
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 9 КЛАС 

 

Підручники  

 

1) Англійська мова (9-й рік навчання): підручник для 9 кл. загальноосв. навч. закл. / А. М.  

Несвіт. -  Київ : Генеза, 2017   

https://drive.google.com/file/d/0B0kHwvQLtSb5dkUtV2c5bTI4Vkk/view  

2) Англійська мова : Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (9-й рік 

навчання). /  О.Д. Карпюк  – Тернопіль : Астон, 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B0kHwvQLtSb5UzdkMmZIc1ktY28/view  

3) Англійська мова (9-й рік навчання): підручник  для загальноосвітніх навчальних закладів  

English Year 9. A textbook  for the ninth form of secondary schools / О.С. Любченко, О.М. Любченко 

,  Н.В. Тучина  –  Харків: Вид група «Основа»,  2017 

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKcTZoS2tpbVBReGc/view   

 

 Робочий зошит до підручника «Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас» для загальноосвітніх 

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

 

«Зошит з граматики» до підручника «Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас» для 

загальноосвітніх навчальних закладів / А. Павлюк,  О. Карпюк – Тернопіль : ТОВ «Лібра Терра». 

 

                    Загальні характеристики ситуативного спілкування 

Сфера спілкування Тематика ситуативного 

спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя родина, мої друзі 

Одяг 

Харчування 

Відпочинок і дозвілля 

Природа 

- Описувати, розповідати, 

характеризувати 

- Порівнювати 

- Аргументувати свій вибір 

- Запитувати та надавати 

інформацію 

- Розпитувати з метою 

роз’яснення та уточнення 

інформації 

- Пропонувати, приймати, 

відхиляти пропозицію 

Публічна Подорож 

Рідне місто\село 

Свята і традиції 

Освітня Шкільне життя 

 

І семестр 

 

Перша тематична робота – “ Who are you?”  

 

№ Підтема Граматичний 

матеріал 

Лексичний матеріал Джерела інформації 

1. Друзі по 

листуванню 

 Advertising, agency, 

bunch, weirdo, pretend, 

workaholic, take up, come 

across, catch up 

сторінки підручника  

автора О.Д. Карпюк – 5 -

58 с. 

 

сторінки підручника  

автора А.М. Несвіт – 7 

-38с. 

2.  Англійська мова 

в моєму житті 

 Reason, responsibility, 

complicated, perfect, 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0kHwvQLtSb5dkUtV2c5bTI4Vkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B0kHwvQLtSb5UzdkMmZIc1ktY28/view
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKcTZoS2tpbVBReGc/view


responsible, get stuck, 

keep doing smth., feel like 

doing smth., look up smth 

in the dictionary, make 

smb’s best 

3. Ми – молоде 

покоління 

Герундій Background, generation, 

spoil, tease, part-time, get 

smth ready. Go on doing 

smth., variety of, crop, 

deliver 

https://www.engvid.com/

wp-content/media/Verbs-

Followed-by-Gerunds-

and-Infinitives.pdf 

 

4. Молодіжна 

культура, Мода 

і стиль, Мої 

захоплення 

 Belief, conclusion, image, 

movement, opportunity, 

enable, unemployment, 

values, wealth, violent, 

express, consume, 

influence, particular, 

trendy, attractive, casual, 

horrible, passion, make-up 

https://www.youtube.com/

watch?v=3bJY8ECPESY  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=NglZpVcQ3Ww 

 

5. Моя 

автобіографія 

  https://www.youtube.com/

watch?v=y2xUcM9Vu9o  

 

Друга тематична контрольна робота -  “What’s your choice?”  

 

№ Підтема Граматичний 

матеріал 

Лексичний матеріал Джерела інформації 

1.  Modal Verbs Must, have to , mustn’t, 

shouldn’t 

сторінки підручника  

автора О.Д. Карпюк – 61 

-114 с. 

 

 

2. Описи професій Comparing nouns  Tell about his\her job 

Report about partner’s 

opinions 

сторінки підручника  

автора А.М. Несвіт – 

164 -182с. 

3. Телебачення у 

Великобританії 

та Україні 

 Relative Clause. 

Who, which, that in 

relative clause; 

Contestant,- host, televise, 

available, commercial, 

satellite, state-financed 

сторінки підручника  

автора А.М. Несвіт – 

144 -162с. 

4. Інтернет, 

телебачення і 

радіо 

Спілкування у 

мережі Інтернет 

Улюблена 

радіо-

телепередача  

 Channel, commercial, 

summary, brief, public, 

attract, enrich, focus (on), 

include, spread, 

incarnation, funds, license 

fee, authority, outlook, 

source, prime time, miss, 

intelligent, use one’s 

brains, concern, gain a 

fortune, completely, 

audience 

https://www.youtube.com/

watch?v=kIWMMOZaIU

4  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=CmKu1Dm9uZI 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=lCBF659RMtg   

5. Переваги та 

недоліки 

телебачення, 

типи передач 

 Addict, expert, to conduct 

a survey/an experiment, 

blessing, announcer, 

confidence, majority, 

personality, representative, 

 

https://www.engvid.com/wp-content/media/Verbs-Followed-by-Gerunds-and-Infinitives.pdf
https://www.engvid.com/wp-content/media/Verbs-Followed-by-Gerunds-and-Infinitives.pdf
https://www.engvid.com/wp-content/media/Verbs-Followed-by-Gerunds-and-Infinitives.pdf
https://www.engvid.com/wp-content/media/Verbs-Followed-by-Gerunds-and-Infinitives.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3bJY8ECPESY
https://www.youtube.com/watch?v=3bJY8ECPESY
https://www.youtube.com/watch?v=NglZpVcQ3Ww
https://www.youtube.com/watch?v=NglZpVcQ3Ww
https://www.youtube.com/watch?v=y2xUcM9Vu9o
https://www.youtube.com/watch?v=y2xUcM9Vu9o
https://www.youtube.com/watch?v=kIWMMOZaIU4
https://www.youtube.com/watch?v=kIWMMOZaIU4
https://www.youtube.com/watch?v=kIWMMOZaIU4
https://www.youtube.com/watch?v=CmKu1Dm9uZI
https://www.youtube.com/watch?v=CmKu1Dm9uZI
https://www.youtube.com/watch?v=lCBF659RMtg
https://www.youtube.com/watch?v=lCBF659RMtg


technician, vision, 

ordinary, worldwide 

ІІ семестр 

 

Третя тематична контрольна робота – “ What’s your knowledge?” 

 

№ Підтема Граматичний 

матеріал 

Лексичний матеріал Джерела інформації 

2. Тварини, що є в 

небезпеці 

(endangered 

species) 

 Poachers, stranded whales, 

natural habitat, extinct, 

ivory tusks 

сторінки підручника  

автора О.Д. Карпюк – 

117 -178 с. 

сторінки підручника  

автора А.М. Несвіт – 

40 - 90с. 
https://www.youtube.com/

watch?v=7k8CcAU2Lt0  

3.   Reported speech Start with: “They told 

me\us …..” 

 

4. Навколишнє 

середовище 

 

 Pollution (dirty water, air 

and atmosphere) 

Environment (air, water 

and land, in which people, 

animals and plants live) 

Ecology (natural balance 

between plants, animals, 

people and their 

environment) 

https://www.youtube.com/

watch?v=A0pB1qw8SMs  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=u-RXAUOTZ6s  

5. Наука та 

винаходи 

Словотворення Appliance, current, 

electricity, humanities, 

mend, plug (in), repair, 

unplug, fuse, substance, 

combine, invention, 

inventor, discover, launch, 

relativity, steam engine 

сторінки підручника  

автора А.М. Несвіт – 

92 - 114с. 

6. Сучасна наука The Gerund Advance, benefit, 

investigation, engage, 

phenomenon, research, 

essential, contribute, 

investigate, involve 

 

7.  Винаходи та 

винахідники 

To\in order to + verb 

If + Present Simple 

First Conditional 

 

Deaf people, acid, 

apparatus, mankind, hand, 

shadow clock, measure, 

hourglass, egg-timer, 

explorer, exploration, 

observer, observation, 

explore, succeed in 

https://www.youtube.com/

watch?v=bNUfZ3_VkuE  

8. Розвиток 

граматичних 

навичок 

Словотворення, 

Past Passive 

  

 

Четверта тематична контрольна робота – “Why not take a closer look?” 

 

№ Підтема Граматичний Лексичний матеріал Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=7k8CcAU2Lt0
https://www.youtube.com/watch?v=7k8CcAU2Lt0
https://www.youtube.com/watch?v=A0pB1qw8SMs
https://www.youtube.com/watch?v=A0pB1qw8SMs
https://www.youtube.com/watch?v=u-RXAUOTZ6s
https://www.youtube.com/watch?v=u-RXAUOTZ6s
https://www.youtube.com/watch?v=bNUfZ3_VkuE
https://www.youtube.com/watch?v=bNUfZ3_VkuE


матеріал 

1. Цікаві місця 

Великобританії 

The Infinitive. 

Conditional 1. 

Relative Clause. 

 

Lud Hill, frontage, 

prehistoric, order, priest, 

Tintagel, Canterbury 

Cathedral Archbishop, 

antiquity, mummy, wax 

сторінки підручника  

автора О.Д. Карпюк – 

181 -234 с. 

 

сторінки підручника  

автора А.М. Несвіт – 

116 – 142 с. 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ncqDJW4E

hmE  

 
https://www.youtube.com/

watch?v=OALOMDa8Ve

g 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- написання конспекту; 

- ведення словника; 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах; 

- читання адаптованої художньої літератури. 

https://www.youtube.com/watch?v=ncqDJW4EhmE
https://www.youtube.com/watch?v=ncqDJW4EhmE
https://www.youtube.com/watch?v=ncqDJW4EhmE
https://www.youtube.com/watch?v=OALOMDa8Veg
https://www.youtube.com/watch?v=OALOMDa8Veg
https://www.youtube.com/watch?v=OALOMDa8Veg


 

  
 

 

 


