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Тема уроку: “ Home Reading. Control work.” 

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. _________the Boston Red Sox have often been outstanding, they haven't won
the World Series since 1918.

□However □Yet □That □Although

2. ________ many computer software programs that possess excellent word-
processing capabilities.

□There are □There is □a lot of □Some

3. Many Middle Eastern diplomats still feel that the United States is intent
________ the ultimate policeman in the region.

□to being □being □be □on being

4. Woodrow Wilson believed the United States' entry into World War I would
_________ the war in months.

□to finish □ finish □finishing □will have 
finished 

5. _________ of New York's Erie Canal greatly enhanced trade in the upstate
region.

□The complete □Completing □A completing □The completion

6. After _____ the skin, a leech is best removed by the application of either salt or
heat.

□it attaches to □attaching to □its attaching to □where it 
attaches to 

7. ________ east of the Mississippi River.
□Indigo was grown usually □Usually grown was



Indigo 
□Indigo usually grown □Indigo was usually

grown 

8. ________ wrote the operetta "Babes in Toyland", drawn from the childhood
characters of Mother Goose.

□That was Victor Herbert who □Victor Herbert who
□Since it was Victor Herbert □It was Victor Herbert

who  

9. Some of the oldest and most widespread creation myths are ________
involving the algiving "Earth Mother".

□those □them □they □their

10. In ________, compact disk technology has almost made record albums
obsolete.

□the decade from □the decade since □the past decade □decade ago the

11. In the first few months of life, an infant learns how to lift its hands, how to
smile and ________.

□how its parents to recognize □how to recognize its
parents 

□to be recognizing its parents □the recognizing of its
parents 

12. “Juana Inez de la Cruz ________ Mexico's greatest female poet.
□considered   □ considered to be □is considered to be □is consideration

13. Because the metal mercury ________ in direct proportion to temperature, it was
once used as the indicator in common thermometers.

□is expanding □expands □ is expanded
□expanded

14.________ what is now San Salvador, Christopher Columbus believed that he
had found Japan.
□He reached □When did he reach □Having reached □Whether he

reached 

15. The principal purpose of aviation medicine is ________ by people aboard an
aircraft in flight.

□to study the stress experienced □study the experienced
stress
□to study stress experiencing □studying the stress
experience



   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. 

Увага! Виконані завдання надсилати на електронну адресу:  
 

Карнах Емілія Віталіївна emiliya.karnakh@gmail.com 

У темі листа вказувати Ваше ПІБ, № групи, назву предмета, 
номер уроку. 
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