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Календарно-тематичне планування по Open Doors.  7 клас, 4 уроки на тиждень. І семестр 

Мовний матеріал Письмо Аудіювання Читання № 
уро-
ку 

Дата Сфери (тематика) 
спілкування. 
Тема. Підтема 

Мовленнєві 
функції 

Експоненти функцій 
Лексичний Граматичний Фонетичний    

1.   Інтереси та 
зовнішність людини 
Unit 1 
Популярні 
молодіжні групи 
SB p. 4 

Розповісти про 
людину, її 
заняття  

Ann is the singer whose 
talents include designing 
clothes for her and David. 

Порядок слів у 
розповідному 
реченні 

Інтонація 
розповідного 
речення 

WB p.3, e.1 SB p.4, t.1 SB p.4, e.1 

2.   Мій друг 
SB p. 5 

Запитати й 
розповісти про 
особу, її 
уподобання 

Where were you born? 
I was born… 
What are your favourite 
clothes? 
My favourite clothes are… 

Aerobics, baggy, boots, 
height, leggings, nickname, 
multicoloured, currently, 
old-fashioned, weight, 
bounced, coincidence, so, 
current, duo, factfile, stage, 
forever, gossip, handsome, 
profile, reporter, studio, etc. 
(Див. TB p. 16) 

Порядок слів у 
питальному 
реченні 

Інтонація 
питального 
речення 

SB p.5, e.6 
WB p.3, e.2-4 

SB p.5 SB p.5, e.3, 4 

3.   У поході 
SB p. 6 

Розповісти про 
події 

Stephen is sitting next to 
me. He’s listening to his 
Walkman. He loves pop 
music and his favourite 
band is E17. 

Present Simple, 
Present Continuous. 
Відносні 
займенники: 
who, which, that. 

Звуки 
[N], [s], [z] 

SB p.6, e.3 
WB p.4, e.1-3 

SB p.6 SB p.6, e.1, 3 

4.   Люди та речі, що нас 
оточують 
SB p. 7 

Дати 
визначення 
предмету, 
особі 

A lion is a big cat, which  
lives in Africa. 
That’s the boy who’s a 
friend of Lusy’s. 

As usual, astronomer, feet, 
belong, machine, marks, 
habit, nervous, nurse, plan, 
ship, that, top of the class, 
video (recorder), chef, 
when, which, who, whose, 
action, arrangement, clause, 
become, emotion, main 
clause, monolingual, etc.  
(Див. TB p. 18) 

Відносні 
займенники: 
who, which, that, 
whose. 
Підрядні речення 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

SB p.7, e.5-9 
WB p.5, e.4-6 

SB p.7 SB p.7, e. 9, 10 

5.   Мій звичайний день 
SB p. 8 

Запитати й 
відповісти про 
звичайні дії та 
хобі 

When does your sister get 
up? 
She’s lazy. She always get 
up at eight o’clock. 

Present Simple: 
прислівники 
“never”, “hardly 
ever”, “often”,  
“sometimes”, 
“usually”, “always” 

Наголос у 
слові: 
ненаголошена 
[q] 

WB p.6, e.1-3 SB p.8, t. 2-4 SB p.8, e.2, 4 

6.   Шкільні предмети 
SB p. 9 

Запитати й 
відповісти 
щодо шкільних 
предметів 

How many subjects is he 
studying this year? 
He’s doing nine. 

Cough, Craft and design, 
English literature, appoint, 
Environmental studies, 
play, poem, sax, Social 
studies, folks, gig, loads, 
gorgeous, I guess, mega, 
etc. 
(Див. TB p. 20) 

Present Simple, 
Present 
Continuous 

Вимова назв 
шкільних 
предметів 

WB p.7, e.4-6 SB p.9, t.5 SB p.9, e.1, 2 

7.   Опис людини 
SB p. 10 

Описати 
особливості 
людини 

He’s a nice, tall, young, 
thin, fair-haired English 
boy. 

Dark-haired, fair-haired, 
flattery, interest, pleasant, 
polka dots, slim, stripes, 
etc. 
(Див. TB p. 22) 

Місце 
прикметників у 
реченні 

Інтонація 
розповідного 
речення 

SB p.10, e.1,3,4 
WB p.8, e.1-4 

SB p.10 SB p.10, e.2 

8.   Домашнє читання 
9.   Щоденник 

досягнень 1 
SB p. 11 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
раніше 
вивченого 
матеріалу 

SB p.11, e.5 SB p.11, e.1-4 Пісня 
“Dedicated 
Follower of 
Fashion” 
SB p.11, t.6 

SB p.11, e.1 

10.   Тематична атестація 
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11.   Істина по межами 
реальності 
Unit 2 
Зустріч з 
прибульцями 
SB p. 12 

Виказати 
власну точку 
зору 

I believe in life on other 
planets. 

Past Simple 
Past Continuous 

Вимова нових 
слів 

WB p.9, e.1 SB p.12, t.1 SB p.12, e.1 

12.   Дивні істоти 
SB p. 13 

Запитати й 
відповісти про 
події, що 
відбулися 

What was Ace doing when 
he heard something 
outside? 
He was brushing his teeth. 

Alien, exist, flying saucer, 
goblin, invasion, land, pick, 
shooting star, skin, 
spaceship, UFO, creature, 
unidentified, yard, cross, 
disappear, encounter, 
honestly, inch, outer space, 
pleasure, etc. 
(Див. TB p. 26) 

Past Simple 
Past Continuous 

[`dId] 
[`didnt] 

SB p.13, e.7 
WB p.9, e.2 

SB p.13, t.2, 3 SB p.13, e.3,4,7 

13.   Замок з привидами 
SB p. 14 

Розповісти про 
події, що 
відбувалися 

I was walking past the 
bedroom when I heard a 
strange noise. 

Past Simple 
Past Continuous 

Звук 
[w] 

WB p.10, e.1-3 
SB p.14, e.2, 3 

SB p.14, t.4 SB p.14, e.1, 4  

14.   Які вони – 
прибульці? 
SB p. 15 

Дати 
визначення 
предмету, 
особі 

That’s the doctor I saw 
last week. 

Anybody, anyone, inherit, 
anywhere, bored, break 
into, disappear, everybody, 
everything, gardener, 
haunt, kill, leave out, no 
one, nobody, nothing, etc. 
(Див. TB p. 28) 

Неозначні 
займенники 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

WB p.11, e.4-6 
SB p.15, e.7-9 

SB p.15 SB p.15, e.6, 10 

15.   Телебачення 
SB p. 16 

Висловити 
власні уподо-
бання і не-
прихільність 

I hate programmes about 
the news. 
I don’t mind game shows. 

Неозначені 
займенники 

Наголос у 
реченні: 
ненаголошена 
[q] 

WB p.12, e.1, 2 SB p.16, t.5, 6 SB p.16, e.1-3 

16.   Всесвіт 
SB p. 17 

Обговорити 
текст 

When a small star 
reaches the end of its life 
it becomes cooler. 

Black hole, comet, galaxy, 
documentary, drama, I 
suppose, mind: I don’t 
mind, politics, pulsar, red 
giant, stand: I can’t stand, 
supernova, universe, etc. 
(Див. TB p. 30) 

Порядок слів у 
розповідному 
реченні 

Вимова нових 
слів 

WB p.13, e.3, 4 SB p.17, t.7 SB p.17, e.1, 2  

17.   Мій кращий друг 
SB p. 18 

Описати 
людину 

He is interested in all 
kinds of music. 
I like him because he’s got 
a good sense of humour. 

Appearance, background, 
physical, silly, comma, 
apostrophe, etc. 
(Див. TB p. 32) 

Знаки пунктуації Звук 
[h] 

WB p.14, e.1-4 
SB p.18, e.3, 4 

SB p.18 SB p.18, e.1, 2 

18.   Домашнє читання 
19.   Щоденник 

досягнень 2 
SB p. 19 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p.19, e.6 SB p.19, e.1-5 Пісня “The 
Purple People 
Eater” 
SB p.19, t.8 

SB p.19 

20.   Проектна робота 1 “Улюблений музикант” SB p. 100, TB p. 115 
21.   Тематична атестація 
22.   Тест 1 (TB p. 133-136) 
23.   Місто, в якому я 

живу 
Unit 3 
У рок-клубі 
SB p. 20 

Розповісти, що 
ти знаєш про 
рок-музику 

Elvis Presley became one 
of the world’s most 
popular singers. 

Past Simple Вимова нових 
слів 

WB p.15, e.1 
SB p.20, e.3 

SB p.20, t.1 SB p.20, e.1, 2  

24.   На рок-концерті? 
SB p. 21 

Запитати й 
відповісти про 
власний досвід 

Have you ever been to a 
rock concert? 
Yes, I have.  

Affection, associated with, 
ballad, blues, connected 
with, country music, king, 
distinct, generally, gospel 
music, heavy metal, etc. 
(Див. TB p. 35) Present Perfect Смисловий 

наголос у 
реченні 

WB p.15, e.2 SB p.21, t.2-4 SB p.21, e.4, 5  

25.   Подорож до Парижа 
SB p. 22 

Розповісти про 
нещодавні 
події 

I have just been to the 
Eiffel Tower. I climbed 
right to the top. 

Baby, cycle, exhibition, go 
to sleep, Pery, 
unfortunately, used to, bet: 
I bet…, myself, terrific 

Past Simple and 
Present Perfect 

Звук 
[x] 

WB p.16, e.1-3 
SB p.22, e.2,3,5 

SB p.22, t.5 SB p.22, e.4, 5  
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26.   Колишні звички 
SB p. 23 

Запитати й 
відповісти про 
колишні звички 

When you were younger, 
did you use to come to 
school by car? No, I didn’t. 

I bet…, myself, terrific 
(Див. TB p. 37) 

Used to (колишні 
звички) 

Звук 
[d] 

WB p.17, e.4, 5 
SB p.23, e.8 

SB p.23, t.6, 7 SB p.23, e.6 

27.   Усі чи ніхто 
SB p. 24 

Запитати й 
відповісти про 
кількість 
людей 

Has either of you seen 
‘Jurassic Park’? 
Yes, I’ve seen it. 
And I have too. 
So, both of you have seen 
it! 

Речення з: 
eighter…or, 
neighter…nor, 
both, a few, all, 
each, most, any, 
some, none, every 

Наголос у 
реченні. 
Звук 
[D] 

WB p.18, e.1, 2 
 

SB p.24, t.8-11 SB p.24, e.1-3 

28.   Історія Лондона 
SB p. 25 

Обговорити 
отриману 
інформацію 

London has changed a lot 
since mediaeval times. 

Both, charity, coronation, 
eighter, execution, hot air 
balloon, neither, nor, the 
Blitz, Anglo-Saxon, battle, 
building, Celtic, central, 
ceremony, Christian, 
citizen, cramped, crime, 
cultural, deserve, etc. 
(Див. TB p. 39) 

Past Simple and 
Present Perfect 

Вимова нових 
слів 

WB p.19, e.3, 4 
SB p. 25, e. 1 

SB p.25, t.12 SB p.25, e.1 

29.   Рідні місця 
SB p. 26 

Розповісти про 
рідні місця 

I like our village because 
it is small and quiet. 

Building, education, 
entertainment, lion, 
spider, tiger, etc. 
(Див. TB p. 42) 

Used to (колишні 
звички) 

Інтонація роз-
повідного 
речення 

SB p.26, e.2 
WB p.20, e.1-4 

SB p.26 SB p.26, e.1 

30.   Домашнє читання 
31.   Щоденник 

досягнень 3 
SB p. 27 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
раніше 
вивченого 
матеріалу 

SB p.27, e.6 SB p.27, e.1-5 Пісня “Rock 
Around the 
Clock” 
SB p.27, t.13 

SB p.27 

32.   Тематична атестація 
33.   Наука і техніка 

Unit 4 
Комп’ютери в 
нашому житті 
SB p. 28 

Відповісти на 
запитання 
щодо здобутої 
інформації 

What do you think the 
message was about? 
I think it was from…, 
because… 

Present Simple 
Present Perfect 

Вимова нових 
слів 

WB p.21, e.1,2 SB p.28, t.1 SB p.28, e.1, 2  

34.   Відеофільми 
SB p. 29 

Обговорити 
свої улюблені 
відеофільми 

My favourite video is… 
I like it best because of its 
special effects. 

Base unit, composition, 
disagree, e-mail, grand 
total, joystick, keyboard, 
modern, mouse, mouse 
mat, printer, rubbish, 
screen, storyline, baron, 
anonymous, category, etc. 
(Див. TB p. 45) 

Present Simple Інтонація 
речення 

WB p.21, e.3 SB p.29, t.2, 3 SB p.29, e.5 

35.   Хобі 
SB p. 30 

Розповісти про 
дії, що почалися 
в минулому й 
ще 
продовжуються 

Emma has been collecting 
video games since April. 

Present Perfect 
Continuous 

Звук 
[N] 

WB p.22, e.1-4 
SB p.30, 
e.1,2,4,5 

SB p.30 SB p.30, e.3 

36.   Інтереси молоді 
SB p. 31 

Запитати й 
відповісти про 
дії, що почалися 
в минулому й 
ще 
продовжуються 

Kate and Jenny plan to go 
on holiday together this 
year. They both enjoy 
traveling. 

Action, arrange, avoid, 
beach, manage, pen friend, 
persuade, relative, suggest, 
sunbathe, word processor, 
indicate, length, 
pronunciation 
(Див. TB p. 47) 

Present Perfect 
Continuous. 
Дієслово + 
інфінітив чи 
дієслово + 
герундій 

Звук 
[IN] 

WB p.23, e.5, 6 
SB p.31, e.6-9 

SB p.31, t.4 SB p.31, e.7, 10 

37.   Наші захоплення 
SB p. 32 

Висловити 
згоду чи 
незгоду 

I like comedies. 
So do I. 
I hate animal cartoons. 
I don’t like them either. 

So, nor/neither, 
too, either 

Звуки 
[R], [E:] 

WB p.24, e.1-2 
SB p.32, e.2, 3 

SB p.32, t.5, 6 SB p.32, e.1 

38.   Як створюють 
мультфільми 
SB p. 33 

Обговорити, як 
створюють 
мультфільми 

All the frames are put on 
to a continuous film. 

Accompany, animator, 
assistant, cartoon, chief, 
character, co-ordinate, 
composer, even, individual, 
public, publicity, require, 
scene, script, so: So do I, 
sound track, etc. 
(Див. TB p. 49) 

Present Simple Вимова нових 
слів 

WB p.25, e.4, 5 SB p.33, t.7, 8 SB p.33, e.1-3 
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39.   Сюжет фільму 
SB p. 34 

Додумати й 
розповісти 
продовження 
історії 

From the light of the 
torch, they could see a 
shape on Jane’s bed. It 
was… 

Footprint, instead, mess, 
middle, shape, torch, hang, 
trouble, bulgar, carton, etc. 
(Див. TB p. 51) 

Past Simple Інтонація 
розповіді 

WB p.26, e.1-2 
SB p.34, e.3 

SB p.34, t.9 SB p.34, e.1-2 

40.   Щоденник 
досягнень 4 
SB p. 35 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p.35, e.5 SB p.35, e.1-4 Пісня “Video 
killed the radio 
star” 
SB p.35, t.10 

SB p.35, e.1-5 

41.   Домашнє читання 
42.   Проектна робота 2 “Цікаві місця” SB p. 101, TB p. 115 
43.   Тематична атестація 
44.   Тест 2 (TB p. 137-140) 
45.   Тваринний світ 

Unit 5 
Дикі тварини 
SB p. 36 

Висловити 
можливість, 
припущення 

It can’t be a dog. 
It must be a wild panther. 

Модальні 
дієслова: 
Can/could 
May/might 
Must 

Інтонація 
розповідного 
речення 

WB p.27, e.1, 2 SB p.36 SB p.36, e.2 

46.   Улюблені тварини 
SB p. 37 

Зробити 
логічний 
висновок 

Would you like to have a 
pet panther? 
No, I wouldn’t. It could be 
dangerous. 

Attack, bee, certainly, 
crocodile, hunger, hunt, 
leopard, mysterious, 
panther, prey, sheep, 
stranger, wild, boss, 
incident, remote, report, 
uncertain, zoo 
(Див. TB p. 54) 

Утворення 
прикметників 

Інтонація 
питального 
речення 

WB p.27, e.3 SB p.37, e.1, 2 SB p.37, e.3, 6 

47.   Тваринний світ 
Африки 
SB p. 38 

Розповісти про 
дії інших 
людей 

Anya has visited London 
zoo three times. 

Present Perfect 
Simple and 
Continuous 

Вимова 
скорочень: 
I’ve 
I’ve been 

WB p.28, e.1, 2 
SB p.38, e. 1-3 

SB p.38 SB p.38, e.3 

48.   Якби я був твариною 
SB p. 39 

Висловити 
припущення 

If I were an animal, I’d be 
a lion. Because lions are 
strong and brave. 

Complete, endangered, line 
(telephone), local, public 
library, recently, species, 
take notes, zoo, headword, 
part of speech, stress, 
unreal 
(Див. TB p. 55) 

Second 
Conditional 

Наголос в 
умовних 
реченнях ІІ типу 

WB p.29, e.3, 4 
SB p.39, e.5, 6 

SB p.39 SB p.39, e. 
4,5,8 

49.   Проблеми та поради 
SB p. 40 

Висловити 
проблему й 
дати пораду  

I’ve got a toothache! 
You should go to the 
dentist! 

Should/ 
shouldn’t 
If I were you, 
I’d… 

Звуки 
[L], [A] 

WB p.30, e.1-3 SB p.40, t.3-6 SB p.40, e. 
1,2,4 

50.   Проблеми 
тваринного світу 
SB p. 41 

Висловити 
власну думку 

I think that the unicorn 
may never have existed. 

Annoy, extinct, Lost 
Property, New Zealand, 
Pacific Ocean, part-time, 
refuse, shark, snowman, 
The Congo, Tibet, unicorn, 
useless, wallet, etc. 
(Див. TB p. 57) 

Present Simple 
Present 

Вимова нових 
слів 

WB p.31, e.4, 5 
SB p. 41, e. 2,3 

SB p.41, t.7 SB p.41, e.1-3 

51.   Екскурсія до 
зоопарку 
SB p. 42 

Розповісти, як 
писати 
формального 
листа 

You should always choose 
the correct close for your 
letters. 

Reduction, representative, 
word-process, Yours 
sincerely, etc. 
(Див. TB p. 59) 

Порядок слів у 
розповідному 
реченні 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

WB p.32, e.1, 2 SB p.42 SB p.42, e.1-3 

52.   Домашнє читання 
53.   Щоденник 

досягнень 5 
SB p. 43 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p.43, e.6 SB p.43, e.1-5 Пісня “Walk 
the dinosaur” 
SB p.43, t.8 

SB p.43, e.1-4 

54.   Тематична атестація 
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55.   Охорона 
громадського 
порядку 
Unit 6 
Вандали в школі 
SB p. 44 

Обговорити 
проблему 
вандалізму 

I think vandals are a 
problem in our school. 

Модальні 
дієслова: 
Should 
Ought to 

[Sqd] 
[Lt tq] 

WB p.33, e.1, 2 SB p.44 SB p.44, e. 1,2 

56.   Порядок на вулицях 
міста 
SB p. 45 

Висловити 
власну думку 

What do you think about 
people who write graffiti? 
They shouldn’t write on 
walls. They should 
respect public property. 

A great deal of…, 
accusation, accuse, argue, 
blame, damage, fine (v), 
graffiti, litter, ought to, 
property, punish, respect, 
punishment, shock, speed 
limit, suspicious, vandalize, 
unpleasant, vandal, remark 
equipment, evidence  
(Див. TB p. 62) 

Модальні 
дієслова: 
Should 
Ought to 

[‘Sudnt] 
[‘Ltnt tq] 

WB p.33, e.3 
SB p.45, e.5 

SB p.45, t. 1,2 SB p.45, e.3 

57.   Що було вчора? 
SB p. 46 

Розповісти про 
минулі події 

After Anya had eaten her 
dinner, she watched a 
video. 

Past Perfect Simple Вимова 
скорочень з 
“d” – I’d 

WB p.34, e.1-3 SB p.46 SB p.46, e.1-4 

58.   Події минулого дня 
SB p. 47 

Розповісти про 
дії інших 
людей 

Stephen was tired, 
because he had been 
studying all evening. 

Herself, himself, 
ourselves, psychology, 
ring, themselves, type (v), 
yourself, yourselves, pop 
charts 
(Див. TB p. 63) 

Past Perfect 
Continuous 
Зворотні 
займенники 

Вимова 
зворотніх 
займенників 

WB p.35, e.4-6 
SB p. 47, e.5-9 

SB p.47, e.3 SB p.47, e.5, 6  

59.   Бойові мистецтва 
SB p. 48 

Розповісти про 
бойові 
мистецтва 

The martial arts began 
thousand years ago in the 
Far East. 

Present and Past 
Tenses 

Вимова нових 
слів 

WB p.36, e.1-3 SB p.48 SB p.48, e.1, 2 

60.   Моє ставлення до 
бойових мистецтв 
SB p. 49 

Висловити 
власне ставлен-
ня до бойових 
мистецтв 

Martial arts teach 
confidence. 
Martial arts encourage 
aggression. 

Aggression, confidence, 
empty, Far East, judo, 
karate, Kung Fu, martial 
arts, non-sexist, weak, 
Self-confidence, unarmed, 
Wu Shu, aggressive, etc. 
(Див. TB p. 65) 

Present Simple Смисловий 
наголос у 
реченні 

WB p.37, e.4, 5 
SB p.49, e.4 

SB p.49, t.4 SB p.49, e.3 

61.   Розвиток здібностей 
дитини 
SB p. 50 

Висловити 
ставлення до 
проблеми 

Oh no! Now they want us 
to learn two languages! 

Contrasting, convenient, 
culture, however, in 
addition, increase, etc. 
(Див. TB p. 66) 

Допоміжні слова: 
also, finally, and  

Інтонація і 
наголос у 
розповідному 
реченні 

WB p.38, e.1-3 SB p.50, t.5 SB p.50, e.1, 2  

62.   Домашнє читання 
63.   Щоденник 

досягнень 6 
SB p. 51 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p.51, e.6 SB p.51, e.1-6 Пісня “Karate 
Karaoke” 
SB p.51, t.6 

SB p.51, e.1-6 

64.   Проектна робота 3 “Зникаючий світ” SB p. 102, TB p. 116 
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Календарно-тематичне планування по Open Doors.  7 клас, 4 уроки на тиждень. ІІ семестр 
 

Мовний матеріал Письмо Аудіювання Читання № 
уро-
ку 

Дата Сфери (тематика) 
спілкування. 
Тема. Підтема 

Мовленнєві 
функції 

Експоненти функцій 
Лексичний Граматичний Фонетичний    

65.   Тематична атестація 
66.   Тест 3 (TB p. 141-144) 
67.   Домашнє читання 
68.   США 

Unit 7 
Поїздка до США 
SB p. 52 

Попросити 
дозволу 

Can I go to America, 
Mum? 

Reported Speech Інтонація 
речень 

WB p.39, e.1, 2 SB p.52, t.1 SB p.52, e.1, 2  

69.   Обіцяю бути 
найкращим 
протягом тижня! 
SB p. 53 

Попросити 
дозволу й 
пообіцяти 
щось зробити 

Can I go to the concert, 
Mum? 
Oh Mum! Please! I 
promise I’ll clean the 
house… 

Change your mind, 
definite, dramatic, 
fortunate, hopeful, magic, 
tragic, camp 
(Див. TB p. 70) Requests and 

promises 
Звуки 
[J], [H] 

WB p.39, e.3 
SB p.53, e.5 

SB p.53, t.2, 3 SB p.53, e.3 

70.   Похід у кіно 
SB p. 54 

Розповісти, хто 
що казав 

Anya said that it was a 
stupid film. 

Reported Speech Смисловий 
наголос у 
реченні при 
непрямій мові 

WB p.40, e.1, 2 
SB p. 54, e. 2 

SB p.54, t.4 SB p.54, e.1, 4  

71.   Запрошення на 
прогулянку 
SB p. 55 

Зробити 
запрошення й 
відреагувати на 
нього 

We can all meet at the 
entrance, at midday. 
That’s a good idea. 

Direct speech, gerund, 
reported speech, waste 
(Див. TB p. 71) 

Gerunds Звук 
[N] 

WB p.41, e.3-4 
SB p.55, e.5, 7 

SB p.55, t.5 SB p.55, e.5, 6  

72.   Корінні жителі 
Америки 
SB p. 56 

Розповісти про 
корінних 
жителів 
Америки 

Many people used to call 
them “Indians” or “Red 
Indians”. 

Past Simple Вимова нових 
слів 

WB p.41, e.5, 6  SB p.56 SB p.56, e.1-3 
WB p.42, e.1, 2 

73.   Завоювання 
Америки 
європейцями 
SB p. 57 

Запитати й 
відповісти про 
завоювання 
Америки 

What did the Europeans 
want? 
They wanted new homes, 
large farms,… 

Ambition, ancestor, tribe, 
buffalo, claim, continent, 
mineral, Red Indians, 
reservation, resources, 
valuable, West Indies, 
Bering Strait, blow, brutal, 
etc. 
(Див. TB p. 73) 

Past Simple Інтонація 
діалогу 

WB p.43, e.3-5 SB p.57, t.6 SB p.57, e.4, 5  

74.   Родео 
SB p. 58 

Описати події First, we saw a horse-
rider. But then… 

Rodeo, bank (of river), 
crowd, foolish, parade, 
pool 
(Див. TB p. 74) 

Connectors: 
putting your ideas 
in sequence 

Інтонація 
розповіді 

WB p.44, e.1, 2 
SB p.58, e.2 

SB p.58 SB p.58, e.1 

75.   Домашнє читання 
76.   Щоденник 

досягнень 7 
SB p. 59 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
раніше вивченого 
матеріалу 

SB p. 59, e. 5 SB p.59, e.1-4 Пісня 
“Running Bear” 
SB p. 59, t. 7 

SB p.59, e.1-5 

77.   Тематична атестація 
78.   Спорт 

Unit 8 
Зупиніть злодія! 
SB p. 60 

Відповісти на 
запитання й 
переказати все 
це комусь 

What’s your name? 
Daniel Forest. 
(She asked me what my 
name was.) 

Baseball cap, earrings, 
glasses, inspector, able to, 
describe, whether 
(Див. TB p. 77) 

Reported speech Інтонація 
речень при 
непрямій мові 

WB p.45, e. 1,2 SB p.60, t.1 SB p.60, e.1 
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79.   Ідентифікація особи 
SB p. 61 

Описати особу. 
Запитати й 
відповісти про 
примушування 

It was a boy, I think, and 
he had dark hair. 
Do your parents make 
you do housework? 
Yes, the do. 

 Making people do 
things: to make 
smbd to do smth 

Німі 
приголосні: 
answer, night, 
foreign, half, … 

WB p.45, e.3 SB p.61, t.2-4 SB p.61, e.2 

80.   Інтерв’ю 
SB p. 62 

Переказати 
свою розмову з 
кимось 

She asked me if I liked 
sport. 
 

Reported speech 
(2): questions 

Звук 
[w] 

WB p.46, e.1-3 
SB p.62, e.3 

SB p.62 SB p.62, e.1-3 

81.   Він казав… 
SB p. 63 

Переказати 
чиїсь слова 

She told Robert not to 
play his music so loud. 

Champion, furios, half-
time, penalty, smoke, 
wonder 
(Див. TB p. 78) Reported speech 

(2): requests, 
instructions. 
Дієслова: say, tell 

Інтонація 
наказового 
речення 

WB p.47, e.4-6 
SB p.63, e. 
5,7,8 

SB p.63 SB p.63, e.4-9 

82.   Історія спорту 
SB p. 64 

Розповісти про 
спорт 

The origins of sport are 
ancient. 

Past Simple Вимова нових 
слів 

WB p.48, e.1-3 SB p.64, t.5, 6 SB p.64, e.1, 2  

83.   Олімпійські ігри для 
інвалідів 
SB p. 65 

Взяти інтерв’ю So, you are the Paralympic 
Games champion. How 
many gold medals have you 
got? 
Four. And they all for the 
different events – 100m, 
200m, 400m, and 800m. 

Amongst, archery, Aztec, 
Basque country, canoeing, 
competitive, constantly, 
desire, Diabolo, learning, 
enthusiastic, evidence, 
Iraq, facilities, invention, 
lacrosse, difficulties, ludo, 
Mesolithic, Mesopotamia, 
etc. (Див. TB p. 80) 

Порядок слів у 
питальному 
реченні 

Інтонація 
діалогу 

WB p.49, e.2-3 SB p.65, t.7 SB p.65, e.6 

84.   Моя сім’я 
SB p. 66 

Логічно 
розповісти про 
свою сім’ю 

I want to tell you about 
my family. We all live 
together, because we like 
to help each other. 

Although, cancel, despite, 
due to, in order to, in spite 
of, so that, hop, skip 
(Див. TB p. 83) 

Connectors: using 
logical connectors 

Інтонація 
складнопідряд-
ного речення 

WB p.50, e.1-3 
SB p.66, e.3 

SB p.66 SB p.66, e.1, 2 

85.   Домашнє читання 
86.   Щоденник 

досягнень 8 
SB p. 67 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p.67, e.6 SB p.67, e.1-3 Пісня “Race 
against time!” 
SB p. 67, t. 8 

SB p.67, e.1-6 

87.   Проектна робота 4 “Спорт” SB p. 103, TB p. 116 
88.   Тематична атестація 
89.   Тест 4 (TB с. 145-148) 
90.   Місце людини в 

історії 
Unit 9 
Дикій Захід: міфи і 
реальність 
SB p. 68 

Коротко 
розповісти що 
знаєш про 
Дикий Захід 

In reality, the American 
West was a very boring 
place. 

Passive  Інтонація 
розповіді 

WB p.51, e.1, 2 SB p.68 SB p.68, e.2 

91.   Ковбої 
SB p. 69 

Запитати й 
відповісти про 
історичні факти 

Who was the light bulb 
invented by? 
Thomas Edison. 

Bar, cactus, chaps, 
cowboy, holster, lasso, 
light bulbs, myth, saddle, 
spurs, sunset, arrest, 
cattle, community, 
cultivate, dull, gunfight, 
guy, horseback, 
horseman, hostile, etc. 
(Див. TB p. 85) 

Question tags Висхідна і 
низхідна 
інтонація 

WB p.51, e.3 
SB p. 69, e. 3 

SB p.69, t. 1-3 SB p.69 

92.   Події 
SB p. 70 

Описати події First, the best reporter is 
chosen. Then… 

Passive: form, 
meaning, events 
and describing 
processes  

Інтонація 
пасивного 
стану 

WB p.52, e.1-3 
SB p.70, e.4 

SB p.70 SB p.70, e.1-3 

93.   Про що ця книга? 
SB p. 71 

Запитати й 
відповісти про 
зміст книги 

What’s Chapter 3 about? 
It’s about geography. 

Arabic, architect, award 
(v), broadcast (v), dig up, 
discovery, examination, 
item, politicians, 
president, pyramid, 
reward, select, worth 
(Див. TB p. 86) 

Question tags Висхідна та  
низхідна 
інтонація 

WB p.53, e.4-7 SB p.71, t.4, 5 SB p.71, e. 
5,8,9 
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94.   Великі наукові 
відкриття та їх 
автори 
SB p. 72 

Розповісти про 
відкриття та їх 
авторів 

Moving pictures were 
invented in 1895 by 
Auguste and Louis 
Lumiere. 

Passive  Вимова нових 
слів 

WB p.54, e.1-3 SB p.72 SB p.72, e.1, 2 

95.   Семюель Морзе: 
відомий винахідник 
SB p. 73 

Відповісти на 
запитання 

Which city did he send his 
first Morse Code to? 
Washington DC. 

Dynamite, statue 
electromagnetic, Morse 
Code, patent, penicillin, 
revolver, telegraph, 
wireless, dash, dot, pity,  
(Див. TB p. 88) 

Passive  Інтонація 
спеціального 
питання 

WB p.55, e. 4,5 
SB p. 73, e. 6,9 

SB p.73, t.6-8 SB p.3, e.3-5 

96.   Біографія відомої 
людини 
SB p. 74 

Скласти 
біографію 

Freya Stark was born on 
31 January 1893, in 
Paris.  Her parents were 
a remarkable people 
and… 

Ability, childhood, couple, 
exploration, Iran, linguistic, 
private, remarkable, 
specialize, the Yemen 
(Див. TB p. 90) 

Passive  
Past Simple 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

WB p.56, e.1-4 
SB p.74, e.2 

SB p.74 SB p.74, e. 1 

97.   Домашнє читання 
98.   Щоденник 

досягнень 9 
SB p. 75 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
раніше 
вивченого 
матеріалу 

SB p. 75, e. 6 SB p.75, e.1-4 Пісня 
“Alexander 
Graham Bell” 
SB p.75, t.9 

SB p.75 

99.   Тематична атестація 
100.   Наше майбутнє 

Unit 10 
Послання у 
майбутнє 
SB p. 76 

Обговорити 
отриману 
інформацію 

Space Arc will contain all 
sorts of information about 
life on the earth today. 

Future Simple Звук 
[w] 

WB p.57, e. 1,2 SB p.76 SB p.76, e.2 

101.   Що ти робиш у 
вихідні 
SB p. 77 

Запитати й 
відповісти про  
плани на 
майбутнє 

What are you doing this 
weekend? 
I think I’ll go and see the 
new film. 

Accurate, accurately, 
appoint, approve, behave, 
capsule, communicate, 
contain, direct, inaccurate, 
disappoint, disapprove, 
drug, impatient, impolite, 
incredible, indirect, etc. 
(Див. TB p. 93) 

Future Simple: 
will, going to. 
Словотворення: 
префікси 

Дифтонги 
[eI], [aI] 

WB p.57, e.3 SB p.77, t.1-3 SB p.77, e.3 

102.   Майбутні дії 
SB p. 78 

Висловити 
майбутні плани 
й наміри 

It’s going to be hot today. 
Great! I’ll go swimming 
later. 

Revision of the 
future 

Звук 
[IN] 

WB p.58, e.1-3 
SB p. 78, e. 2-5 

SB p.78, t.4 SB p.78, e. 
1,4,5 

103.   Світ навколо нас 
SB p. 79 

Дати 
визначення 
предмету, 
особі чи явищу 

Computers, which will be 
in every home, will make 
life easier. 

Age (era), efficiently, 
snooker 
(Див. TB p. 95) 

Relative clauses 
(підрядні 
означальні речен-
ня). Утворення 
прислівників 

Інтонація 
підрядного 
речення 

WB p.59, e.4-6 
SB p.79, e.7, 9 

SB p.79, t.5 SB p.79, e.6, 8  

104.   Дім майбутнього 
SB p. 80 

Запитати й 
відповісти про 
предмети 

What does a ‘recycling 
machine’ do? 
It helps us to re-use things 
that we throw away. 

Present Simple 
Future Simple 

Інтонація 
запитання 

WB p.60, e.1-4 SB p.80, t.6 SB p.80, e.1 

105.   Життя у 2050 році 
SB p. 81 

Обговорити 
життя в 
майбутньому 

I think the environment 
will be a lot cleaner.  

Air filter, compare, bomb, 
concentrated, domestic, 
headset, leisure, nuclear 
petrol, proper, recycle, 
shelter, smart card, solar 
panel, tablet, videophone, 
wind generator 
(Див. TB p. 97) 

Past Simple 
Future Simple 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

WB p.61, e.5, 6 SB p.81, t.7 SB p.81, e.4, 6  

106.   Якось влітку… 
SB p. 82 

Скласти 
оповідання 

One day, last summer, 
Paul was walking through 
the forrest.… 

Dislike, frightened, 
gadget, knock, lonely, 
mistake, voice, survive 
(Див. TB p. 98) 

Past Simple Інтонація 
оповідання 

WB p.62, e.1-3 SB p.82, p.8,9 SB p.82, e.1 

107.   Домашнє читання 
108.   Щоденник 

досягнень 10 
  Опрацювання лексики 

попередніх уроків 
Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p. 83, e. 6 SB p.83, e.1-6 Пiсня “In the 
year 2525?” 

SB p.83, e.1-6 
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досягнень 10 
SB p. 83 

попередніх уроків вивченого 
матеріалу 

  year 2525?” 
SB p.83, t.10 

109.   Проектна робота 5 “Винаходи майбутнього” SB p. 104, TB p. 117 
110.   Тематична атестація 
111.   Тест 5 (TB p. 149-152) 
112.   Австралія 

Unit 11 
В аеропорту 
SB p. 84 

Обговорити 
проблеми, які 
можуть 
виникнути в 
аеропорту 

They could have lost their 
luggage. 
They might had a problem 
with immigration.  

Third Conditional. 
Modal Verbs with 
Present Perfect 
Tense 

Інтонація 
хвилювання 

WB p.63, e.1, 2 SB p.84, t.1 SB p.84, e.2 

113.   Розмова з друзями 
SB p. 85 

Висловити 
припущення, 
здогадку, 
висновок про 
минулі події 

We shouldn’t have left 
home so soon. 
She must have gone for a 
walk. 

Barrier, creative, customs, 
delay, difficulty, faithful, 
foolish, immigration, 
luggage, membership, 
organization, passport 
control, racism, strike (n), 
hang on, necessarily: not 
necessarily, taxi 
(Див. TB p. 101) 

Modal Verbs with 
Present Perfect 
Tense 

Дифтонги 
[au], [qu] 

WB p.63, e.3 SB p.85, t.2-4 SB p.85, e.3 

114.   Комп’ютерні ігри 
SB p. 86 

Висловити 
припущення 

If Stephen had entered the 
forest by red gate, he 
would have met the young 
girl. 

Third 
Conditional: if 
sentences 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

WB p.64, e.1-3 
SB p.86, e.3 

SB p.86 SB p.86, e.1, 2 

115.   Проблеми та їх 
вирішення 
SB p. 87 

Висловити 
припущення, 
можливість 

You should have gone to 
bed earlier. 

Angel, bonfire, break 
down, call off, clear off, 
enter, gate, resemble, 
show up, take after, take 
off, vampire 
(Див. TB p. 102) 

Modal Verbs with 
Present Perfect 
Tense. 
Phrasal Verbs 

Вимова 
модальних 
дієслів 

WB p.65, e.4, 5 
SB p.87, e.5, 6 

SB p.87 SB p.87, e.4, 7 

116.   Знайомство з 
Австралією 
SB p. 88 

Розповісти про 
Австралію 

There are two main 
industries in Australia 
sheep farming and coal 
mining. 

Present Simple Вимова нових 
слів 

WB p.66, e.1, 2 SB p.88, t.5 SB p.88, e.2 

117.   Канікули в Австралії 
SB p. 89 

Розповісти про 
канікули 

We arrived in Sydney 
nearly three weeks ago. 

Barrier Reef, coral, bush  
(outback), cuddly, dingo, 
kangaroo, koala bear, 
accent, dreadful, harbour, 
matter: What’s the 
matter?, out of tune, etc. 
(Див. TB p. 104) 

Present Simple 
and Continuous, 
Past Simple 

Вимова нових 
слів 

WB p.67, e.3 
SB p.89, e.4 

SB p.89 SB p.89, e.3 

118.   Візит до Ліверпуля 
SB p. 90 

Зробити план 
до твору й 
розповісти про 
нього 

- taking a ferry across 
the river; 

- thunderstorm; 
- watching the horses 

running; 
- … 

Crowd, disadvantage, dock, 
ferry, honestly, racecourse, 
socialist, thunderstorm, 
race 
(Див. TB p. 105) 

Past Simple Інтонація 
розповіді 

WB p.68, e.1-4 SB p.90 SB p.90, e.1, 2 

119.   Домашнє читання 
120.   Щоденник 

досягнень 11 
SB p. 91 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p.91, e.6 SB p.91, e.1-5 Пісня “The 
boys and girls 
of Bondi 
Beach” 
SB p.91, t.6 

SB p.91, e.1-6 

121.   Тематична атестація 
122.   Англійська мова в 

нашому житті 
Unit 12 
Доброчинність 
SB p. 92 

Обговорити 
тему 

What Dominic really 
needs is a mailing 
machine. 

Discourage, kindness, 
mailing machine, envelope, 
politeness, speed up, 
sponsored, uncertain, 
accountant, car dealer, 
celebrity, charity, core, 
curiously, donate, donation, 
encouragement, etc. 

Revision of verb 
tenses 

Інтонація 
розповіді 

WB p.69, e.1, 2 SB p.92 SB p.92, e.2 
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123.   Інтерв’ю 
SB p. 93 

Дати інтерв’ю Why are you sending all 
these letters? 
I want to raise money for 
medical charities. 

celebrity, charity, core, 
curiously, donate, donation, 
encouragement, etc. 
(Див. TB p. 108) 

Словотворення: 
префікси та 
суфікси 

Звук і рима у 
віршах 

WB p.69, e.3 SB p.93, t.1 SB p.93, e.3, 5  

124.   З життя школярів 
SB p. 94 

Обговорити 
ситуації 

Emma has just left the 
swimming pool. 

Revision of verb 
tenses. 
The passive 

Вимова нових 
слів 

WB p.70, e.1-3 
SB p.94, e.1, 2 

SB p.94, t.2 SB p.94, e.1, 2  

125.   Випадок на вулиці 
SB p. 95 

Розповісти, хто 
що сказав 

Emma said that she had 
lost her suitcase. 

Ambulance, Chihuahua, 
country dancing, enrol, 
label, Latin American, 
personally, principal 
(Див. TB p. 109) 

Reported speech. 
Conditional 
sentences. 
Relative clauses 

Смисловий 
наголос 

WB p.71, e.4-5 SB p.95 SB p.95, e.4-6 

126.   З історії англійської 
мови 
SB p. 96 

Відповісти на 
запитання 

How many words are 
there in the English 
language today? 
Seven hundred and fifty 
thousand. 

Revision of verb 
tenses 

Вимова нових 
слів 

WB p.72, e.1-3 SB p.96, t.3 SB p.96, e.1 

127.   Розвиток англійської 
мови 
SB p. 97 

Висловити 
здогад 

The word ‘hamburger’ 
probably came from 
German. 

Adopt, autobiography, 
chaos, common: have in 
common, dawn, denim, 
Denmark, Dutch, goddess, 
Hindi, Indo-European, 
introduce, invader, Kazan 
Tatar, kaleidoscope, etc. 
(Див. TB p. 111) 

Revision of verb 
tenses 

Інтонація 
здогадки 

WB p.73, e.4 
SB p. 97, e. 4 

SB p.96, t.4 SB p.97, e.3 

128.   Незабутні враження 
SB p. 98 

Розповісти про 
власні 
незабутні 
враження 

The night was cold and 
dark. I walked down the 
street… 

Camel 
(Див. TB p. 112) 

Revision of verb 
tenses 

Інтонація 
розповіді 

WB p.74, e.1, 2 SB p.98 SB p.98 

129.   Домашнє читання 
130.   Щоденник 

досягнень 12 
SB p. 99 

  Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
вивченого 
матеріалу 

SB p.99 SB p.99 Пісня 
“Rocking all 
over the 
World” 
SB p.99, t.5 

SB p.99 

131.   Проектна робота 6 “Світова подорож” SB p. 105, TB p. 117 
132.   Тематична атестація 
133.   Тест 6 (TB p. 153-156) 
134.   Домашнє читання 
135.   Читання для задоволення: “Привид башти Бродхаст”, SB p. 106-108 
136.   Читання для задоволення: “Загублена планета”, SB p. 109-112 
 
 
 


