таких 

розділів: 
1. Людина і довкілля. 

2. Мистецтво. 

3. Культура харчування.  

4. Робота і професії.  

5. Я, моя сім’я, друзі. 

Програма розрахована на 1 рік навчання. Об’єм  – 20 

годин на рік.  
  



Зміст роботи: 

Розділ І.  A Person and Environment (Людина і довкілля) – 2 години (“Is 

The Earth in Danger?”; “What’s Happening to Our Environment?”). 

Вступна бесіда, знайомство. Повторення ЛО до теми « Людина і 

довкілля», їх активізація при читанні та перекладі текстів, виконанні 

вправ та розгадуванні кросвордів. Проектна робота “Environmental 

Protection”. 

 

Розділ ІІ. “Art” (Мистецтво) -  4 години (“English Painters”, “What About 

Ukraine?”, “Artistic Tradition in Ukraine”, “The National Gallery 

Collection”). Повторення часів групи Indefinite.  Порівняння британського 

та українського художнього мистецтва. Сприймання текстів на слух, 

аудіювання, лексико-граматичні вправи. Ігри «Відгадай хто?», «Чия 

робота?». Доповіді на тему: «Англійські митці» (“English Artists”). 

 

Розділ ІІІ. “ Food Culture” (Культура Харчування) – 5 годин (“British 

Meals”, “Eating Out”(3), “Is Meat a Murder?”). Розвиток діалогічного 

мовлення. Гра «Вегетеріанство. За чи проти?». Виготовлення тематичних 

карток. Повторення часів групи Continious. 



Зміст роботи: 

 Розділ ІV. “Getting a Job. Professions” (Робота і професії) – 3 години. 

(“Starting a Business”, “Further Education”,  “Getting a Job in Europe”). 

Повторення часів групи Perfect та пасивного стану дієслова. Розвиток 

навичок усного, писемного та діалогічного мовлення. Написання резюме. Гра 

«Назви професію». 

 

 Розділ V. “Me, my Family and Friends” (Я, моя сім’я, друзі) – 3 години (“The 

Case for Coeds”, “Teen Terror”, “Relationship With Parents”). Розвиток навичок 

діалогічного та усного мовлення. Вживання дієслова “to be” у різних часових 

формах.  

 

         Проведення відкритої вікторини “English-speaking Countries” 

(Англомовні країни), конференція на тему: “ British Traditions” (Британські 

традиції). Підсумкове заняття.  



ДОДАТОК 
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Конференція на тему: 

«Британські традиції»  



Виготовлення карток на тему : «Їжа» 



Виготовлення 

рефератів та стенду 

«Великобританія» 



НАШІ ЗАНЯТТЯ 




