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І семестр 
 

Being a student 

1 1.1. Стратегії 

навчання 

Discuss the methods of teaching foreign 

languages in your school. What would you 

like to add to make teaching more 

effective? 

Ex. 2, p.20, Unit 1, ex.1 

 1.2. Повторення 

граматики 

Conditionals – I, II type Ex.1,2 (p.27), Ex.3-5 (p.26) 

 1.3. Іспити. 

Підготовка до 

іспитів 

Search for information on the international 

exams in English and prepare a short 

presentation. 

How to study effectively and what it means 

to be an independent learner. What should 

you do to become more independent in 

your learning? 

С.Коллінз «Do you speak English?” 

Ex.1,2, (p.31), 3,4 (p.32) 
 
 
 
 
 

http://www.eastoftheweb.com/ 

short- 

stories/UBooks/SpeaEngl794.sht 

ml 
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 1.4.Успішність у 

навчанні. 

Екзамени 

міжнародного 

зразка 

FCE – First Certificate in English, 

TOEFEL – English as a foreign language, 

IELTS (Academic and General Version) 

CAE – Advanced English 

Ex.3 (p.34), 4(p.35), 5 (p.37) 

 
 

Make up your mind 

2 2.1.Вибір 

діяльності 

Professional qualities which are 

important for a particular kind of job. 

Ex.2 (p.44), 3(p.46), 6, 7(p.47-48) 

 2.2.Професійні 

якості. 

Повторення 

граматики 

Часи групи Perfect Continuous Ex.9a (p49), 9b(p50), Unit 2 ex10-12 

 2.3. Навчання за 

кордоном. 

Повторення 

граматики 

Discuss the possibilities of international 

educational programmes. 

Ex.2(p56), 4,5 (p57), Unit 2 ex.2,4,5 

 2.4. Професійні 

можливості в 

Україні. 

Jobs and Professions in Ukraine, 

professional opportunities in Ukraine. 

Ex.1-4(p.58), 5 (p.59), 5,6 (p.63) Unit 

2, ex.9 

 2.5. Пошук роботи Написання резюме 

Discuss the strategies of choosing 

a career, practice in writhing resume 

Прочитати оповідання О.Генрі 

“While the Auto Waits” 

Ex.7 (p.64), ex.1-3 (p.66), 4(p.68), 

5(p.69), 6,7 (p70) 

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

aoAtPj05rg 

http://www.tesltimes.com/reading/W 

hile-the-Auto-Waits.doc 

 

 
Family relationships 

3 Батьки і діти Розвиток діалогічного і монологічного 

мовлення 

The difficulties in the relationship of 

parents and children, preventing family 

violence 

Ex.1 (p74), 4,5(p77), 6a,b, 7 (p.78), 

Unit3, ex.2 

http://www.youtube.com/watch?v=F
http://www.tesltimes.com/reading/W


 Родинні стосунки 

Повторення 

граматики 

Повторення умовних типів речень І, ІІ. 

Умовні речення ІІІ типу 

Word formation 

Ex.1, p80, 2-4 (p81) Ex.1,2a,b (p.79) 

Ex.5-7 (p.82), ex.1(p.83), 6(p.84), 

7(p.85) 

 Проблеми батьків 

і дітей 

Speaking about relationship inside a 

family 

Ex.2,3 (p.90), ex.6(p.88), ex.7-8 

(p.92), 10(p.93), ex. 1(p95), 2 (c.96), 3- 

6 (p.97) 

 Сімейні цінності “My Unusual Family”, “Respect 

Yourself” 

Написання ділового листа 

Прочитати оповідання Сакі “Shock 

Tactics” 

Ex.4-6 (p.91) ex.9 (p.93), ex.7,8 (p.92), 

10 (p.93), ex.1 (p.95), 2 (p.6), ex.3-6 

(p.97) p.94 

http://www.eastoftheweb.com/short- 

stories/UBooks/ShocTact.shtml 

 

 
Eating Out 

4 Їжа. Заклади 

громадського 

харчування в 

Україні 

Розвиток діалогічного і монологічного 

мовлення 

Reported Speech (непряма мова) 

Cafes and Restaurants in Ukraine 

(working hours, prices, types of cuisine) 

Ex.4(p.105), 5,6(p.106), ex.2 (p102) Unit4 – 

ex.2,3 

 Їжа. 

Повторення 

граматики 

Непряма мова. Ex.1,2 (p108),3 (p.109), ex.1-3 (p107), Unit 4 

ex4, 5,6. Ex.4 (p109), 5(p110),ex2 (p111), 

ex3 (p)112 ex1(p111), 4(p113) 

 У кафе. Assessment Report, Proposal Report, A p. 123 

 Survey Report ex.1 (p117), 3(p.118), 

 Revise and practice the vocabulary ex.1,2 (p.114), 3(p115), 

 “Eating Out” 4(p116) Unit4 ex8 

 Улюблена 

їжа 

Proverbs about food. 

“When diet is wrong medicine is of no 

use”. 

Ex.4,5 (p119), ex7(p120), ex.6(p.120), 

8,9 (p122), ex1 (p123), 2(p124), 4(p127), 

5(p.128) 

 “Hunger is the best sauce in the world”.  

 “To eat is a necessity, but to eat  

 
intelligently is an art”. What is the 

meaning or implication of each proverb? 

https://learningenglish.voanews.com/a/gift- 

magi-o-henry-american- 

stories/2564343.html 

 Which is your favorite?  

 Прочитати оповідання О.Генрі «The  
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  Gift of the Magi”  

 

 

ІI семетр 
 

It’s your planet! 

5 Технічний 

прогрес і 

Його 

наслідки 

Names of inventions 

Environmental problems caused by the 

technology development 

Ex.1(p123), 3(p133), 4(p137), ex.2 (p133), 

5(p137) Unit 5 ex1 

 Проблеми 

довкілля 

Type of Environmental problems: 

- Rising sea level, 

Ex.1,2 (p.139),3(p140), 6 b (p137), 

ex 6a(p137), Unit 5 ex2 

 - water shortages;  

 - energy crisis;  

 - greenhouse, gas emissions;  

 - endangered species;  

 - extinction of animals;  

 - climate change;  

 - destruction of rainforests  

 What can we do to prevent 

environmental problems? 

 

  

Повторення 

граматики 

Активний і пасивний стан дієслів; 

Конструкція “It as a new subject + 

passive” 

Ex.1-3 (p.142) Unit5 ex.11, ex.4,5(p143) 

Unit 5 ex.10 

 Проблеми 

довкілля. 

Practice the vocabulary on the topic 

“It’s Our Planet”. 

Ex.3(p144), ex.1,2 (p144), ex.4,5 (p145) 

Unit 5 ex.3-5 

Організації із 
Reasons of Environmental problems 

 

захисту   

навколишньо 

го 

  

середовища   

 

 

Speaking about art 



6 Види 

мистецтва. 

Опис картини 

New words in picture description. 

Different art forms (painting, sculpture, 

cinema, literature, photography, music, 

architecture) 

Unit 6 ex.1-3 

(p 165), ex 5 (p 168), ex 4 (p 165), ex 7 a,b (p 

169). 

 Види 

мистецтва. 

Живопис 

Participle I, II Ex 1,2 (p. 171), 3-5 (p 172), ex 8 (p 169), ex 9 

(p 170) 

Unit 6, ex.2 

 Повторення 

граматики 

Дієприкметники теперішнього та 

минулого часу 

Ex 1,2 (p 173), 3,4 (p 174), Ex 4-6 (175), 

Unit 6, ex 9,10. 

 Кінематограф Do you like watching films? 

Is watching a film more interesting than 

reading a book? 

What films made you laugh a lot? 

What films made you cry? 

Is there a big difference watching a film 

on a video at home and in the cinema? 

Ex 2 (p 176), 3,4 (p 177) 

Unit 6 ex 9,10 

 Живопис. 

Кіно. 

Театр 

Дієприкметники теперішнього та 

минулого часу 

Ex 2 (p 186), Ex 5b ( 178), Ex 1,2 (180), Ex 6 

(179) 

Unit 6, ex 4,5 

 Мистецтво. 

Повторення 

Прочитати оповідання Оскара Уальда 

«The Model Millionaire» 

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

Gqx8Ik 

 
 
 
 
 

Focus on Youth 

7 Проблеми 

молоді 

Speak on the certain dangers and 

hardships that may occur in young 

people’s lives 

Ex.1(206), 2,3 (p207), 3(p202), 4,5 (p203), 

6a(p204), ex.6b,7 (p205) 

Unit 7 ex.4,6 

 Повторення 

граматики 

Інфінітив і герундій Ex.1,2 (p208), 3-5(209) 

Unit 7 ex.11,12 

https://www.youtube.com/watch?v=uozTdGqx8Ik
https://www.youtube.com/watch?v=uozTdGqx8Ik


 Проблеми 

молоді 

Describe the community you live 

in. 

Do you like living there? 

Are there any problems you would 

like 

to point out? 

Law on the sales of alcohol to 

minors 

not obeyed 

Working hours of discos 

Youngsters staying out late, lack of 

sleep 

Wrong role models 

Lack of information on the dangers 

of 

drinking 

Ex.1 (p219), 2(p220), 

ex4 (p217), ex.1,2 (p215) 

ex3 (216) Unit 7 ex.7 

 Проблеми 

молоді. 

Молодіжні 

організації 

Прочитати оповідання Френка 

Стоктона “The Lady or the Tiger” 

https://learningenglish.voanews.com/a/frank- 

stockton-the-lady-or-the-tiger/4190859.html 

ex.4 (p.221), ex3(p220), 5(p.223), 6,7(p224), 

8(p225), 9(p.226), ex.1,2 (p228),3(p229), 4,5 

(p231) 

 

 
People and Society 

8 Повторення 

граматики 

Неособові форми дієслова Ex.1,2 (p246), 3,4 (p247) Unit8 ex 12,13 

 Міжнародна 

співпраця 

України 

Who is the Secretary General of 

the UNO at the moment? 

UNESCO is part of the United 

Nations. 

Ex.3 (p252), ex2 (p248), 

3 (p249) 

Unit8 ex 8-10 

 What do these letters stand for? 

What is the aim of this 

organization? 

 

 What is the function of the UN 

peacekeeping force? 

 

 What are the permanent members 

of the UNO? 

 

 Which of the two comprises more  

https://learningenglish.voanews.com/a/frank-stockton-the-lady-or-the-tiger/4190859.html
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  countries: the General Assembly or 

the Security Council? 

 

 Українська 

держава. 

Міжнародна 

співпраця 

України 

Споріднені слова, інфінітив, 

герундій 

Ex.4 (p256), 5,6(p258), 

ex.1(p255), ex 2,3(p256) 

Unit8 ex 4, 11 

 Українська 

держава. 

Повторення 

Оповідання Сакі “The Open 

Window” 

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

UtD7sDoYtU 
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