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Календарно-тематичне планування за НМК “New Streetwise Intermediate” в 11 класі (2 уроки на тиждень) IІ півріччя 
 

Мовний матеріал 
№ 
уро
ку 

Дата 
Сфери (тематика) 
спілкування. 
Тема. Підтема 

Мовленнєві 
функції 

Експоненти 
функцій Лексичний Граматичний Фонетичний 

Письмо Аудіювання Читання 

11. Життя молоді в наш час і в майбутньому 
34.  Любов до ризику та 

безпека інших 
Issue 11 
SB p.100 

Порадити I (don’t) think you 
should. 
You should/ought 
 to … 
You’d better… 

Phrasal Verbs 
(look up, run out, 
pick up) 

Наголос при 
вимові 
фразових 
дієслів 

SB p.116, e. A1, 
B1 

SB p.100 SB p.100, e. 
2,4 

35.  Екстремальні види 
спорту 
SB p.101 

Висловити 
прохання або 
наказ 

Why don’t you… 
Turn it off… 
Please call it off… 

Accelerate, accused, admit, 
bend, break, break down, crash, 
crown court, urge, deliberately, 
driving test, egg on, fiercely, 
get through, give up, go out 
with, jury, kerb, knock down, 
lay-by, look up, lose one’s 
nerve, swerve, overreach, 
reckless, etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 120, TB p. 102) 

Місце 
займенника, що 
відноситься до 
фразового 
дієслова 

Наголос у 
реченні 

SB p.101, e.5,6 
SB p.116, e.B2 
Optional 
activity 
TB p.103 

SB p.101, e. 
7,8 

WB p.62 

36.  Техніка майбутнього 
SB p.102 

Висловити 
здивування 

Really? 
That’s incredible! 

Would + infinitive  Наголос у 
складених 
іменниках 

Міні-твір 
“Зміни в 
нашому житті 
за останні 100 
років” 

SB p.102, e.2 SB p.103, e.3 

37.  Будинок 
майбутнього 
SB p.103 

Висловити 
захоплення 

Isn’t it nice? 
I think it’s great! 
What a lovely house! 
Wow! 

Appliances, approximately, 
consumer products, electric 
bulb, flat-screen TV, monitor, 
program, satellite, spaceship, 
washing machine 
(Див. Wordlist 
SB p. 120, TB p. 105) 

Future Perfect 
Will + have + Past 
Participle 

Інтонація 
позитивних і 
негативних 
реплік 

SB p.103, e.4,5 SB p.103, 
e.6,7 

WB p.64 

38.  Домашнє читання 
39.  Один день з життя 

молодої людини 
SB p.104 

Розповісти 
про свій 
розпорядок 
дня 

At roughly 7:30 a.m. 
my radio alarm rings. 
I finally crawl out of 
bed at 8 a.m. 

Структура 
either… or… 
 

Емоційне 
читання тексту 

WB p. 67, e.1,2 SB p.104 SB p.104, e.1 
Optional 
activity. 
TB p.108 

40.  Один день з мого 
життя 
SB p.105 

Пояснити 
своє 
твердження 

I jump out of bed 
because I love going 
to school. 

Approve, aspect, crawl, have a 
lie-in, roughly, routines, trick, 
up-to-date, left behind, etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 120, TB p. 107) Вживання 

дієслів з - ing 
Інтонація 
речень зі 
структурою 
either… or… 

SB p.105, e. 
2,3,6 

Classroom 
English 

SB p.105, e.5 

41.  Робота на іншій 
планеті 
SB p.106 

Поскаржити-
ся на щось 

Everything’s fine 
except for… 
Well, I’m finding it a 
bit… 

Bring someone round,  fuse, 
hell, kite, pack a bag, pre-flight, 
rocket, timeless, touchdown 
(Див. Wordlist 
SB p. 120, TB p. 109) 

Префікси, що 
означають 
кількість: 
Uni-, mono-, bi-, 
tri, multy, poly 

Вимова слів 
пісні 

WB p.67, e.3 
Vocabulary test 
(SB p.120, 
Wordlist, Issue 
11, 1-3) 

Пісня 
“The Rocket 
Man” 
SB p.106 

SB p.106, e.2 

42.  Тематична атестація 
43.  Домашнє читання 

12. Несправедливість у стосунках між людьми 
44.  Расова 

дискримінація 
Issue 12 
SB p.108 

Попросити 
дозволу і 
відмовити в 
дозволі 

Might I see it, please? 
You just can’t do it. 

Agitated, apply (for), attitude, 
be fed up with something, 
behave, blurt out, coloured, 
cops, furious, referee, splutter, 
discriminate, discrimination, 
eagerly, etc. 

Утворення 
прислівників за 
допомогою 
суфікса -ly 

Британський та 
американський 
варіанти 
вимови букви r 
наприкінці 
слова 

SB p. 109, e. 3 SB p. 108 SB p.108,  
e.1,2 
SB p. 09,  
e.3,4 
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45.  Інші види 
дискримінації в 
суспільстві 
SB p.109 

Висловити 
власну думку 

I suppose they’re 
doing their job. 

(Див. Wordlist 
SB p. 120, TB p. 111) 

Дієслова 
Say, tell, ask 

Тон і емоції у 
мові 

SB p.109, e.7 
Optional 
activity 
TB p.112 

SB p.109 SB p.109, e.6 
WB p.68 

46.  Проектна робота “Читання для задоволення” TB p.110 
47.  Домашнє читання 
48.  Ці неможливі батьки 

SB p.110 
Переконати 
когось 

In spite of your 
disappointment, the 
best thing you can do 
is… 

Накази 
I wish + past tense 

Емоційне 
читання тексту 

WB p.71, e.3 SB p.110 SB p.110,  
e.2,3,4 
Optional 
activity 
TB p.113-114 

49.  Вечір з рідними чи 
вечірка з друзями: 
що краще? 
SB p.111 

Умовити 
когось щось 
зробити 

I promise I’ll… 
But really I want to 
go… 
I’ll even help you… 
Oh come on. 

Delighted, do one’s bit, every 
now and then, fed up (with), get 
into the habit of, go on and on 
(at), groan, hang up, made of 
money, make an effort, moan, 
pull a face, sulk etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 120, TB p. 113) 

Сполучники 
although/though/e
ven though/ even 
if/in spite 
of/despite та їх 
вживання у 
складно-
підрядних 
реченнях 

Вимова букво-
сполучення gh: 
[g], [f], silent 

SB p.111, e.5 
SB p.116, e.B4 

SB p.111, 
e.6, 7 

WB p.70 

50.  Правда і брехня 
SB p.112 

Вибачитись Sorry, I didn’t realize 
what the time is. 
I’m sorry, but… 

Past Perfect Інтонація у 
вибаченнях 

WB p.73, e.1 
SB p.113, e.4 

SB p.112 SB p.112, e.2 

51.  Захоплюючі 
неправдиві історії 
SB p.113 

Описати 
події 

It was last summer. 
Jean loved her sister’s 
suit. 

Backfire, blame, chemical, 
cracking, dare, designer dress, 
gorgeous, hammock, liar, lie, 
pay someone back, permission, 
scream, stain etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 120, TB p. 116) 

Схожі 
прикметники та 
прислівники з 
різним 
значенням 
(hard – hardly) 

Вимова нових 
слів 

SB p.113, 
e.3,5,6 
WB p.73, e.2 

Classroom 
English 

WB p.72 

52.  Тематична атестація 
53.  Домашнє читання 

Повторення.  Підготовка до державної підсумкової атестації 
54.  Сім’я та її 

помешкання 
Розповісти 
про місто 

If you want to get to… 
go down… 
The bus stop is over 
there on the opposite 
side of the street. 

Traffic lights, to avoid troubles, 
discotheque, disco, to make 
one’s purchases, self-service 
shop, share the room, have 
much in common 

“used to” і 
“would” 

Читання букво-
сполучення 
“голосна + r” в 
ненаголо-
шених складах 

Self-test 
WB p.74, e.1 

Classroom 
English 

Oxford 
Bookworms 

Factfiles: 
“England” 

55.  Україна: основні 
відомості, клімат, 
культура, історичні 
події 

Розповісти 
про правила 
безпечної 
поведінки на 
вулиці та в 
громадських 
місцях 

Do not walk with your 
back to the traffic. 
Look both ways 
before crossing the 
road. Look out for 
turning traffic. 

Continental, rainfall, in general, 
cultivate, win recognition 

Present Simple 
Past Simple 
Present Perfect 
Past Progressive 
Gerund 

Інтонація 
питання з 
“what” 

Self-test 
WB p.74, e.3 

Презентація 
повідомлень 

 
 

56.  Англійська мова – 
одна з найрозпо-
всюдженіших мов у 
світі. Довідкова 
література цією 
мовою 

Розповісти 
про 
важливість 
вивчення 
іноземних 
мов 

Knowledge of a 
foreign language 
makes your outlook 
wider. 
Learning languages, 
one can train ones 
memory. 

Edition, impression, definition, 
phonetic symbols, language 
study pages, artificial language, 
invented, native speaker, imitate 

Will, going to or 
Future 
Progressive 

Інтонація 
альтернативн-
ого запитання 

Self-test 
WB p.75, e.1 

Презентація 
повідомлень 

Oxford 
Bookworms 
Factfiles: 
“Oxford” 
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57.  Улюблені 
телепередачі 

Зробити 
анонс 
улюбленої 
передачі 

Are you interested 
in…? 
Enjoy yourself 
watching… 

Current affairs, point of view, 
quiz-program, cartoon 

Past Perfect 
Past Perfect 
Progressive 

Інтонація  
Tag questions 

Self-test 
WB p.75, e.2 

Презентація 
повідомлень 

 

58.  Домашнє читання 
59.  Навколишнє 

середовище, 
здоровий спосіб 
життя та охорона 
здоров’я 

Зробити 
виступ на 
конференції 
про здоровий 
спосіб життя 

If you eat slowly, you 
won’t overeat. 
All sorts of physical 
exercises are very 
helpful. 

Burning problem, to pollute, 
harmful, reduce, raw materials, 
radioactive contamination 

Reported Speech Смисловий 
наголос у 
питаннях 

Self-test 
WB p.76, e.1 

Classroom 
English 

Oxford 
Bookworms 
Factfiles: 
“Scotland” 

60.  Моє помешкання та 
інформація про 
нього 

Домовитися 
про умови 
оплати 

The price is $50 per 
month. If our 
conditions suit you, 
you may… 

Residental area, modern 
conveniences, cosy, decorated, 
water-colours 

Conditional 
Sentences 

Вимова 
скорочень: 
I’ve, won’t 

Self-test 
WB p.76, e.2 

Презентація 
повідомлень 

 

61.  Письменники 
англомовних країн 

Поділитися 
враженням 
від 
прочитаної 
книжки 

The book is 
interesting and easy 
to read. 

Fiction, detective story, novel, 
book of poetry, to receive a 
prize for literature 

Comparatives, 
superlatives 
(not) as… as… 

Інтонація 
коротких 
відповідей: 
Yes, I can / 
have… 
No, I can’t / 
haven’t 

Self-test 
WB p.77, e.1 

Classroom 
English 

Oxford 
Bookworms 
Factfiles: 
“The USA” 

62.  Інформація про 
країну, мова якої 
вивчається 

Залишити по-
відомлення 
на автовідпо-
відачі 

I’m ringing to let you 
know that… 
Could you ring me 
back? 

Exciting sights, castle, fortress, 
crow jewels, waxworks, 
fascinating 

Infinitive and 
Gerunds 

Дзвінкі та 
глухі 
приголосні 

Self-test 
WB p.77, e.2 

Презентація 
підготовле-
них 
повідомлень 

 

63.  Домашнє читання 
64.  Політичний устрій 

та освіта в 
англомовних країнах 

Зробити 
оголошення 

To the attention of… To be vested, highest legal 
authority, local constituency, 
shadow cabinet 

III Conditional 
Сполучники: 
Who, whose, 
which, that 

Ритм і темп у 
читанні тексту 

Self-test 
WB p.78, e.1 

Classroom 
English 

Oxford 
Bookworms 
Factfiles: 
“New York” 

65.  Інформація для 
туристів 

Запитати 
інформацію в 
туристично-
му агентстві 

I’d like to know… 
I’m glad to hear… 

Travel agency, to reserve a 
ticket, non-stop flight, to make 
a right choice 

Must/should/ 
could/may/ might 
+ have + III form 

Інтонація 
заперечного 
речення 

Self-test 
WB p.78, e.3 

Презентація 
повідомлень, 
підготовле-
них вдома 

 

66.  Сімейні традиції. 
Святкування дня 
народження 

Написати 
листівку-
привітання 

Many happy returns 
of the day! 
May all your dreams 
come true! 

Celebration, surprise, invite, 
guest, preparation, joy 

Future Perfect Подвійний 
наголос у 
словах 

Self-test 
WB p.79, e.1,2 

Classroom 
English 

Oxford 
Bookworms 
Factfiles: 
“Australia and 
New Zealand” 

67.  Плани на майбутнє.  
Вибір професії 

Написати 
записку про 
запізнення 

I’ll be home late 
today. 
Don’t worry. 
Hope you… 

Occupation, enter, graduate 
from, future prospects, 
influence, vague ideas 

Adjectives and 
adverbs 

Читання 
ненаголошених 
слів у реченні 

Self-test 
WB p. 79, e.4 

Classroom 
English 

 

68.  Тематична атестація 
 
Для домашнього читання рекомендуються адаптовані книжки з серій: The Oxford Bookworms Library (рівні 4 і 5) і Oxford Factfiles (всі рівні). 


