


20 основних тем згруповані в 5 блоків

Блок – 4 
основні 

теми

Секція 
Culture + 
проект

Секція Life 
Skills + 
проект

Секція 
Review в 

кінці 
блоку

Тести до 
кожної 
теми, а 
також 

самостійні 
роботи по 
граматиці, 

лексиці.

Словник та 
граматика, 
додаткові 
завдання



Побудова блоку





Тема ситуативного 
спілкування: 
Харчування

Підтема: Організація 
вечірки



Результати учіння

Наприкінці теми учні зможуть:
- Скласти список  продуктів
- Категоризувати продукти (визначати 

злічені та незлічені іменники)
- Називати дату, день, час у контексті, 

послуговуючись відповідними 
прийменниками

- Спланувати святкування
- Визначати і називати час за годинником
- Запрошувати і приймати запрошення
- Описувати святкування і його 

особливості
- Описувати святкування в Америці та 

Україні
- Визначати культурні відмінності і схожі 

риси свят в різних сім’ях



Лексика:  biscuits bread butter 
cakes cheese chicken chips eggs 

juice lemonade milk pasta 
potatoes rice soup tomatoes

Граматика: Countable and 
uncountable nouns

some, any, lots of

some

Prepositions: on, at, from, until

Функції і види діяльності: бесіда 
про класне святкування, 

запрошення на вечірку (усно і 
письмово), визначення часу 

(котра година – коли – відповіді 
по різних видах годинників)

Мовний інвентар



Визначення зовнішнього контексту
• Локації – класна 

кімната, дім, вулиця.
• Люди – однокласники, 

вчителі, батьки. 
• Об’єкти – їжа, напої.
• Події – вечірки. 
• Дії – організація 

вечірки, категоризація 
видів напоїв і їжі, 
вказування часу і дат. 

• Тексти – запрошення, 
листівки, бесіди щодо 
організації заходу, 
списки продуктів

У підтемі і першій вправі 
визначається об’єкт і події 

ситуативного спілкування, надається 
мовний інвентар – лексика по темі 

харчування



Комунікативні мовленнєві умінняСприймяння усного тексту: Розуміють 
прості короткі повідомлення та 

інструкції, коли мовець говорить 
повільно.  Розуміють логіку 

висловлення і зв’язок з темою.
Усна взаємодія – питання і 
відповіді щодо організації 
святкування, вечірки, короткі 
бесіди щодо розподілу 
обов’язків, питання-відповіді 
щодо визначення часу на 
годиннику.

Усне висловлювання –
запрошення на святкування, 
опис послідовності дій для 
організації свякування, опис 
свята (їжа, напої, святкові 
заняття).



Комунікативні мовленнєві уміння

Написання короткої листівки, 
запрошення, плакату про подію.

Написання списку продуктів для 
організації вечірки.

Сприйняття письмового тексту 
– учні можуть визначити котра 
година, читають прості короткі 
повідомлення, листівки, 
запрошення, плакати щодо 
події.

Письмова взаємодія – учні 
можуть письмово запросити і 
відповісти на запрошення на 
подію.



Наскрізні уміння

Креативність: Беруть активну 
участь в завданнях, де потрібне 
гіпотетичне мислення;
Беруть активну участь у видах 
діяльності, що потребують 
креативного мислення з іншими 
учасниками групи (наприклад, у 
вправах, що кидають виклик 
стандартному способу мислення і 
потребують огляду задачі чи 
проблеми з різних ракурсів), 
Можуть створити переконливий 
постер, користуючись власними 
творчими ідеями;
Послуговуються уявою (у формі 
розповіді, бесіди)

Спілкування:
використовують
доцільні форми
звернень, запрошення;
Ефективно ведуть
бесіду, використовуючи
відповідну мову для 
запрошення, його
прийняття чи відмови, 
використовують
відповідний регістр, 
говорять зрозуміло, 
планують власне
висловлювання, просять
про уточнення, 
повторення сказаного



Наскрізні умінняУміння вчитись протягом життя
Знають формат письмової роботи;
Осмислено і позитивно беруть участь у 
класній роботі;
Звертаються за допомогою до 
партнера, щоб подолати лінгвістичні 
складнощі;
Визначають власні сильні та слабкі 
сторони в навчанні (читання, письмо, 
слухання, та ін.);
Справляються з факторами, що 
відволікають (телефон, інші люди), щоб 
тримати фокус на виконанні завдання;
Ефективно використовують всі доступні 
ресурси (вчителя, бібліотеку, інтернет та 
ін.)

Емоційний розвиток: Обговорюють 
власні емоції (переважно з друзями) 
та обирають найкращі стратегії 
управління емоціями;
Виявляють розуміння емоцій та 
почуттів інших людей;
Передбачають приємні моменти, і ті, 
що несуть виклик та намірено
викликає чи уникає їх відповідно;

Критичне мислення: Категоризація, 
складання списку, визначення 

родових-видових понять, визначають 
проблемні моменти в плануванні, 

досліджують можливі рішення певної 
проблеми і те, наскільки ці рішення 
ефективні, оцінює сильні та слабкі 

сторони прийнятих рішень



Співпраця: Розуміють, як має працювати
команда для досягнення спільної мети; З 
повагою чекають на свою чергу в бесіді; 
Залишається включеними в завдання; 
Підтримують коментарі учасників групи; 
Роблять власний внесок в завдання і 
пояснюють свою пропозицію;
Озвучують вимоги завдання, а якщо є 
сумніви, то просять інших пояснити;
Допомагають іншим учням зрозуміти
завдання шляхом пояснення, уточнення чи
надання прикладу; Зголошуються на 
виконання тієї чи іншої ролі; Під час 
виконання завдань враховують можливості
інших учасників групи; Ввічливо 
приймають ідеї, що відрізняються.

Соціальна відповідальність:
Включаються в колективну 
діяльність школи чи громади 
(наприклад, волонтерська 
діяльність);
Приймають рішення, 
консультуючись у групі;
Мотивують інших робити вклад в 
проєкти;
Мирно справляються з 
розбіжностями у групі;
Приймають інших та 
демонструють повагу до 
культурного розмаїття, без 
упереджень чи 
дискримінаційних поглядів;

Наскрізні уміння

Цифрова грамотність 
та онлайн-взаємодія



Стратегії формувального оцінювання

- Учні визначають власні стратегії 
успішного навчання

- Визначається, що учням відомо про тему і 
базується на власному досвіді

- Учні використовують здобуті знання для 
проектної діяльності

- Учні мають відповідні приклади успішного 
проекту



Особливі риси підручника



 Guided discovery (власне 
спостереження за 
функціонуванням мови)

 Practicing control
(визначення особливостей 
структур у мовленні через 
вправи)

 Use (автономне 
використання цих структур)

Персоналізовані 
комунікативні завдання Проектні роботи

Методика вивчення 
граматики

Життєві компетентності Самоперевірка



Словник Граматика Розвиток вимови



Підтримка Пілотного проєкту

Teacher’s book

Книга + зошит Книга для вчителя з 
поурочними планами та 
різнорівневими завданнямиПідтримка 

вчителів усіма 
методичними 
матеріалами

КТП 3.5 – 5 год

Забезпечення 
аудіо та відео 
матеріалами

Вебінари Воркшопи Консультації

Сертифікати учасників 
пілотного проекту

Вебінари з експертами та 
авторами з Кембриджа

Групи в соцмережах



nus-english.com.ua 

Платформа для вчителів 
англійської НУШ





• Тетяна Шелепко

• Cambridge University Press ELT Consultant, Linguist Company

• tshelepko@cambridge.org

• +380673821181

• www.publishing.linguist.ua

• https://nus-english.com.ua

• https://www.cambridge.org

• https://www.facebook.com/CambridgeUniversityPressUkraine

• https://www.facebook.com/Ukrainian-English-Language-
Teacher-Learning-Platform-221371372013940

Контакти та посилання:

mailto:tshelepko@cambridge.org
http://www.publishing.linguist.ua/
https://nus-english.com.ua/
https://www.cambridge.org/
https://www.facebook.com/CambridgeUniversityPressUkraine
https://www.facebook.com/Ukrainian-English-Language-Teacher-Learning-Platform-221371372013940


Дякуємо за увагу!




