
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 7 КЛАС 

 

Підручники  

 

1) Англійська мова (7й рік навчання): підручник для 7 кл. загальноосв. навч. закл. / А. М.  Несвіт. -  

Київ : Генеза, 2015 –

http://www.geneza.ua/pdf/7klas/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%90%

D0%9C_%D0%9F_7%D0%B0%D0%BD%D0%B3_(140-14)_S.pdf 

2) Англійська мова : Підручник для 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (6-й рік 

навчання). /  О.Д. Карпюк  – Тернопіль : Астон, 2015 – 

https://aston.te.ua/userfiles/file/konkurs/book_7_224p_for_aston_bw.pdf 

3) Англійська мова (7-й рік навчання): підручник  “Step up with English” для загальноосвітніх 

навчальних закладів / О.С. Пасічник – Київ : ТОВ «Методика Паблішинг»  

http://online.fliphtml5.com/scitb/opzy/#p=2  

 Навчально-методичний комплект до підручника «Англійська мова (7-й рік навчання) 7 клас» для 

загальноосвітніх навчальних закладів /  О.Д. Карпюк  – Тернопіль : ТОВ «Лібра Терра». 

 

Англійська мова . Робочий зошит для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. / А. М.  

Несвіт. -  Київ : Генеза, 2015 

 
Загальні характеристики ситуативного спілкування 

Сфера спілкування Тематика ситуативного 

спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя родина, мої друзі 

Харчування  

Охорона здоров’я  

• описувати, розповідати, 

характеризувати  

• запитувати та надавати 

інформацію 

 • розпитувати з метою 

роз’яснення та уточнення 

інформації 

 • пропонувати, приймати, 

відхиляти пропозицію 

 • висловлювати свої 

враження, почуття та емоції  

• аргументувати свій вибір, 

точку зору  

• просити про допомогу 

 • надавати оцінку подіям, 

ситуаціям, вчинкам, діям 

 • оцінювати стан речей, події, 

факти  

• обмінюватись думками 

Публічна Кіно і театр  

Спорт  

Україна  

Велика Британія 

Освітня Шкільне життя 

  

Перша тематична робота  

 

Тема Лексичний діапазон Категорія Структура Джерела інформації 

Я, моя 

сім’я, 

обов’язки в сім’ї домашні 

справи та побут сімейні 

 Pronoun indefinite and 

negative pronouns 

сторінки підручника  автора 

О.Д. Карпюк – 47 -90 с. 

http://www.geneza.ua/pdf/7klas/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%90%D0%9C_%D0%9F_7%D0%B0%D0%BD%D0%B3_(140-14)_S.pdf
http://www.geneza.ua/pdf/7klas/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%90%D0%9C_%D0%9F_7%D0%B0%D0%BD%D0%B3_(140-14)_S.pdf
https://aston.te.ua/userfiles/file/konkurs/book_7_224p_for_aston_bw.pdf
http://online.fliphtml5.com/scitb/opzy/#p=2


мої 

друзі,(об

ов’язки в 

сім’ї, 

сімейні 

традиції) 

традиції та свята 

Орієнтовний список 

нових лексичних 

одиниць: 

keeping promises, sharing 

activities, being honest, to 

be full of something, to set 

a good example, get on 

well, dust the furniture, 

vacuum the carpet, to do 

the laundry, rake, fold, 

weed, household chores 

some/any/no  

сторінки підручника  автора 

А.М. Несвіт – 16 -36с. 

 

 

Харчува

ння 

приготування їжі 

сервірування столу 

кухонні прилади, посуд 

способи обробки 

продуктів харчування 

Орієнтовний список 

нових лексичних 

одиниць: 

getting around the table, 

wastebin, dishwasher, 

freezer, cupboard, pan, 

teapot, boil, pour, 

tablecloth, seldom, dry, fry,  

Bowl, fork, knife, spoon, 

napkin, chop, recipe, slice, 

festive, mix, mash, lay/set 

(out) the table 

Adverb 

 

Determiner 

a lot, a little for 

degree of intensity 

enough and too for 

sufficiency and 

insufficiency a little, 

much for quantities 

with mass 

(uncountable) nouns 

сторінки підручника  автора 

О.Д. Карпюк – 47 -90 с. 

 

сторінки підручника  автора 

А.М. Несвіт – 38 – 53 с. 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=ZcmTcBlDt9k giving recipes 

 

 

Друга  тематична робота  

 

Тема Лексичний діапазон Категорія Структура Джерела інформації 

Охорона 

здоров’я 

відвідування лікаря назви 

медичних закладів, 

захворювань та їх 

симптомів, лікарських 

засобів 

Орієнтовний список 

нових лексичних 

одиниць: 

to feel hot, to feel thirsty, 

earache, backache, 

stomachache, toothache, 

cough, bad cold, sore 

throat, caugh, high 

temperature, a pain in the 

knee, a pain in the elbow, 

to be hurt, patient, fever, to 

examine, to improve, eye 

drops,  a pill, an ointment, 

heatng pad, icepack 

 

 Pronoun 

 

Verb  

indefinite and 

negative  

 

Past Perfect. 

must/ mustn’t, need/ 

needn’t. 

should/shouldn’t. 

сторінки підручника  автора 

О.Д. Карпюк –  108-136 с. 

 

сторінки підручника  автора 

А.М. Несвіт – 56 – 76 с. 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=f2awG56LBxk  visiting the 

doctor 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=IW22_OnpS5Y  medical 

vocabulary 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=X-pLTIafYWM  past perfect 

 

 

 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcmTcBlDt9k
https://www.youtube.com/watch?v=ZcmTcBlDt9k
https://www.youtube.com/watch?v=f2awG56LBxk
https://www.youtube.com/watch?v=f2awG56LBxk
https://www.youtube.com/watch?v=IW22_OnpS5Y
https://www.youtube.com/watch?v=IW22_OnpS5Y
https://www.youtube.com/watch?v=X-pLTIafYWM
https://www.youtube.com/watch?v=X-pLTIafYWM


Третя  тематична робота  

 

Тема Лексичний діапазон Категорія Структура Джерела інформації 
Шкільне 

життя ( 
позакласні 
заходи) 

спорт( 
спортсмени, 
спортивні

змагання, 

клуби, 

секції),  

види спорту спортивні 

змагання відомі 

спортсмени клуби, секції 

Орієнтовний список 

нових лексичних 

одиниць: 

champ, competition, 

freestyle, membership, 

fabulous, junior, training 

session, score, to compete, 

to take part, coach, training 

to receive 

 Verb 

Conjunction 

Tag-questions  

so, then 

сторінки підручника  автора 

О.Д. Карпюк –  92-107 с. 

 

сторінки підручника  автора 

А.М. Несвіт – 104 – 119 с. 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=AGkbqEGIwpc  (види спорту) 

Дозвілля

походи в 

кінотеатр, 

театр. 

відвідування театру, 

кінотеатру жанри 

елементи інтер’єру театру 

Орієнтовний список 

нових лексичних 

одиниць: 

performance, viewer, 

filmplot, participant,  cast a 

glance, recording, 

audience, attraction, 

reflect, box office, 

refreshment stand, 

billboard, running time, the 

curtain, spotlight, the 

scenery, the stalls, to 

attend, to train, competition 

Pronoun reflexive pronouns as 

object/complement 

(myself, ourselves, 

etc.) 

сторінки підручника  автора 

О.Д. Карпюк –  138-152 с. 

 

сторінки підручника  автора 

А.М. Несвіт – 80 – 101 с. 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=en2_IR2aR7g cinemas in 

London 

 

 

 

  

Четверта  тематична робота  

 

Тема Лексичний діапазон Категорія Структура Джерела інформації 

Велико 

британія ( 
знайомство 
з 
визначними 
місцями 

Лондона) 

основні пам'ятки історії 

та культури Лондона 

Орієнтовний список 

нових лексичних 

одиниць: 

go sightseeing, look 

round, be typical, take 

photos, skyscraper, worth, 

statue, founded 

 Preposition 

 

prepositions in time 

phrases (before, 

after, for, since) 

сторінки підручника  автора 

О.Д. Карпюк –  153-182 с. 

 

сторінки підручника  автора 

А.М. Несвіт – 122 – 139 с. 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=lZ_E6HggA4w (Лондон) 

Україна ( 

ознайомле

ння з 
основними 
пам’ятками 
культури 

Києва) 

 

основні пам'ятки історії 

та культури Києва  

Орієнтовний список 

нових лексичних 

одиниць: 

surround, cathedral, 

building, skyline, feature, 

crowded, busy, church, 

art gallery, an exhibition, 

a theme park, pavement, 

stream. 

 

Adverb 

 

Verb  

just, ever for time 

 

Present Perfect 

Continuous 

сторінки підручника  автора 

О.Д. Карпюк –  153-182 с. 

 

сторінки підручника  автора 

А.М. Несвіт – 140 – 159 с. 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=AJUpSIh75-4  Present Perfect 

Continuous 

https://www.youtube.com/watch?v=AGkbqEGIwpc
https://www.youtube.com/watch?v=AGkbqEGIwpc
https://www.youtube.com/watch?v=en2_IR2aR7g
https://www.youtube.com/watch?v=en2_IR2aR7g
https://www.youtube.com/watch?v=lZ_E6HggA4w
https://www.youtube.com/watch?v=lZ_E6HggA4w
https://www.youtube.com/watch?v=AJUpSIh75-4
https://www.youtube.com/watch?v=AJUpSIh75-4


 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- написання конспекту; 

- ведення словника; 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах; 

- читання адаптованої художньої літератури. 

  
 

 


