
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://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-

klas/17nozemna-mova-anglyska-9-klas/anglyska-mova-9-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-9-

klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--nesvt-a-m-/ 

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

навчання). / О.Д. Карпюк – Тернопіль : Астон, 2017 https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-

pdruchnikv/9-klas/17nozemna-mova-anglyska-9-klas/anglyska-mova-9-y-rk-navchannya-

pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--karpyuk-o-d-/ 

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://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-

pdruchnikv/9-klas/17nozemna-mova-anglyska-9-klas/anglyska-mova-9-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-

9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--lyubchenko-o-s-lyubchenko-o-m-tuchina-n-v/  
 

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   

Природа і погода 

Одяг 

- Описувати, розповідати, 

характеризувати 

- Порівнювати 

- Аргументувати свій вибір 

- Запитувати та надавати 

інформацію 

- Розпитувати з метою 

роз’яснення та уточнення інформації 

- Пропонувати, приймати, 

відхиляти пропозицію 

Публічна Засоби масової інформації 

Молодіжна культура 

Наука і технічний прогрес 

Україна 

Англомовні країни 

Освітня Робота і професії 

 

Семестр 1 

 

№ Тема Лексика Граматика 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Я, моя родина, 

мої друзі 

 

 

 

Природа і 

погода 

 

 

 

Особисті дані 

Індивідуальність людини 

https://youtu.be/IcRvTDVn4BE  

Формування особистості 

Автобіографія https://youtu.be/_FKr_fcPJY8  

Навколишнє середовище 

Охорона довкілля 

https://youtu.be/X2YgM1Zw4_E  

Рослинний і тваринний світ 

https://youtu.be/otU72kT_6_4  

Структури neither…nor, 

either…or  

Conditionals I, II 

https://youtu.be/RB8cDdvj5uc  

If I were you… 

I wish, if only, had better, would 

rather https://youtu.be/-

vefS0B1DIY  

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/17nozemna-mova-anglyska-9-klas/anglyska-mova-9-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--lyubchenko-o-s-lyubchenko-o-m-tuchina-n-v/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/17nozemna-mova-anglyska-9-klas/anglyska-mova-9-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--lyubchenko-o-s-lyubchenko-o-m-tuchina-n-v/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/17nozemna-mova-anglyska-9-klas/anglyska-mova-9-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--lyubchenko-o-s-lyubchenko-o-m-tuchina-n-v/
https://youtu.be/IcRvTDVn4BE
https://youtu.be/_FKr_fcPJY8
https://youtu.be/X2YgM1Zw4_E
https://youtu.be/otU72kT_6_4
https://youtu.be/RB8cDdvj5uc
https://youtu.be/-vefS0B1DIY
https://youtu.be/-vefS0B1DIY


3. 

 

 

 

4. 

Одяг  

 

 

 

Засоби масової 

інформації 

 

Мода 

Елементи одягу 

https://youtu.be/DNbh26u21QE  

 

Інтернет, телебачення і радіо 

Спілкування у мережі Інтернет 

https://youtu.be/ottnH427Fr8  

Улюблена передача 

 

Семестр 2 

 

№ Тема Лексика Граматика 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

Молодіжна 

культура 

 

 

 

Наука і 

технічний 

прогрес 

 

Україна  

 

 

 

Англомовні 

країни 

 

 

 

Робота і 

професія 

 

Течії молодіжної культури 

Молодіжні організації 

Клуби за інтересами 

https://youtu.be/lnfv_5UMMTE  

 

Відомі вчені та винахідники  

Винаходи https://youtu.be/JFctqQwN_hk  

Сучасні пристрої в житті і побуті 

 

Великі міста 

Визначні місця й історичні пам’ятки  

https://youtu.be/lAyWhJ6tr9E  

 

Загальна характеристика 

Великі міста 

Визначні місця й історичні пам’ятки 

https://youtu.be/wSHXd-K-jIk  

 

Характеристика професій 

Нахили і здібності 

Вибір професії 

Професійні якості 

https://youtu.be/zhpcgpqWc1Q  

Relative clause with whose/ 

who/ which/ that 

https://youtu.be/GpV39YEmh5k  

Do you mind if…?, I don’t mind 

if… 

If, when, as soon as, till, until, 

etc. + present simple with future 

reference 

https://youtu.be/tiAhTK-Cfvk  

Verb + ing 

https://youtu.be/6XUnG0OfEgE  

To + verb 

https://youtu.be/UlukkQPRBj0  

 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- написання конспекту; 

- ведення словника; 

- читання адаптованої художньої літератури, 

- просмотр художніх фільмів в оригіналі з субтитрами 

 
 

https://youtu.be/DNbh26u21QE
https://youtu.be/ottnH427Fr8
https://youtu.be/lnfv_5UMMTE
https://youtu.be/JFctqQwN_hk
https://youtu.be/lAyWhJ6tr9E
https://youtu.be/wSHXd-K-jIk
https://youtu.be/zhpcgpqWc1Q
https://youtu.be/GpV39YEmh5k
https://youtu.be/tiAhTK-Cfvk
https://youtu.be/6XUnG0OfEgE
https://youtu.be/UlukkQPRBj0
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