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Запрошуємо до бібліотеки  

отримувати знання!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Контактна інформація: 
02166, м. Київ, 

вул. Курчатова, 9/21 
тел. 519-89-80 

е-mail: bibliotekakuchera@ukr.net 
http:// www. desnabib.kiev.ua. 

 
Чекаємо на Вас: 
понеділок-четвер: 

з 11-оо до 19-оо 
п’ятниця, неділя:  з 11-оо до 18-оо 

субота: вихідний 
останній понеділок місяця – 

санітарний день 

Програма гуртка 2019 рік 

 

Дата Назва заняття 

02.01-

30.12  

«Діалог культур - рівних і 

різних» 

Тематична виставка 

19.02 
«Happy English» 

Свято англійської мови 

14.03 
«Книги про які говорить світ» 

Ювілейна мозаїка 

17.04 

«Сторінками англійської 

класики» 

Ювілейна мозаїка 

23.04 
«Калейдоскоп цікавих фактів» 

 

15.05 
«Вікно в Японію» 

Віртуальна подорож 

22.05 

«Мої перші кроки у вивченні 

мови» 

Виставка творчих робіт 

13.09 
«Шляхами англомовних країн» 

Віртуальна подорож 

25.09 
«Прочитайте англійською» 

Книжковий фуршет 

15.10 
«Вчи мову – виходь у світ» 

Вікторина 

19.11 
«Письменники та їх твори» 

Конкурс читацьких симпатій 

11.12 
«Діалог культур» 

Тренінг 

19.12 

«Чаювання з улюбленими 

книгами» 

Літературно-мистецька 

година 
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До основних методів вивчення 

слід віднести: 

 презентації; 

 тренінги; 

 лекції та бесіди; 

 ігри (рухові, навчальні, 

комунікативні, рольові, дидактичні, 

лінгвістичні); 

 літературні конкурси та вікторини; 

 інформаційно-рольові програми; 

 тематичні виставки. 

Завдання мають культурознавчий 

характер і спираються на реальні або 

умовні соціокультурні ситуації, 

спонукають використовувати мову, як 

інструмент для розв’язання тих чи 

інших проблем комунікативного 

характеру. 

 

 

Основні завдання: 

 навчити планувати свою діяльність 

та здобувати знання самостійно,  

 сформувати творчий підхід до 

використання знань на практиці; 

 створити належні умови для 

реалізації свого природного 

потенціалу, враховуючи 

індивідуальні особливості 

кожного підлітка; 

 забезпечити гармонійний та 

різнобічний розвиток кожного 

учасника; 

 викликати інтерес до вивчення 

англійської та японської мов та 

підтримувати його впродовж 

усього періоду занять; 

 актуалізувати в процесі засідань 

позитивні риси характеру, сприяти 

формуванню культури 

спілкування, загальнолюдських 

моральних якостей; 

 розвивати здібності до 

використання англійської та 

японської мов як інструменту 

спілкування в діалозі культур. 
 

Шановні  друзі! 
Бібліотека ім. В. Кучера спільно з 

навчально-культурним 
центром «Схід–Захід» розпочали 

роботу за просвітницьким 
проектом «Бібліотека як 

освітній простір». 
 
Гурток «Діалог культур» по 

вивченню англійської та японської 
мов забезпечує естетичне 
виховання підлітків, їх 
інтелектуальний і духовний 
розвиток, підготовку до 
професійної та громадської 
діяльності, організацію змістовного 
дозвілля.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета й завдання навчання: 
- оволодіння іноземною мовою як 
засобом міжкультурного 
спілкування;  
 
- уміння використовувати іноземну 
мову як інструмент у діалозі 
культур і цивілізацій сучасного 
світу. 
 
 
 

 


