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Тема уроку: “ The Future Life of Our Students. Plans for the Future.” 

Мета уроку: вдосконалювати навички читання, письма та усного мовлення. 
Розвивати пізнавальні інтереси учнів щодо вибору майбутньої професії. 

Матеріали уроку:       

                                              

Task 1. (обрати правильне слово з поданих варіантів) 

 
1. “My name’s Tamara. I __________ twenty-one years old”. 

□is   □am   □have    □ got 
 
2. “Is Igor a teacher?” “ No, __________”. 

□he not  □ it isn't  □he doesn't   □ he isn’t  
 
3. Igor and Tamara are __________ people. 

□teachers  □nice   □long    □intelligents 
 
4. My brother  __________ like to go to school. 

□doesn’t  □don't  □not    □hasn't 
 
5. My friend and me __________. 

□like rock both □both like rock □both rock like  □like both 
rock     
 
6. I __________ the Beatles last year, but now I do. 

□not like  □ don't like  □didn’t like   □didn't liked  
 
7. __________ milk in the bottle.  

□it is any  □there is any □there is some  □there are 
some   
 
8. My mother __________ me to buy some bread from the shop. 

□said   □told   □say to   □told to   
 
9. Have you __________ been to Paris? 

□often  □never  □usually   □ever 



 
10. Tamara didn't meet __________ friends in the street. 

□none  □any  □someone    □a 
 
11. “__________ you speak English Igor?” “Yes, a little”. 

□have   □has   □can    □are    
 
12. “We can see an English film __________ Thursday night”. 

□on   □in   □at    □of    
 
13. “Oh, I __________ this Thursday”. 

□am work  □work  □am working  □ be working   
 
14. “5th Element __________ to be shown at the weekend”. 

□have   □can   □is going   □will   
 
15. “Oh I __________ 5th Element. It’s a good film”. 

□already seen □ have saw  □have already seen □seen already   
 
16. “Yes, it is but Titanic is __________”. 

□badly  □best   □well    □better    
 
17. “We __________ go to the cinema a lot but we don’t go very often now”. 

□use   □did used  □used to   □used   
 
18. “We __________ too much since Christmas”. 

□ve been working □ve been work □will be working □are working   
 
19. “I have exams in June so I __________ study every day”. 

□should to   □am   □have to   □must to   
 
20. “If you __________ the exams, we’ll take a long holiday”.  

□passing  □pass   □will pass   □ to pass   
 
21. Igor __________ in a bank when he met Tamara.  

□is working  □has worked □works   □was 
working 
 
22. There was a robbery at the bank and all the money __________. 

□was stealing □ stolen  □ was stolen   □ was being 
stolen 
 
23. Ivan had to do more work. Vika thinks he __________ take it easy and relax.  

□should  □ has to  □ might to   □ must   
 



24. If Igor __________ time, he would go out more often.  
□would have more  □ had more  □will have more 

 □would had   
 
25. As soon as Ivan has more money, __________ a car.  

□he buy  □he had bought  □he’ll buying  □he’ll 
buy   
 
26. The Titanic__________ 11 Oscars.  

□is given  □ was given   □ was gave   □gave   
 
27. Tamara said she  __________ Coca Cola.  

□didn’t like  □ don’t like   □might like   □ won't 
like    
 
28. By next year Igor __________ from the University. 

□will have graduated □graduates  □graduated  □will be 
graduating   
 
29. Yesterday Tamara said that she __________ in three months.  

□will marrying  □has married □marrying  □would 
marry   
 
30. It's cold today,  __________?  

□isn't it   □hasn't it  □it is   □has it   
  
                                                  Завдання 2 
Перекласти один із міні-текстів на вибір на англійську мову 

письмово. 
1.Журналіст 

Інколи журналістика в Україні здається провінційною та аматорською. Про 
це не раз вказували іноземні журналісти й експерти. І дійсно, що б робили 
українські ЗМІ, якби вони не мали доступу до світових новин. Це величезний 
багаж інформації, який ще потрібно вміти «розкодувати».Саме тут і виникає 
потреба застосувати англійську. 

Також журналісти часто працюють за кордоном, готують репортажі в 
інших країнах, беруть інтерв'ю тощо. Англійську розуміють майже скрізь, 
тому її знання не буде зайвим в бесідах із високопоставленими чиновниками 
та з пересічними громадянами. 

 
2.Економіст 

Ринок праці України диктує нові умови для роботи спеціалістів. Згідно даних 
Держкомстату близько 25% українських підприємств співпрацюють з 
іноземним капіталом. Західні інвестиції, безліч компаній з головним офісом 
за кордоном та вихід українських компаній на світовий ринок вимагають не 



тільки висококваліфікованих фахівців в певних сферах діяльності, але й 
придбання нових знань і навиків або удосконалення вже існуючих. 

Знання англійської мови є одним з найбільш затребуваних та 
пріоритетних навиків. Свій рівень мови іноді потрібно продемонструвати 
навіть до співбесіди, адже багато фірм закликають бажаючих отримати 
посаду надсилати резюме англійською мовою. 

 
3.Лікар 

На перший погляд може здатися, що англійська мова медикам потрібна 
тільки для перегляду «Доктора Хауса» в оригіналі. Проте реалії життя вже 
зараз доводять протилежне. Для того, щоб на належному рівні прийняти 
закордонних гостей та забезпечити їх належним медичним доглядом під час 
чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, вже з вересня близько тисячі 
медпрацівників почнуть вивчати англійську. І якщо ті лікарі, які ще недавно 
закінчили ВУЗи ще хоч трохи пам'ятають мову, то їх старші колеги досить 
часто змушені повертатися до самих азів. Аби спілкування з пацієнтами не 
стало приблизно таким, і потрібна англійська) 

 
4.Ресторанно-готельнийбізнес          

    Зараз вже досить багато шкіл англійської мови пропонують курс 
спеціально для працівників ресторанно-готельної галузі. І дійсно, кому ще 
доводиться стільки спілкуватися з іноземцями, як не персоналу готелів та 
ресторанів. Тут не зрозумієш клієнта – не побудуєш бізнес. У цій сфері в 
останні роки помітний певний прогрес, іде орієнтація на закордонні 
готельно-ресторанні комплекси, де знання англійської при прийомі на роботу 
навіть не обговорюється. А більш просунуті роботодавці вимагають знання 
щонайменше двох іноземних мов. 
    Власники ж та шеф-повари ресторанів, які спеціалізуються на 
приготуванні страв іноземної кухні для того, щоб лишатися в курсі останніх 
новинок та обновлювати своє меню повинні проходити стажування за 
кордоном, приймати гостей-делегатів або хоча би читати кулінарні блоги в 
Інтернеті. 

 
Homework  
 Cкласти письмово розповіді про дві близькі вам професії англійською 

мовою за зразком завдання 2.  Вміти розповісти усно. 
 

Виконане завдання відправте мені на електронну пошту 

emiliya.karnakh@gmail.com  або у Вайбер/Telegram 0635606499, якщо 

виникають запитання – пишіть!  
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