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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Актуальність та новизна програми гуртка англійської мови для учнів 

5-9  класів полягає в тому, що даний курс дає змогу вивчити іноземну мову, 

поглибити та розширити знання з питань іншої культури, сформувати 

інтерес до Європейської освіти, підготувати молодь до свідомого активного 

життя в Європі, застосовуючи творчі здібності і знання іноземної мови, 

сформувати інтерес до вивчення Європейських мов.  

Головною метою навчальної програми є формування в учнів 

комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, 

мовленнєвим і соціокультурним досвідом. 

 Комунікативна, освітня, виховна і розвивальна цілі оволодіння 

змістом навчання реалізуються через навчальні тексти й діалоги як основні 

мовленнєві одиниці. Вони містять у собі змістову і мовну інформацію та 

слугують певними засобами узагальнень іншомовного досвіду. 

Основні завдання полягають у формуванні та удосконаленні  

наступних компетентностей: 

- пізнавальної: оволодіння поняттями та знаннями лінгвістичного 

базового матеріалу, розвиток мовної та мовленнєвої компетенції дітей, 

формування пізнавального інтересу до англомовного світу, розширення  

кругозору дитини;  

- практичної: формування вмінь і навичок спілкування в іншомовному 

середовищі;  

- творчої: задоволення потреб особистості у творчій самореалізації,  

позитивний  емоційний  та  інтелектуальний  розвиток  дитини, 

формування креативного  мислення  та  творчого  підходу  при  

вирішенні  навчальних  завдань;  

- соціальної: виховання зацікавленості та поваги до звичаїв, традицій, 

культури  англомовного  світу,  розвиток  позитивних  якостей  

емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення до людей з іншого 



середовища, бережливе ставлення до навколишнього світу, старанність, 

лідерські якості, толерантність). 

Форми та методи організації навчання і виховання – це органічне 

поєднання традиційних, активних та інтерактивних методів з урахуванням 

вікових особливостей, психології та запитів учнів.  

Програмою передбачено теоретичні й практичні форми проведення 

заняття. При викладанні теоретичного матеріалу використовуються такі 

словесні і наочні методи роботи, як розповідь з показом ілюстрацій та 

відеофільмів, бесіди, опрацювання нового лексичного матеріалу.   

На заняттях основний час надається практичній роботі. До неї входить  

вивчення англійських віршів, пісень, ігри, створення творчих проектів-

постерів та ілюстрацій до вивченого матеріалу, брейн-ринги та 

інтелектуальні ігри. Для більш успішного навчально-виховного процесу  на 

заняттях використовується  дидактичний матеріал: яскраві плакати, малюнки 

з зображенням предметів, істот та явищ, ігри, посібники, роздатковий 

матеріал, різноманітні фото-, аудіо- та відеоматеріали. 

Навчальна  программа  реалізується у  гуртку  гуманітарного напряму 

протягом 5 років та спрямована на учнів віком від 10 до 15 років. 

Наповнюваність гурткової групи – 10-12 осіб (найменша кількість 

дітей – 3-5). 

Навчальна програма передбачає 5 років навчання:  

1-й рік – початковий рівень –  72 години на рік, 2 рази на тиждень;  

2-й рік – основний рівень – 144 години на рік, 4 години на тиждень;  

3-й рік – основний рівень – 144 години на рік, 4 години на тиждень; 

4-й рік – основний рівень – 144 години на рік, 4 години на тиждень; 

5-й рік – вищий рівень – 144 години на рік, 4 години на тиждень. 

Розподіл годин за темами – орієнтовний. Керівник гуртка може 

самостійно визначати кількість годин для опанування тієї чи іншої теми 

вихованцями і вносити відповідні корективи.  



Основна мета на початковому рівні – викликати у дітей інтерес до 

вивчення англійської мови, зацікавленість у житті людей різних країн світу,   

допомогти розкрити природні здібності дитини.  

Основна мета основного рівня передбачає подальше розкриття творчого 

потенціалу особистості дитини через набування і використання компетенцій 

іншомовного спілкування, збагачення лексичного словникового запасу з 

англійської мови, розширення тематики сфер іншомовного спілкування; 

розвиваються риси толерантної та відкритої особистості для ефективної 

взаємодії  зі світом, формуються  позитивне і креативне світосприйняття 

іншомовного світу через активну участь у заняттях, творчих проектах та 

виставах з елементами соціокультури англомовних країн.  

Зміст навчання іноземної мови визначається цілями навчання і 

відповідає віковим особливостям вихованців і їхнім інтересам. На заняттях 

з англійської мови у вихованців розвивається позитивна мотивація до 

навчання, інтерес до пізнання світу навколо, розкриваються мовні й 

комунікативні здібності, мислення стає багаторівневим. Крім знань та 

вмінь особлива увага приділяється формуванню таких важливих 

компетентностей як критичне мислення, вміння працювати в колективі т.д. 

Мовна освіта є важливим засобом формування свідомості особистості 

та її здатності бути соціально мобільною в суспільстві, сприяє веденню 

діалогу культур у світі, що глобалізується. 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Початковий рівень – 1-й рік навчання. 

№ 

п/п 

Розділ, тема Кількість годин 

теорія практика всього 

1. Вступ. Англійська мова – мова 

міжнародного спілкування. 

2 - 2 

2. Вітання, знайомство. 2 4 6 

3. Я, моя сім‘я, друзі. 3 6 9 

4. Школа, шкільні заняття.  2 2 4 

5. Спорт в житті людини. 2 4 6 

6. Відпочинок і дозвілля, захоплення. 2 3 5 

7. Свята і традиції. Хелоуін. Новий рік. 

Різдво. Свято св. Валентина. 

Міжнародний жіночий день. 

4 7 11 

8. Їжа. Фрукти. Овочі. Напої. 

Приготування їжі.  

2 4 6 

9. Пори року. Місяці. Погода. Дні тижня. 2 2 4 

10. Магазини. Купівля одягу, речей, 

предметів. 

2 4 6 

11. Подорожі Україною та Великою 

Британією. 

4 7 11 

12. Підсумкові заняття. 2 - 2 

 Всього: 29 43 72 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ. Англійська мова – мова міжнародного спілкування (2 год.) 

Знайомство з вихованцями. Ознайомлення з програмою гуртка. Правила 

поведінки в гуртку  під  час  занять,  на  перерві.  Інструктаж  з  техніки  

безпеки. Англомовні країни та їх прапори.  Значення оволодіння англійською 

мовою у сучасному житті.  

2. Знайомство. Привітання (6 год.) 

Привітання і прощання. Назвати себе. Знайомство. Хто ти є?  Вік, стать, 

місце проживання. Називати та запитувати про ім’я. Запитання щодо 

самопочуття. Англійська ввічливість. 

Лексичний матеріал: 

Форми вітання та прощання. Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! 

Good evening! Good, great, happy, sad and so on.  

Граматичний матеріал: 

Структури: What’s your name? My name is…How old are you? I’m….How 

are you? I’m OK, great, happy, sad and so on.  

Граматична структура «I`m» та запитання «Who are you?»  

Age, gender, place of living./: a boy, a girl, five, six, from (Kyiv).   

Граматична структура «I have».   

3. Я, моя сім’я, друзі (9 год. ) 

Моя сім`я. Члени моєї родини. Професії моїх батьків. Опис людини. 

Характер особистості. Мої друзі та їх уподобання. 

Лексичний матеріал: 

A family, mother (mummy), a father (daddy), a grandmother (granny), a 

grandfather (grandpa), a brother, a sister. Jobs: a teacher, a doctor, an engineer and 

so on. Appearance and character. 

Граматичний матеріал: 

She (he, it) is, we (they, you) are, I am, I  have.  

Присвійні займенники. 

 



4. Школа. Шкільні заняття (4 год.) 

Моя школа. Шкільні предмети. Мій улюблений урок. 

Лексичний матеріал: 

Лексичні одиниці (далі ЛО) з теми: a school, a classroom, a pupil, a 

student, school subjects. 

Граматичний матеріал: 

Практикуватися у вживанні Present Simple Tense. 

5. Спорт в житті людини. (6 год.) 

Види спорту. Мій улюблений вид спорту. Мій улюблений спортсмен. 

Лексичний матеріал: 

ЛО з теми «Спорт»: to ride, a bicycle, to play, to play a game and so on. 

Граматичний матеріал:  

Прислівники частоти: always, often, usually, sometimes and so on. 

6. Відпочинок і дозвілля. Захоплення ( 5 год.) 

Види відпочинку та занять. Мій вільний час. Мої захоплення. 

Лексичний матеріал: 

ЛО з теми «Відпочинок і дозвілля»: to read books, to watch films, to play 

computer games and so on. 

Граматичний матеріал: 

Present Perfect Tense та прислівники часу. 

7. Свята і традиції  (11 год.) 

Свята і традиції українського та інших народів. Хелоуін. Новий рік. 

Різдво. Свято св. Валентина. Міжнародний жіночий день та ін. 

Лексичний матеріал: 

ЛО з теми «Свята». 

Граматичний матеріал: 

 Практикуватися у вживанні Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple  Tenses. 

8. Їжа. Фрукти. Овочі. Напої. Приготування їжі (6 год.) 

Корисна і некорисна їжа. Моя улюблена їжа. Рецепт моєї улюбленої страви. 



Лексичний матеріал: 

ЛО з теми: meals, names of fruit and vegetables, a breakfast, a dinner, a 

supper, a lunch and so on. 

Граматичний матеріал: 

 Практикуватися у вживанні Present Simple Tense, Present Continuous 

Tense. Вживати доречно “much, “many”, “some”, “any”.  

9. Пори року. Місяці. Погода. Дні тижня. (4 год.) 

Назви пір року, місяців і днів тижня. Опис погоди. 

Лексичний матеріал: 

ЛО з теми : a week, a month, names of  days of the week, names of months.  

Граматичний матеріал: 

Уживання питальних слів. Граматичні структури “there is”, “there are”. 

10. Магазини.  Купівля одягу, речей, предметів та ін. (6 год.) 

Типи магазинів. Здійснювати купівлю речей, предметів та ін. Похід до 

магазину.  

Лексичний матеріал: 

ЛО з теми : a shop, to go shopping, a shopping list, a market and so on. 

Граматичний матеріал: 

Практикуватися у вживанні Present Simple Tense, Past Simple Tense, 

Present Continuous Tense, Present Perfect Simple Tense. 

11. Подорожі Україною та Великою Британією (11 год.) 

Розповідь про держави, великі міста, їх визначні події, місця: Україна 

(Київ),  Великобританія (Лондон).  

12. Підсумкові заняття (2 год.) 

Підведення підсумків за І,ІІ семестр. 

 

 

 



ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Аудіювання: Читання: 

- Розуміють мовлення з дещо 

уповільненому темпі, ретельно 

артикульоване; 

 - Розуміють основний зміст 

прослуханих текстів різного 

характеру, побудованих на 

засвоєному матеріалі. 

- уміння читати і розуміти 

автентичні тексти різних жанрів і 

видів із різним рівнем розуміння 

змісту, розглядаючи їх як джерело 

різноманітної інформації і як засіб 

оволодіння нею. 

 

Говоріння: 

Монологічне говоріння:  Діалогічне мовлення: 

- Роблять короткі повідомлення 

про повсякденні (минулі) події; 

 - Роблять короткий переказ 

змісту почутого, побаченого; 

- роблять повідомлення, що 

містить знайомий мовний і 

мовленнєвий матеріал; 

 - описують свій дім, ігри, 

забави, погоду, сім’ю, свято, людей, 

тварин і т.д.; 

 - коментують зображене на 

малюнку або фото: 

- порівнюють предмети або 

особи відносно певної ознаки; 

 - висловлюють своє ставлення 

стосовно до об’єктів, явищ, подій 

(обсяг висловлювання 6-7 речень). 

- ініціюють і закінчують діалог; 

- ведуть короткі діалоги етикетного 

характеру; 

- підтримують спілкування, 

використовуючи діалоги різних 

типів; 

- розігрують короткі сценки, 

виступаючи у певних ролях; 

- беруть участь у розмовах на 

прості та звичні теми; 

- емоційно забарвлюють діалог, 

використовуючи міміку, 

інтонацію, жести, характерні для 

мовленнєвої ситуації. 

 

 



НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Основний рівень – 1-й рік навчання. 

№ 

п/п 

Розділ, тема Кількість годин 

теорія практика всього 

1. Вступ. 2 - 2 

2. Вітання, знайомство. 2 2 4 

3. Я, моя сім‘я, друзі. 4 6 10 

4. Шкільне життя.  4 6 10 

5. Види спорту. 6 8 14 

6. Харчування. 6 8 14 

7. Покупки. 6 8 14 

8. Подорожування. 6 8 14 

9. Велика Британія. 10 12 22 

10. Україна. 10 12 22 

11. Цікава граматика. 8 8 16 

12. Підсумкові заняття. 2 - 2 

 Всього: 66 78 144 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ. (2 год.) 

Знайомство з вихованцями. Ознайомлення з програмою гуртка. Правила 

поведінки в гуртку  під  час  занять,  на  перерві.  Інструктаж  з  техніки  

безпеки. Значення вивчення англійської мови у сучасному житті.  

2. Знайомство. Привітання (4 год.) 

Знайомство з іноземним другом. Різновиди привітання і прощання. 

Англійська ввічливість. 

Лексичний матеріал: 

Форми вітання та прощання. Good morning! Good afternoon! Good 

evening!  

Граматичний матеріал: 

Структури: Where are you from? Welcome to Kyiv. 

3. Я, моя сім’я, друзі (10 год. ) 

Зовнішність та характер людини. Мої риси характеру. Позитивні і 

негативні риси характеру. Як формується характер людини? Мої любі люди.  

Лексичний матеріал: 

ЛО теми: «Appearance and character» 

Граматичний матеріал:  

Практика вживання структур: «I am/ he, she, is/you, we, they are» , “I have/ he, 

she has”, абсолютні займенники (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs). 

4. Шкільне життя (10 год.) 

Мій розклад. Улюблений урок мого друга. Види діяльності на уроках. 

Позакласна робота. Заняття в гуртках, секціях. 

 Лексичний матеріал: 

Лексичні одиниці (далі ЛО) з теми: timetable, school objects, additional 

classes. 

Граматичний матеріал: 

Практикуватися у вживанні Present Simple Tense. 



5. Види спорту. (14 год.) 

Характеристика видів спорту. Екстремальні види спорту. Популярні 

види спорту в Україні та Великій Британії. Спортивне обладнання. 

Лексичний матеріал: 

ЛО з теми «Спорт»: to ride, a bicycle, to play, to play a game and so on. 

Граматичний матеріал:  

Іменник: власні і загальні назви; повторення видо-часових форм дієслова 

Present, Past, Future Simple. 

6. Харчування ( 14 год.) 

Сніданок, обід, вечеря 

Лексичний матеріал: 

ЛО з теми «Відпочинок і дозвілля»: to read books, to watch films, to play 

computer games and so on. 

Граматичний матеріал: 

Present Perfect Tense та прислівники часу. 

7. Свята і традиції  (11 год.) 

Свята і традиції українського та інших народів. Хелоуін. Новий рік. 

Різдво. Свято св. Валентина. Міжнародний жіночий день та ін. 

Лексичний матеріал: 

ЛО з теми «Свята». 

Граматичний матеріал: 

 Практикуватися у вживанні Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple  Tenses. 

8. Їжа. Фрукти. Овочі. Напої. Приготування їжі (6 год.) 

Корисна і некорисна їжа. Моя улюблена їжа. Рецепт моєї улюбленої страви. 

Лексичний матеріал: 

ЛО з теми: meals, names of fruit and vegetables, a breakfast, a dinner, a 

supper, a lunch and so on. 

Граматичний матеріал: 



 Практикуватися у вживанні Present Simple Tense, Present Continuous 

Tense. Вживати доречно “much, “many”, “some”, “any”.  

9. Пори року. Місяці. Погода. Дні тижня. (4 год.) 

Назви пір року, місяців і днів тижня. Опис погоди. 

Лексичний матеріал: 

ЛО з теми : a week, a month, names of  days of the week, names of months.  

Граматичний матеріал: 

Уживання питальних слів. Граматичні структури “there is”, “there are”. 

10. Магазини.  Купівля одягу, речей, предметів та ін. (6 год.) 

Типи магазинів. Здійснювати купівлю речей, предметів та ін. Похід до 

магазину.  

Лексичний матеріал: 

ЛО з теми : a shop, to go shopping, a shopping list, a market and so on. 

Граматичний матеріал: 

Практикуватися у вживанні Present Simple Tense, Past Simple Tense, 

Present Continuous Tense, Present Perfect Simple Tense. 

11. Подорожі Україною та Великою Британією (11 год.) 

Розповідь про держави, великі міста, їх визначні події, місця: Україна 

(Київ),  Великобританія (Лондон).  

12. Підсумкові заняття (2 год.) 

Підведення підсумків за І,ІІ семестр. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Аудіювання: 

- Розуміють мовлення з дещо уповільненому темпі, ретельно 

артикульоване; 

 - Розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, 

побудованих на засвоєному матеріалі. 

Говоріння: 

Монологічне говоріння:  

 - Роблять короткі повідомлення про повсякденні (минулі) події; 

 - Роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого; 

- роблять повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий 

матеріал; 

 - описують свій дім, ігри, забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин і 

т.д.; 

 - коментують зображене на малюнку або фото: 

- порівнюють предмети або особи відносно певної ознаки; 

 - висловлюють своє ставлення стосовно до об’єктів, явищ, подій (обсяг 

висловлювання 6-7 речень). 

Діалогічне мовлення: 

- ініціюють і закінчують діалог; 

- ведуть короткі діалоги етикетного характеру; 

- підтримують спілкування, використовуючи діалоги різних типів; 

- розігрують короткі сценки, виступаючи у певних ролях; 

- беруть участь у розмовах на прості та звичні теми; 

- емоційно забарвлюють діалог, використовуючи міміку, інтонацію, жести, 

характерні для мовленнєвої ситуації. 

Читання: 

-  уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із 

різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної 

інформації і як засіб оволодіння нею. 



ЛІТЕРАТУРА 

1. Програма МОН України з англійської мови для 1-4 класів Видавничий 

дім «Освіта», 2012 р. 

2. Програма МОН України з англійської мови для 5-9 класів Видавничий 

дім «Освіта», 2013 р.; 

3. Качалова О. «Усі уроки англійської мови.» «Основа» - 2012 р. 
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