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ТЕМА: Education in Ukraine. Освіта в Україні. 

МЕТА : 

Навчальна  активізувати лексичні одиниці з теми, навчити вживати  лексику у 
письмовому та усному мовленні, розширювати знання студентів щодо системи освіти 
в Україні, навчити складати та вживати умовні речення І-го типу читати, виконати 
лексичні та граматичні завдання, практикувати студентів у роботі із комп’ютерними 
програмами, акцентуючи увагу на значенні володіння англійською мовою, 
систематизувати набуті знання з теми, розширити словниковий запас з теми. 

Розвиваюча   розвивати фонематичний слух, вимову, навички роботи із 
інтерактивною дошкою, навички читання, перекладу, говоріння, письма, розвивати 
логічне мислення, пам'ять, увагу. 

Виховна   виховувати повагу до освіти, відповідальне ставлення до роботи, 
розширяти кругозір. 

Матеріали уроку: 
Еducation -  освіта 

Primary school – початкова школа 
Secondary school – середня школа 

Higher school – старша школа 

Vocational school - училище 
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         College              Institute                    

The theme of today’s lesson is “Education in Ukraine”. I’m sure I needn’t tell you about the 
great importance of education in the life of modern young man and that’s why we’re going to 
speak about the system of education in our country. We’re going to mention the kinds of 
educational institutions.   

 Робота над темою  “Education in Ukraine” 
 
1. Match the words with their translations.  
To graduate, to require, fluent, essential, responsible, staff, to seek, valuable. 
Закінчувати, вимагати, вільний, відповідальний, персонал, шукати, цінний. 
2. Match the words with their definitions  

1) a curriculum       a) to learn or develop knowledge, skills by your own efforts 
2) a knowledge      b) the subjects that are taught by a school or the things 
3) a skill   that are studied in a particular subject 
4) successful  c)  the facts, skills and understanding that you have gained 
5) particular   through learning or experience 
6) to acquire   d)  being the one that you are talking about, and not any other 
7) a respects   e)  admiration for someone, especially because of their 

personal qualities, knowledge or skill 
f) an ability to do something well, especially because you 
have learned and practiced it  
g)  having very good effect or result 

 

Домашнє завдання: 
 
1. Teaching staff Стенографія 

2. Headmistress Заступник директора 

education 



3. Deputy head Директор 

4. Comprehensive school Шкільні справи (класна година) 

5. Accounting Відвідувати 

6. Typing Догляд за хворими 

7. Shorthand Персонал  

8. Nursing Домашнє господарство 

9. Housekeeping Друкування 

10. Attend  Бухгалтерський облік 

11. Prayers Pукоділля 

12. Needlework  Молитви 

13. Form matters Загальноосвітня школа 

 
2. Write an e-mail letter: “My Vocational School”.  
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