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Навчальна програма гуртка  

з англійської мови  

“ Спілкуємось англійською “ 

для учнів середньої школи 

  



Пояснююча записка 

Україна поступово інтегрується в загальносвітовий простір, який для вільної 

орієнтації вимагає досконале знання іноземних мов.  З   кожним роком 

зростає потреба у їх вивченні.  

         Нова програма сучасної освіти висуває на перший план особистісно- 

орієнтоване навчання, яке забезпечує розвиток і саморозвиток учня, 

виходячи з його індивідуальних особливостей як суб’єкта навчання і його 

предметної діяльності. 

Завданням вчителя є навчити учня вивчати мови, вміти застосовувати 

їх на практиці, бути конкурентоспроможним співрозмовником, який вміє не 

лише використовувати завчені вирази – фрази, а й вміє дискутувати, 

доводити свою думку. 

Програма гуртка «Спілкуємося англійською» направлена на 

підготовку дітей до участі в олімпіадах, міжнародних конкурсах, що 

веде до популяризації предмета «англійська мова» та виявлення 

лінгвістично обдарованих дітей. Передбачає підвищення мотивації 

учнів до навчання, зокрема за рахунок максимального використання 

їхнього особистого життєвого досвіду та створення умов для 

самореалізації у процесі отримання знань, умінь та навичок. Це вимагає 

від учителя такої організації навчального процесу,  за якої цей процес є 

відтворенням реального життя, тобто учні вмотивовано виконують 

запропоновані операції, типові або припустимі для їхньої повсякденної 

реальності, використовуючи при цьому іноземну мову як засіб 

спілкування. 

Процес викладання іноземної мови неможливо уявити без 

використання таких видів навчальної діяльності, які б водночас з 

розвитком мовних і мовленнєвих компетенцій учнів забезпечували 

достатню мотивацію до вивчення іноземної мови як засобу 

спілкування. 



На середньому етапі навчання такими вмотивованими видами 

діяльності є, звичайно, будь-які ігрові або змагальні моменти під час 

занять. Учні навчаються під час гри або змагання, що дає їм мож-

ливість повністю реалізувати свій навчальний та особистісний 

потенціал підчас навчання. 

Тематика пов’язана з близьким оточенням дітей і оточуючим їх світом.  

Програма гуртка «Спілкуємося англійською» пропонує для 

поглибленого вивчення теми шкільної програми, а також теми, які не входять 

до шкільної програми.  

Курс гуртка  «Спілкуємося англійською» розрахований на 90 годин: 

 Я, моя сім’я, мої друзі. Стиль життя. 

 Покупки. Харчування. 

 Подорож. 

 Великобританія і Україна. 

 Засоби масової інформації.  Охорона навколишнього середовища. 

 Шкільне життя. Спорт. Відпочинок  і дозвілля. 

Навчання іноземної мови полягає у формуванні в учнів комунікативної 

компетенції і можливості співпраці та співробітництва. Використання цих 

прийомів веде до розвитку дієвої особистості, яка здатна до самостійної 

пошукової, дослідницької та творчої діяльності. Програма курсу 

«Спілкуємося англійською» передбачає використання інтерактивних 

технологій навчання, використання парної та групової роботи, широке 

застосування методу проектів, що дасть змогу використати творчі здібності, 

надасть можливість кожному учневі проявити себе, та брати посильну участь 

у роботі під час занять, що призведе до осмисленого вибору пріоритетної для 

себе сфери майбутньої діяльності. 

Методичні принципи курсу «Спілкуємося англійською»: 

 Системність; 

 Між предметна інтеграція; 

 Комунікативна направленість знань; 



 Інтерактивність. 

Головною метою курсу «Спілкуємося англійською» для учнів 

середньої школи є: 

 Розвивати вміння орієнтуватися у сучасному діловому світі; 

 Розвивати соціокультурну, міжкультурну та комунікативну компетенції; 

 Виробляти вміння адаптуватися в іншомовному середовищі, розуміти 

необхідність виконувати традиційні канони ввічливості, виявляти повагу 

до традицій, ритуалів і стилю життя представників іншого культурного 

суспільства; 

 Сприяти засвоєнню ознак рідної культури в іншомовному оточенні; 

 Формувати навички виходу із ситуацій комунікативних непорозумінь; 

 Формувати загальнонавчальні компетенції (уміння вчитися), що 

сприятимуть оволодіння учнями алгоритмами мовленнєвої діяльності та 

розв’язання навчальних завдань та життєвих проблем. 

Завдання  курсу «Спілкуємося англійською»: 

 Формувати вміння планувати свою діяльність; 

 Засвоєння учнями словникового запасу і певного об’єму знань, 

необхідних для виконання професійних завдань з конкретною практичною 

ціллю; 

 Розвиток навичок аналізу і самоаналізу; 

 Розвиток фантазії, творчості, логічного мислення та відчуття себе творчою 

особистістю.  

Під час вивчення матеріалу курсу «Спілкуємося англійською»  

систематизується та узагальнюється мовний, мовленнєвий та комунікативний 

досвід учнів, набутий ними на попередніх етапах навчання. Зв’язок теорії з 

реальним життям набуває найвищого значення. Дуже важливим стає 

використання інтерактивних, проектних, творчих робіт. Підвищується рівень 

професійної спрямованості викладання предмета. 

На кінець курсу «Спілкуємося англійською» учні повинні 

продемонструвати: 



Аудіювання Говоріння  

Монологічне Діалогічне 

- розуміти  інформацію 

як під час 

безпосереднього 

спілкування зі 

співрозмовником, так і 

опосередкованого (у 

звукозапису); 

- розуміти основний 

зміст   короткого  

повідомлення. 

- розуміти основний 

зміст прослуханих 

текстів різного 

характеру, побудованих 

на засвоєному матеріалі. 

- розуміти основний 

зміст     текстів 

відповідно до тематики 

ситуативного 

спілкування; 

- вибирати необхідну  

інформацію з 

прослуханого. 

 

Використовувати 

лінгвістичну і 

контекстуальну 

здогадку, спираючись 

на сюжетну лінію чи 

наочність. 

 

 

- логічно і послідовно,  

відповідно до 

навчальної ситуації 

робити розгорнуте 

повідомлення в межах 

тематики, визначеній 

програмою; 

- передавати  зміст  

прочитаного або 

почутого у формі 

розповіді, опису; 

- давати оцінку 

прочитаному або 

почутому; 

- робити підготовлене 

повідомлення, 

самостійно добираючи 

матеріал і 

використовуючи 

додаткові відомості. 

 

Обсяг висловлювання – 

не менше 20 речень. 

 

 

- спілкуватися,  

дотримуючись основних  

норм, прийнятих у 

країнах, мова яких 

вивчається;  

-  брати участь у діалозі, 

обмінюючись 

інформацією на основі 

прочитаного, почутого, 

побаченого, 

висловлюючи при 

цьому свою думку; 

враження, ставлення 

щодо конкретних 

фактів, подій, явищ, 

пропозицій; 

Спілкування 

будується на мовному 

та мовленнєвому 

матеріалі, набутому за 

попередні роки 

вивчення мови, і 

відповідає цілям, 

завданням, умовам 

спілкування та 

комунікативного 

портрета партнера по 

комунікації в межах 

програмної тематики. 

Висловлення кожного – 

не менше 10 реплік, 

правильно оформлених 

у мовному відношенні. 

 

 

 


