
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 4 клас 
 

Підручники: 

1. Англійська мова. Підручник для 4 класу загальноосвіт. навч. закладів (з аудіо 

супроводом) /  Г.К. Мітчелл – К.: Видавництво «Лінгвіст», 2021 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/3anglyska-mova-4-

klas/5anglyska-mova-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-

audosuprovodom/  

2. Англійська мова. Підручник для 4 класу загальноосвіт. навч. закладів (з аудіо 

супроводом) / Т.Б.Будна. – Тернопіль.: Навчальна книга – Богдан. – 2021 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/3anglyska-mova-4-

klas/1anglyska-mova-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-

audosuprovodom_1/  

3. Англійська мова. Підручник для 4 класу загальноосвіт. навч. закладів (з аудіо 

супроводом) /  Пухта Г., Гернгрос Г., Льюіс-Джонс П. – К.: Видавництво «Лінгвіст», 

2021 https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/3anglyska-mova-4-

klas/4anglyska-mova-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-

audosuprovodom/  

 

І СЕМЕСТР 

 

№ Тема/розділ Мовлення  Лексика  Граматика 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Я, моя родина 

і друзі 

 

 

 

Шкільне 

життя 

 

 

 

Помешкання 

 

 

 

 

Відпочинок і 

дозвілля 

-привітітися 

-попрощатися 

-вибачитися 

-подякувати 

-представити 

себе/когось 

-називати 

/описувати когось 

/щось 

-ставити запитання 

і відповідати на 

них 

-розуміти та 

виконувати прості 

вказівки /інструкції 

/команди 

-вітати зі святом 

-виражати настрій 

-висловлювати 

уподобання 

Місце проживання 

Населені пункти 

https://youtu.be/EfD2

k9beP-4  

 

Шкільні події 

https://youtu.be/2i4Cb

CINjWA  

 

Види приміщень 

Меблі 

https://youtu.be/Mmv

e5OXALCY  

 

 

Спорт 

Магазини і покупки 

Харчування 

https://youtu.be/GlNb

zAGZC2M  

Present Continuous and Present 

Simple 

https://youtu.be/QlRXfDd-CKU  

Артиклі A / an  

Питання з “How…?”  

Adverbs of frequency (often, 

sometimes, once та інші) 

https://youtu.be/d_W1Nz5s38Q  

Past Simple with regular and 

irregular verbs 

https://youtu.be/cQB2obSYEXU  

https://youtu.be/v-TJYGFkOfE  

Some / any 

https://youtu.be/yBLWFLVBsZ

0  

How many / how much? 

https://youtu.be/WQa8I72ZotE 

Would like to… 

https://youtu.be/i5YQVC6-

5MM  

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/3anglyska-mova-4-klas/5anglyska-mova-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/3anglyska-mova-4-klas/5anglyska-mova-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/3anglyska-mova-4-klas/5anglyska-mova-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/3anglyska-mova-4-klas/1anglyska-mova-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom_1/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/3anglyska-mova-4-klas/1anglyska-mova-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom_1/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/3anglyska-mova-4-klas/1anglyska-mova-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom_1/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/3anglyska-mova-4-klas/4anglyska-mova-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/3anglyska-mova-4-klas/4anglyska-mova-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/3anglyska-mova-4-klas/4anglyska-mova-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom/
https://youtu.be/EfD2k9beP-4
https://youtu.be/EfD2k9beP-4
https://youtu.be/2i4CbCINjWA
https://youtu.be/2i4CbCINjWA
https://youtu.be/Mmve5OXALCY
https://youtu.be/Mmve5OXALCY
https://youtu.be/GlNbzAGZC2M
https://youtu.be/GlNbzAGZC2M
https://youtu.be/QlRXfDd-CKU
https://youtu.be/d_W1Nz5s38Q
https://youtu.be/cQB2obSYEXU
https://youtu.be/v-TJYGFkOfE
https://youtu.be/yBLWFLVBsZ0
https://youtu.be/yBLWFLVBsZ0
https://youtu.be/WQa8I72ZotE
https://youtu.be/i5YQVC6-5MM
https://youtu.be/i5YQVC6-5MM


До співбесіди №1 екстерн готує такі розповіді (5-6 речень): 

1. My city/town 

2. My school 

3. My flat/house 

4. My favourite food 

 

ІІ СЕМЕСТР 

 

№ Тема/розділ Мовлення Лексика Граматика 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Людина 

 

 

 

 

 

 

Природа і 

навколишнє 

середовище  

 

 

 

Подорож по 

Україні та 

англомовни

м країнам 

 

 

 

Свята та 

традиції 

-привітітися 

-

попрощатися 

-вибачитися 

-подякувати 

-представити 

себе/когось 

-називати 

/описувати 

когось /щось 

-ставити 

запитання і 

відповідати 

на них 

-розуміти та 

виконувати 

прості 

вказівки 

/інструкції 

/команди 

-вітати зі 

святом 

-виражати 

настрій 

-

висловлюват

и 

уподобання 

Гігієна 

Стан здоров’я 

https://youtu.be/l6XGE-

Xuq3M  

https://youtu.be/FWw8xgDTF

TQ  

 

 

Довкілля  

Природні явища 

https://youtu.be/P7BlpW1KjA

U  

 

 

Поїздки на канікулах 

Види транспорту 

Назви столиць, населених 

пунктів 

https://youtu.be/3EUyY4JTIX

w  

 

 

Святкування події 

https://youtu.be/MSjwYH7AgJ

o  

Clock 

https://youtu.be/9sb3lE416yQ  

Should  

 

Comparative and superlative 

forms of adjectives 

https://youtu.be/aD_Kjr2pLBU  

Am /is /are going to… 

https://youtu.be/OGypHVABX

28  

 

До співбесіди №2 екстерн готує такі розповіді (5-6 речень): 

 

1. What should we do to be healthy 

2. Nature of my country 

3. Tavelling 

4. My favourite holiday 
 

https://youtu.be/l6XGE-Xuq3M
https://youtu.be/l6XGE-Xuq3M
https://youtu.be/FWw8xgDTFTQ
https://youtu.be/FWw8xgDTFTQ
https://youtu.be/P7BlpW1KjAU
https://youtu.be/P7BlpW1KjAU
https://youtu.be/3EUyY4JTIXw
https://youtu.be/3EUyY4JTIXw
https://youtu.be/MSjwYH7AgJo
https://youtu.be/MSjwYH7AgJo
https://youtu.be/9sb3lE416yQ
https://youtu.be/aD_Kjr2pLBU
https://youtu.be/OGypHVABX28
https://youtu.be/OGypHVABX28
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