Календарне-тематичне планування до Oxford Exam Excellence (111 годин)

№ п/п Дата

Сфери
(тематика)
спілкування
Тема. Підтема

Мовний матеріал
Мовленнєві
функції

Експоненти
функцій

Лексичний

Граматичний*

Фонетичний

Письмо

Аудіювання

Читання

Unit 1. Я і моя сім’я
1

Сучасна сім’я

Висловити думку

In my opinion
I think, that…

2

Моя допомога
батькам

Зробити
повідомлення

For example, To
give you an idea

3

Члени родини

Розповісти про
членів родини

4

Відносини між
членами родини

Пояснити свою
думку

Fantastic! I must
return the favour.
That’s OK. I’m
really pleased!
According to, as
far as I’m
concerned, It
depends on…

5
6

Домашнє читання
Моє сімейне дерево

7

Батьки і їх сімейні
обов’язки

8

Повідомити про
родину
Висловити точку
зору

Firstly, then, it’s
also true
I think, I must say,
I’d like to add

Сім’я і друзі у
моєму житті

Погодитись / не
погодитись з
думкою інших

First of all…
Moreover…

9

Школа в моєму
житті

Дискусія

That’s exactly
what I think.
Right. Don’t you
agree that…?

10

Домашнє читання

11

Наш робочий стиль
одягу

Висловити свою
думку

One example of
this is…

12

Одяг, який ми
носимо

Пояснити свою
позицію

It’s ok, but I
think…
I don’t mind that.
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Social context,
nuclear family,
manage the house,
to shrink
e-mail, message,
totally different, to
find out, amazing
Huge, make-up,
favour

Частини мови

[J][I]
mean, leep,
in, is

Скорочення в англ.
мові

Вимова
скороченних
форм
[t][d]
to – do
dust – tusk
meet – read
Sentence
intonation

Вживання структури
«to be going to do smth»

p. 9, e. 6

p. 8,
e. 3

p. 10, e. 12

Повідомлення
учнів

p. 10,
e. 10

p. 11, e. 16

p. 11, e. 17

p. 11,
e. 15

p. 13, e. 5

p. 12, e. 3

p. 12,
e. 21

p. 14, e. 6

Повідомлення
учнів
Classroom
English

p. 14,
e. 7
p. 15,
e. 9

Be a role model /
single/ married/
expecting

Like in different
structures

Bring, check, pull,
find, carry, set out
Equal, opportunity,
confidence,
involve, nonnegotiable,
responsibility
leave out, primarily,
unrelated,
significant,
conclusion
Society, believe,
remain, highly
important, career

Phrasal verbs*
p. 14, e. 6
V+ing form

Word stress in
phrasal verbs
[tS] [S]
child – should
teach - wash

Синоніми

[v-w]
leave – work
very – well
ever - we
[u]
education
university
study, subject

p.17, e. 17

Висловлювання
учнів

р.16,
е. 11,

p. 16, e. 12

Мовлення учнів

р. 12,
е. 14

[v-w]
what, wear,
went, away,
were allowed,
have, very
[εə - ə]
wear, her, fair,
early

Написати
Classroom
повідомл.: “Мій English
погляд на
проблему
шкільної форми”
p. 19, e. 5
p. 19, e. 6

So/ Neither am I
OPG (2), p. 104

Unit 2. Людина і суспільство
dilemma,
Складнопідрядне
employee, classical речення з підрядними
clothes, extreme
умови і часу в
limits, oppose,
майбутньому часі
denim
OPG (2), р. 66
suspect, in his
Прикметники та
forties, curl, baggy, дієприслівники
OPG (2), р. 246, 248.
tattoo, fairly

Відгук на
статтю про
сучасного
батька

p. 18,
e. 3, 4

p. 19,
e. 5

13

Культура і культурні
символи країни

Зробити
повідомлення

14

Культура, символи і
стиль життя
українців
Домашнє читання
Організація
(вуличного) свята

Розповісти про
культурні символи
своєї країни

17

Різноманітність
стилів одягу людей

Диспут

18

Бідність і багатство

Аргументувати
свою позицію

19

Погляд молоді на
політику

Висловити свої
погляди

From my point of
view…
I don’t really know
if…

20
21

Домашнє читання
Дружба. Риси
характеру
справжнього друга
Чи можна за гроші
купити щастя?

Висловити і
пояснити свою
думку
Дебати

As far as I’m
concerned
In addition
That’s right! I
couldn’t agree
with you more.
p. 27, e. 19

23

Заклади харчування

Повідомлення

To start with, The
main reason is…

24

Реклама

Пояснити свою
думку

If you ask me…
I’d say that, The
point is…

25
26

Домашнє читання
Читання книг

Висловити
захоплення

27

Засоби спілкування

Don’t you agree
that, That’s good /
marvelous, How
thrilling!
As I see it…, from
my point of
view…

15
16

22

Дискусія

Висловити свою
точку зору

I have a strong
(definite) opinion
about that.
In other words…
In short…
To sum up…
Another reason
is…
Well, the thing is
that…
I guess,
I suppose,
I think,
(He), obviously...
I’m convinced
(positive) that…
To my mind,…
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marriage, divorce,
single-parent
family

Словотвір: adjective 
noun verb  noun
adjective  adverb
Загальні і спеціальні
питання
OPG (2), р. 84, 88

[t – tS]
particular culture
activity - feature
Intonation in wh –
yes/no
questions

suffer from…,
local, folk, fun
activities, to email.

Прийменники in, at,
on
OPG (2), p. 288, 290

casual, personality,
obviously

image, symbol,
particular, fluent

p. 20, e. 7, 8

Повідомлення
учнів

p. 20,
e. 9

Написати листа
другові

Розповіді учнів

р. 21,
е. 11

Логічний наголос
у реченнях

р. 23, е. 19

Відповіді учнів

р. 22,
е. 19

Всі можливі випадки
вживання
Pr. Continuous

[s]
Stress, suffer,
spare time, dance

Розповіді
товаришів

р. 23
е.21,22

charity, claim,
unemployed,
estimate,
accommodation,
hang around, retain
a sense of dignity
economic, equal,
governmental,
elections, official

Плановий стан
дієслова
OPG (2), р. 130

[i]
please
believe
homeless
specialize

Описати свій
стиль одягу в
різних
ситуаціях
p. 24, e. 1

Classroom
English

p. 24,
e. 2

Multi-part verbs
OPG (2), p.308, 310,
312

Word stress in
multi-part verbs

p. 25, e. 3

p. 25, e. 5

p. 25,
e. 7

honestly, humor, a
sense of adventure,
confidence
to be likely, to
consider

Noun  adjective

[aI]
Quite, smile, my

p. 26, e. 10

p. 27,
e. 16

Непрямі питання
OPG (2), p. 318

Інтонація в
непрямих
питаннях

p. 27, e. 19

(Бесіда
товаришів)
p. 26, e. 15
Бесіда
товаришів

[əu]
show
don’t
[eI] – [εə]
fade - fair

p. 28, e. 3

Відповіді учнів

p. 28,
e. 4

p. 29, e. 6

Висловлювання
учнів

p. 28,
e. 4

[t,C,S]
market
much
shopping
Інтонація
розповідних
речень

p. 30, e. 9

p. 30, e. 7

p. 30,
e. 8

p. 31, e. 11

Висловлювання
учнів

p. 31,
e. 10

Unit 3. Крамниці та їх різні служби
cutlery, vinegar,
Conditionals
linoleum, stare into OPG (2), p.346
space, centrepiece
TV commercials,
Conditionals
advertising
OPG (2), p.348
technique.
publisher, language
barrier, estimate

Conditionals
OPG (2), p. 350

immediately
access, website,
emailing,
community

Порядок слів у
стверджувальних
реченнях

p. 27,
e. 18

28
29

Магазини та
покупки в сучасних
умовах
Різноманітні
можливості
здійснення покупок

Пояснити своє
бачення

Would you agree
that…

Підготувати
повідомлення

I’d like to point
out that…

Висловити своє
відношення

I sometimes think
that

hot products, save,
website, customer,
internet shopping

The vast majority
of …, Nearly half /
all (of the
respondents) …
And there is one
more thing I’d like
to know.
Let me just recap
what’s been said
so far.

cute, dynamic
consumers, “bubble
juniors”, outfit,
expansion, affluent
postcode, item
select, gift,
delivery, annually
range of goods,
frequent

30
31

Домашнє читання
Покупки online

32

Дитячі покупки

Зробити
повідомлення

33

Доставка покупок на
замовлення

Зробити замовлення

34

Здійснення покупок
в Великобританії

Повідомлення

35

Домашнє читання

36

Як живуть люди в
Англії

37

Де найкраще місце у
світі?

38

Порівняти з стилем
життя у власній
країні
Висловити
захоплення

For example, For
instance, To give
you an idea
Sounds good. I’m
all for it!

Вибір житла

Дати корисні
поради

39

Моя мала
батьківщина

Підтримувати
розмову

40

Як зробити старе
житло стильним

Доводити точку
зору

I think you should
/ ought to… Have
you considered
(doingsth)…?
Oh really! Do
you? That’s
interesting!
As far as I’m
concerned

41
42

Домашнє читання
Умови проживання
в моєму місті

Опис, порівняння

43

Домашні обов’язки

Підводити підсумки

Frankly
speaking…
I suppose…
In short…, In
other words.., To
sum up
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availability,
deliveries, staff,
guarantees
customer,
expansion,
carefree, retail
clothing industry,
profitable

Review of Conditionals
OPG (2), p. 352

[e] – [x]
lend - land

p. 32, e. 21, 22

Повідомлення
учнів

p. 32

Супутні порівняння
прикметників
OPG (2), p. 260

Вимова суфіксів
вищого і
найвищого
ступенів

p. 32, e. 22

Повідомлення
учнів

p. 32, e. 20

Ступені порівняння
прикметників
(виключення)
OPG (2), p. 261
Дати, числа, номери
телефонів (їх
утворення)

[A] – [R]
cup - arm

p. 33 (скласти
розповідь)

Розповіді учнів

[Z] – [G]
usually – June
- July, John

p. 34, e. 3

Читання з
обговоренням

p. 35,
e. 3

Правила граматики в
офіційних документах

Наголос і
інтонація

p. 36, e. 8

p. 36, e. 9

p. 36,
e. 11

Злічувані і незлічувані
іменники
OPG (2), p. 180

Двоскладові
слова з наголосом
на другому складі

p. 37, e. 13, 14

p. 37, e. 17

p. 37,
e. 16

Інтонація
перепитувань

p. 39, e. 7

p. 39, e. 6

p. 38,
e. 4

Смисловий
наголос

Написати
неофіційного
листа
p. 42, e. 22, 23

p. 41, e. 17
Висловлювання
учнів
p. 42, e. 24

p. 40,
e. 8

Polite intonation in
indirect whquestions
[N]
living
parking
building

Описання
пейзажу
p. 43
p. 45, e. 3

Classroom
English

Твори
товаришив

Відповіді учнів
p. 45, e. 5

p. 44,
e. 2

[s]
suppose
surprising seems
Antonyms

p. 46, e. 10

p. 47, e. 15

p. 46,
e. 8

p. 47, e. 13, 14

Відповіді учнів

p. 47

Unit 4. Дім
residential area,
Злічувані і незлічувані
patch of green,
іменники
obsession
OPG (2), p.184
fate, gaping
Написання
fireplace,
неофіційного листа
wickerwork chair
facilities, in the
Займенники
OPG (2), p.232, 234
suburb, require
Do housework,
council tax,
commute
architecture, serve
other purposes,
residence, loft style
apartment

Collocations

majority, claim,
fascinating,
available
Maintenance, fix,
leak, mop, mend,
repair

Артикль
OPG (2), p. 196

Числівники

Артикль
OPG (2), p. 196

[aIq]-[aI]
tired – find
quiet – side

p. 42,
e. 20

44

Рідкісні види
тварин, їх захист

Повідомлення

I’m particularly
interested in this
problem

45

Охорона
навколишнього
середовища
Охорона
навколишнього
середовища в моєму
регіоні
Домашнє читання
Зникаючі види
тварин

Висловлення
стурбованості

It’s unlikely that...

Інтерв’ю

I wonder, why…
Do you consider
that…

Висловити
занепокоєння

As a matter of fact,
I doubt that

46

47
48

Unit 5. Природа
mammals, cub,
Ступені порівняння
predators,
прикметників
matriarchal society, (винятки)
range, lifespan
primate, vast,
Пасив тривалих
source, adulthood,
часових форм
recycle
OPG (2), p.130
chemicals, rubbish, Пасив неозначених
offer, captivity,
часових форм
endangered species OPG (2), p.130
rhino, solitary,
calve, poacher,
challenge
ambiguous,
nervous, curious,
responsibility

V+to infinitive
V+ing form
OPG (2), p.144, 146
Герундій (активні
форми)

49

Використання
тварин для їжі,
одягу, тести на
тваринах

Своє ставлення

Have you ever
thought of…?
Marvelous!
How thrilling!

50

Виконання
домашніх завдань

Корисні поради
товаришам

51

Освіта в
Великобританії

Повідомлення

I think,
I guess that,
I suppose that
In my opinion,
As for me,

Unit 6. Школа
schedule, the
Словотвір: суфікси
upcoming week,
distract
compulsory,
Герундій (пасивні
форми)
a range of

52
53

Домашнє читання
Як вивчати
англійську

Спросити про
думку

Excuse me; do you
happen to know,
how…?

recommend,
compose, contrast,
remind

Фразові дієслова
OPG (2), p.308

54

Школи в Америці

Повідомлення

Школи в
Великобританії

Дискусія про
різні типи шкіл

deceptive, diploma,
compulsory,
certificate
support, argue,
self-discipline,
privilege

Фразові дієслова
OPG (2), p.310, 312

55

As I see it…
I sometimes think
that…
Would you mind
telling me why
(what)…?

56

Як вчитися

Поділитися
досвідом

The point I am
trying to make
is…

57

Вища освіта
повинна бути
платна?

Висловити свою
точку зору

I’m convinced /
positive that …,
As I see it, …

absence, attend,
attendance, skip
classes, one’s best,
extra lessons.
get /obtain a
certificate /a degree
/ a diploma,
graduate from…

Вираження майбутніх
подій в англійській
мові
OPG (2), p.56
Вираження
майбутнього часу з
will
OPG (2), p.58

58

Домашнє читання
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Слова-зв’язки
OPG (2), p.360, 362

[eq]
their
rare
bear
Значення слова і
довгота звука

p. 49, e. 6

p.49 e.7

p. 48,
e. 3

p. 51, e. 14

p. 51 e.17

p. 50,
e. 9

Наголос в
складних словах:
railway
bookcase

p. 52, e. 21

p. 52, e. 22

p. 52,
e. 19

Наголос в
складних
прикметниках
[N]
looking
following
responding

p. 55, e. 3

p.55 e.4

p. 54,
e. 2

p. 56, e. 7

Висловлювання
учнів

p. 56,
e. 8

[Sn]
creation,
population
[N]
language,
finger,
singer

p. 59, e. 9

p. 59, e. 7

p. 58
e. 3, 4

p. 60, e. 12

Classroom
English

p. 60,
e. 11

[Nk]
think,
monkey
drunk
[C]
question

p. 62, e. 23

p. 62, e. 21

p.62
e.20

p. 65, e. 9

p. 65, e. 8

p. 64,
e. 4

[Id]
educated
celebrated
created
[D] – [D]
either – both
them – worth

p. 66, e. 13

p. 66, e. 14

p. 66,
e. 12

p. 67, e. 19

Висловлювання
учнів

p. 67,
e. 17

p. 67, e. 20

Висловлювання
учнів

Зачитати
аргументи
учнів

[s] – [D]
worse – worth

Професії. Робота в
Лондоні

Подача фактичного
матеріалу

60

Моя майбутня
професія

Висловити свою
думку

61

Як знайти роботу

Обговорення
проблеми

62

Робота на літо

Поради

63
64

Домашнє читання
Дискримінація на
робочому місці

Диспут

On the contrary!
Certainly, not.

65

“Жіноча” і
“чоловіча” робота

Бесіда за круглим
столом

Don’t be so silly!
Just the other way
round

66

Як дожити до 100

Поради

The first thing you
have to do is…
As I was saying…

67

Завоювання їжі в
Великобританії

Підготувати
повідомлення

I think they represent, The image
reminds me of…

minority, cuisine,
Indian curry

Модальні дієслова
OPG (2),
р. 108, 110, 112

68
69

Домашнє читання
Що таке “Здоровий
спосіб життя”

Висловити свою
точку зору

70

Здорова їжа

Запитати про точку
зору

First of all …
Personally, I
think…
What do you
prefer?

71

Як зберегти
здоров’я

72

Турбота про
здоров’я в твоїй
школі
Домашнє читання
Правильна турбота
про порожнину рота

Поділитися
корисними
порадами
Повідомлення

You might enjoy
(doing sth). You
could…
All right so far!
Are you with me?

to be curious, to
know, energy level,
recommendation
balanced diet,
provide, vitamin,
flavor
prevention, viruses,
low humidity,
susceptible.
to queue, lack of,
school authority,
check-ups.

Висловити власну
точку зору

Frankly speaking

73
74

The picture
shows… In the top
right-hand corner
there seems to be
In my view,
In my opinion
My opinion is that
Yes, but …
I’m afraid I don’t
agree…
You might enjoy
(doing sth).

Unit 7. Робота
no matter how, the
Вживання “shall”
OPG (2), p. 58
most direct route,
their own expenses

59
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underpaid, tough,
unappreciated, the
military, nursing
placement,
available,
promotion
a child minder,
essential, seasonal

[h]
how, has, have, he,
happen, who

p. 68, e. 2

p. 69, e. 6

p. 68,
e. 3

Випадки вживання
to be going to do smth
OPG (2), p. 60
Will, to be going to
OPG (2), p. 62

Звуки зв’язки:
there, aren’t,
where, are
Інтонація при
перерахуванні

p. 70, e. 10

p. 70, e. 8

p. 70,
e. 8

p.71, e. 11, 13

p. 71, e. 11

p. 71,
e. 12

Теперішні часи для
вираження майбутніх
подій OPG (2), р. 64

Наголос в словах,
що мають більше
трьох складів

p. 72, e. 18

p. 72, e. 17
Відповіді
товаришів

p. 72,
e. 17

Омоніми:
I – eye

p.75, e. 3

p. 75, e. 4

p. 74,
e. 2

Асиміляція
приголосних:
bus stop, last time

p. 77, e. 9

p. 77, e. 10, 11,
12

p. 76,
e. 7

Перенос
наголосу:
Import, contract,
insult, record
[C ] [S]
chair - share

p. 78, e. 1, 2

p. 79, e. 6

p. 78,
e. 3

p. 80, e. 9

p. 80, e. 9

p. 80,
e. 8

Узгодження слів в
реченні
OPG (2), р. 186
Однина і множина
іменників

Інтонація при
виправленнях

p. 81, e. 13

p.81, e. 11, 12

p. 81,
e. 15

Фразовий наголос

p. 82, e. 18

p. 83, e. 4

p. 82,
e. 17

Однина і множина
окремих іменників
OPG (2), р. 188
Особливі випадки
вживання іменників,
OPG (2), р.190

Логічний наголос

p. 84, e. 7

p. 84, e. 8

p. 84,
e. 6

Ритм в англ. мові

p. 86, e. 12

Classroom
English

p. 86,
e. 12

Короткі відповіді
OPG (2), р. 86

Спадний тон в
ствердних та
заперечних
реченнях

р. 87, е. 17

р. 87, е. 15

р. 87,
е. 16

discrimination,
obesity, reveal,
lookism, disability

Складно-підрядні
речення з підрядними
часу і умови в
майбутньому
OPG (2), р. 66
recruitment, to
Узагальнення
boost confidence
матеріалу стосовно
майбутніх подій
Unit 8. Здоров’я
Stay in shape, go
Who – questions
jogging, a sensible
Питання до підмета і
diet
додатка OPG (2), p. 94

dental care,
commuting to
work, soft drinks

75

Фанати спорту

Висловити свої
думки з даного
приводу

That’s great!
Terrific!

Unit 9. Спорт
tension, to be two
Питання до підмета
OPG (2), р. 90
goals up, to score
the goal

76

Сучасні Олімпійські
ігри

Підготувати
фактичний матеріал
для повідомлень

In the foreground /
background …

oppose, yoga,
amateurs

77

Точка зору людей
молодшого та
старшого покоління
на проблему спорту
Домашнє читання
Спорт у моєму житті

Подати різні ідеї з
приводу

It’s not at all the
same thing!

sweat, airless
classroom

Висловити своє
відношення

From my point of
view,… I see your
point, but personally
I think…
There is no excuse
for...

squash, sumo
wrestling, solo
effort, team effort

Заперечення
OPG (2), р. 98

to pedal, to uproot,
to hook, on average

Питально-заперечне
речення
OPG (2), р. 100
Розділові питання
OPG (2), р. 102

78
79

80

Телебачення і
заняття спортом

Зробити порівняння

81

Велоспорт: аспекти
тренування

Перепитати.

82

Допінг в спорті

Подати офіційну
позицію

83
84

Домашнє читання
Групові та
індивідуальні види
спорту: моя точка
зору
Екстремальні види
спорту

85

Висловити свої ідеї

Провести бесіду за
круглим столом

86

Британська преса

Підготувати
повідомлення

87

Які фільми ми
дивимось

Подати різні точки
зору

88
89

Домашнє читання
Скульптура

Подати чиюсь
думку

Вживання
прийменників в
спеціальних питаннях
OPG (2), р. 94
Питання з What,
Which
OPG (2), р. 94

Спадний тон в
спеціальних та
альтернативних
питаннях
Висхідний тон у
загальних
питаннях

р. 88, е. 2

р. 89, е. 6

p. 88,
е. 1, 3

р. 90, е. 9

р. 90, е. 8

р. 90,
е. 10

Висхідний тон у
перерахуваннях
та незакінчених
реченнях

р. 91, е. 11

р. 91, е. 13

р. 91,
е. 12

Висхідний тон у
здивуваннях та
ввічливих
звертаннях
Вимова
смислових груп

р. 92, е. 19

р. 92, е. 20

р. 92,
е. 18

р. 93, е. 2

р. 93, е. 1

р. 93,
е. 3

[L] – [O]
caught – cot
four – fond
north - not

р. 94, е. 5

р. 94, е. 7

р. 94,
е. 6, 8

Could you repeat
that more slowly,
please? I didn’t
quite follow what
you mean.
You don’t seem to
realize that.

physical fitness,
potential, prestige

disqualify, suffice,
spectacle,
consequences

Суфікси і префікси –
ful, -less, un-, dis-

Linking [r]:
to hear it

р. 95, е. 12

р. 95, е. 13

р. 95,
е. 11

Shall I help you to
(do sth)? Don’t you
think it would be
better to (do sth).
I don’t quite see
what you are
getting at!

optional subject,
coach.

ПогодженняI think so.
OPG (2), р.104

р. 96, е. 14

р. 96, е. 17

р. 96,
е. 16

adrenaline rush, to
ban sth

Артикль
OPG (2), р. 198

[E:] – [e]
girl – get
work – wet
world – well
[Iq] – [Vq]
here – poor
near – tour
dear – sure

р. 97, е. 18

р. 97, е. 19

р. 97,
е. 18

[aIq] – [auə]
fire – towel
tired – our
[t] – [T] – [s]
tank – thank – sank

р. 98, е. 2

р. 98, е. 3

р. 98,
е. 3

р. 99, е. 5

р. 99, е. 7

р. 99,
е. 6

р.100, е. 10, 11

р. 100, е. 8

р.100,
е. 9

That’s one way of
looking at it.
But…
There might by
some truth in that,
but …
From his / her
point of view...
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Unit 10. Вільний час і культура
a tiny minority,
Артикль
tabloid, celebrity
OPG (2), р. 200
paparazzi, to direct
accusation

Особливості вживання
означеного артикля
OPG (2), р. 202

simplistic, cope
with, engrossing,
evoke emotions

Значуща відсутність
артикля
OPG (2), р. 204

[Z] – [G]
vision – pigeon

90

Музика.
Театр

Висловити свою
точку зору

I can’t possibly…

give sb’s regards
to…

Артикль
OPG (2), р. 206

91

Як я проводжу свій
вільний час

Поділитися
досвідом

There is much
variety in…

pessimistic, local
specialties

92

Читання книг

Зробити
повідомлення

I like... very much
indeed

engraver, annually,
merit

Such a…
What a…
OPG (2), р. 208
Вживання артикля з
географічними
назвами
OPG (2), р. 210

93
94

Домашнє читання
Улюблене заняття
під час вихідних

Виразити свою
думку

There is nothing I
enjoy more than…

at weekends,
charge, ambassador

95

Відгук про
прочитану книгу

Брати час на
роздуми.

Hm, let me think
about that for a
moment …

96

Наше безцінне
багатство – вільний
час

Не погоджуватись.

I’m not sure I can
accept that. I can’t
agree / go along
with that.

protagonist,
conflict, plot,
extension to…,
brief outline
to resolve, key
conflict

97

Туризм

Повідомлення

That’s one way of
looking at it, but…

98
99

Домашнє читання
Розміщення в готелі

Вибачитись.

100

Переваги і недоліки
подорожі
автомобілем
Вибір відпочинку

Правильно вести
суперечку

You’ll excuse me,
won’t you? I’m
ever so sorry.
There is no excuse
for…, I’m really
fond of…
First of all…
The first thing we
have to do is…

102

Незвичайна
подорож по Європі

Точка зору

I really enjoy…
It’s too lovely for
words!

103

Негативний досвід
подорожування

Подати інформацію
про власний досвід

We’ve got a bit of
a problem here.

104

Домашнє читання

101

Висловити свою
точку зору
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Вимова
закінчення
-ed [t],[d],[Id]
Аспірація
Oh, that won’t do

р. 101, е. 16

р. 101, е. 14

р. 101,
е. 12, 15

р. 102, е. 21

р. 102, е. 20

р. 102,
е. 17, 18

Палаталізація:
meaning,
system

р. 104, е. 2

р. 104, е. 1

р. 104,
е. 3

[S] – [Z]
fresh – pleasure
officious –
provision
Асиміляція:
What was that? Is
that good?

р. 105, е. 6

р. 105, е. 8

р.105,
е. 4

р. 106, е. 13

р. 106, е. 14

р. 106,
е. 11

Інтонація наказів
та вигуків

р. 107, е. 16

р. 107, е. 17

р. 107,
е. 17

[v] в кінцевій
позиції:
leave them

р. 108, е. 1

р. 108, е. 2

р. 108,
е. 4

Life is a difficult
business.

p. 110, e. 10

p. 110, e. 8

p. 110,
e. 10

Палаталізація
(особливості):
system, ideal
Вимова
комбінацій з nk,
nx: Ink, unxious

p. 111, e. 15

p. 111, e. 11

p.111
e.14

p. 112, e. 21

p. 113, e. 23
Відповіді учнів

p.112
e.19

Присвійні займенники
OPG (2), p. 218

do in – doing
go in for –
going for

p. 115, e. 3, 3

p. 115, e. 5

p. 114,
e. 2

To be done
Being done
OPG (2), p. 140

[V] – [H]
should – intrude

p. 116, e. 11

p. 117, e. 17

p. 116,
e. 7

Вживання артикля з
географічними
назвами
OPG (2), р. 211
Пасив тривалих і
доконаних часових
форм
OPG (2), р. 130
Актив і пасив
OPG (2), р. 132

Unit 11. Подорож
nature reserves,
Актив і пасив
off-the-beatenOPG (2), р. 134
track holiday, sunand-sea tourism,
eco-tourism
on the top floor, a
complimentary
meal
counter-argument,
summary,
conclusion
do some hillwalking,
environmentally
friendly
Northernmost
/southern tip of…,
wilderness travel,
be / get lost
ramshackle village
threat, blessing,
headlights, to jerk

Пасив (особливі
структури)
OPG (2), р. 136
Have + noun + done
OPG (2), p. 138
Займенники
OPG (2), р. 216

Зміна обличчя

Висловити свою
думку

106

Людство і розвиток
технологій

Вести дискусію

107

Засоби спілкування
в сучасному
суспільстві

Подати інформацію
про власний досвід

108

Винаходи

Висловити свою
точку зору

Anyway, to cut a
long story short…

to relate, device

109
110

Домашнє читання
Мобільна революція

Перерахувати
позитиви і негативи

111

Технологічні
винаходи (не)
роблять наше життя
кращим

I think I’d much
prefer to…,
And that’s another
thing
It’s really great. I
think … is pretty
awful

consumer product,
opinion poll,
domain, reveal,
conscious
colleague,
inspiration
software, human
genome

Погодитись і
заперечити

True, but…
This is my way of
looking at it
If you ask me…
Don’t you agree
that…?
As I see it…
Yes, you are right,
Well, you see what
I mean.

Unit 12. Наука і технології
compromise,
Присвійна форма і
impact of sth on
“of”
sth, toxic fumes, tar OPG (2), р. 220
expense, mainМодальні дієслова
OPG (2), р. 114, 116,
train, cause
118
problems

105

assume, definitely

[z] в кінці слова:
has, advise

p. 119, e. 6

p. 119, e. 7

p. 118,
e. 3

[v] вкінці слова:
have, leave, Steve

p. 121, e. 13

p. 121,
e. 14

Модальні дієслова з
різними типами
інфінітивів
OPG (2), р. 126
Прийменники
OPG (2), р. 292, 294

Асиміляція:
was, that

p. 122, e. 18

p.121
e.15
Відповіді
товаришів
p.122
e.20

Втрата придиху:
let down, sudden

p. 123, e. 1

p. 123, e. 2

p. 123,
e. 3

Фразове вживання
прийменника
OPG (2), p. 296, 298,
300
Прийменники (сталі
фрази)
OPG (2),
p. 306, 314

Типи інтонацій в
англійській мові

p. 124, e. 7

p. 124, e. 6

p. 125,
e. 8

Типи інтонацій в
англійські мові

p. 126, e. 12

p. 126, e. 10

p. 126,
e. 11

p. 122,
e. 19

*Сторінки в розділі “Мовний матеріал: граматичний” вказані в граматиці Oxford Practice Grammar (Intermediate) by John Eastwood.
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