
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 6 КЛАС 

 

Підручники  

 

1) Англійська мова (6й рік навчання): підручник для 6 кл. загальноосв. навч. закл. / А. М.  Несвіт. 

-  Київ : Генеза, 2014 – 224 с. http://4book.org/uchebniki-ukraina/6-klass/1527-anglijska-mova-6-klas-

nesvit-2014 

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

навчання). /  О.Д. Карпюк  – Тернопіль : Астон, 2014 – 224 с. http://4book.org/uchebniki-ukraina/6-

klass/1457-anglijska-mova-6-klas-karp-yuk-2014 

 

 Навчально-методичний комплект до підручника «Англійська мова (6-й рік навчання) 6 клас» для 

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

 

Англійська мова . Робочий зошит для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. / А. М.  

Несвіт. -  Київ : Генеза, 2014 

 

 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 

Сфера спілкування Тематика ситуативного 

спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя родина, мої друзі 

Покупки  

Харчування  

Спорт 

- 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  

Україна  

Велика Британія 

Освітня Шкільне життя 

  

 

Перша тематична робота  

Тема Лексичний 

діапазон 

Категорія Структура Джерела інформації 

“Family 

and 

Friends” 

описувати 

зовнішність, 

риси 

характеру, 

розповідати 

про родину і 

друзів, 

ставити 

запитання,  

 

 Adverb 

Adjective 

Pronoun 

Word formation – from 

adjectives to adverbs of 

manner,  

Adverb’s  Degrees of 

Comparison. Wh-

Questions, Possessive 

Case 

 possessive pronouns as 

complement: mine, 

yours, his, hers, ours, 

theirs 

сторінки підручника  автора О.Д. 

Карпюк – 9 -46с. 

сторінки підручника  автора А.М. 

Несвіт – 10 -25с. 

https://www.youtube.com/watch?v=7

bdRcIpN1jU   

https://www.youtube.com/watch?v=x

0YQX7gGkQs 

описання зовнішності (appearance) 

 

 

 

http://4book.org/uchebniki-ukraina/6-klass/1527-anglijska-mova-6-klas-nesvit-2014
http://4book.org/uchebniki-ukraina/6-klass/1527-anglijska-mova-6-klas-nesvit-2014
http://4book.org/uchebniki-ukraina/6-klass/1457-anglijska-mova-6-klas-karp-yuk-2014
http://4book.org/uchebniki-ukraina/6-klass/1457-anglijska-mova-6-klas-karp-yuk-2014
https://www.youtube.com/watch?v=7bdRcIpN1jU
https://www.youtube.com/watch?v=7bdRcIpN1jU
https://www.youtube.com/watch?v=x0YQX7gGkQs
https://www.youtube.com/watch?v=x0YQX7gGkQs


Друга тематична робота   

Тема Лексичний 

діапазон 

Категорія Структура Джерела інформації 

“School 

is cool”   

 

назви 

предметів, 

улюблений 

предмет, 

улюблений 

вчитель, 

види 

діяльності 

на уроках  

Modality 

 

 

 

 

Modal Verbs may, 

must, саn/could, have 

to/had to, 

would/wouldn’t (like),  

сторінки підручника  автора О.Д. 

Карпюк – 47 -90 с. 

сторінки підручника  автора А.М. 

Несвіт –160- 180с. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Dq

7lEw7CKM (модальні дієслова)   

https://www.youtube.com/watch?v=2i4C

bCINjWA (шкільні класи) 

“Sports 

and 

games” 

види спорту 

та  

спортивні 

уподобання, 

вміти 

пояснювати 

чому спорт 

потрібен 

школярам, 

спортивні 

секції в 

школі 

Сonjunction 

 

Word formation – 

nouns from verbs. 

results and 

consequences (so, then) 

сторінки підручника  автора О.Д. 

Карпюк – 47 -90 с. 

сторінки підручника  автора А.М. 

Несвіт – 78 -93с.  

https://www.youtube.com/watch?v=AGk

bqEGIwpc ( як підтримати розмову 

про спорт) 

 

Третя тематична робота   

Тема Лексичний 

діапазон 

Категорія Структура Джерела інформації 

“Cafes 

and 

Shops”  

 

вміти 

зробити 

замовлення в 

ресторані 

відвідування; 

магазинів 

види 

магазинів, 

асортимент 

товарів,  

гроші 

Verb 

 

  be going to Future 

Simple  

сторінки підручника  автора А.М. 

Несвіт – 28-53с.  

сторінки підручника  автора О.Д. 

Карпюк – 91-140 с. 

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

=iVDomocdGak  shop and 

shopping 

 

“Food 

and 

drinks” 

назви 

продуктів, 

вміти 

розповідати 

про 

улюблені 

страви 

традиційні 

страви в 

Британії 

Noun злічувані та 

незлічувані іменники. 

basic quantifiers (a lot, 

a little, very, too, rather, 

etc) 

сторінки підручника  автора А.М. 

Несвіт – 54-75с.  

сторінки підручника  автора О.Д. 

Карпюк – 91-140 с. 

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

=T-CTP0JpnWc countable 

uncountable 

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

=bHJXsHf4Q6E names of food and 

drinks 

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

=Lc-95fkXLqE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Dq7lEw7CKM
https://www.youtube.com/watch?v=5Dq7lEw7CKM
https://www.youtube.com/watch?v=2i4CbCINjWA
https://www.youtube.com/watch?v=2i4CbCINjWA
https://www.youtube.com/watch?v=AGkbqEGIwpc
https://www.youtube.com/watch?v=AGkbqEGIwpc
https://www.youtube.com/watch?v=iVDomocdGak
https://www.youtube.com/watch?v=iVDomocdGak
https://www.youtube.com/watch?v=T-CTP0JpnWc
https://www.youtube.com/watch?v=T-CTP0JpnWc
https://www.youtube.com/watch?v=bHJXsHf4Q6E
https://www.youtube.com/watch?v=bHJXsHf4Q6E
https://www.youtube.com/watch?v=Lc-95fkXLqE
https://www.youtube.com/watch?v=Lc-95fkXLqE


Четверта тематична робота  

Тема Лексичний 

діапазон 

Категорія Структур

а 

Джерела інформації 

“Travellin

g” 

 

види 

транспорту - 

переваги та 

недоліки, 

вміти 

описувати свої 

подорожі, 

назви країн та 

національност

ей, транспорт 

підготовка до 

подорожі 

проїзні 

документи 

Verb  розуміти 

різницю 

між Past 

Simple та 

Present 

Perfect. 

сторінки підручника  автора А.М. Несвіт – 

94-108 с  

сторінки підручника  автора О.Д. Карпюк 

– 141-192 с. 

https://www.youtube.com/watch?v=ppFv1hl

MHjI  past indef. vs present perfect 

https://www.youtube.com/watch?v=e0q24_b

B_54  (як відрізнити минулі часові форми 

від теперішнього доконаного) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfG7A3

ASblU  (подорож, лексика) 

Україна 

(Київ), 

Велика 

Британія 

(Лондон) 

визначні місця Determiner definite 

article for 

uniquenes

s, public 

buildings, 

geographi

cal names, 

other 

proper 

names 

сторінки підручника  автора А.М. Несвіт – 

118-157с 

сторінки підручника  автора О.Д. Карпюк 

– 141-192 с. 

https://www.youtube.com/watch?v=1WZYn

KEMCOI (Велика Британія) 

https://www.youtube.com/watch?v=fBGHdq

XuD0E (Київ) 

https://www.youtube.com/watch?v=gtUKRJr

xRt4  (визначений артикль з 

географічними назвами) 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

 

- написання конспекту; 

- ведення словника; 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах; 

- читання адаптованої художньої літератури. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ppFv1hlMHjI
https://www.youtube.com/watch?v=ppFv1hlMHjI
https://www.youtube.com/watch?v=e0q24_bB_54
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https://www.youtube.com/watch?v=VfG7A3ASblU
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https://www.youtube.com/watch?v=gtUKRJrxRt4
https://www.youtube.com/watch?v=gtUKRJrxRt4

