
 

                       

 

               

       FULL BLAST PLUS 

         for Ukraine 

        (80-120 навчальних годин) 

 



 

                       FULL BLAST PLUS 
 

8 структурованих юнітів: 
• мотивуючі сучасні теми; 
• «живі» діалоги із розмовною англійською 

мовою; 
• персоналізовані завдання; 
• яскраві фотографії та ілюстрації; 
• граматика і лексика – інтегровані у всі види 

мовленнєвої діяльності; 
• вправи на розвиток автономії учнів … 



 

• Цікаві тексти та завдання про 
культуру і традиції України та 
англомовних країн 

• Проєктні роботи 

• Предметно-мовне 

інтегроване навчання (CLIL)  
• Проєктні роботи 

• Пісні  



  Секція з вправами для  
    парної роботи 

Словничок до кожного 
розділу підручника 

Граматичні структури  
з кожного розділу 

 зібрані в таблицях з 
поясненнями 



Структура юніту 

5 розворотів з підтемами  Cover page Round-up page 



Тема юніту _______ (__ год.) 

Відповідність ДержСтандарту та модельній Програмі 



Очікувані результати навчання: 
Після вивчення підтеми “Around the house” учень вміє … 

Отримувати 
необхідну 

інформацію зі 
статті в журналі 
про побутові 

справи  

Отримувати та 
розуміти основну 

інформацію з 
усних 

повідомлень про 
домашні 

обов’язки інших 
людей  

Обговорювати з 
другом 

домашні 
обов’язки 

Надавати письмову 
інформацію про 
власні домашні 

обов’язки 



Тема юніту It’s my life  (10-12  год.) 

Відповідність ДержСтандарту та модельній Програмі 



La
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describing 

asking for and giving information 

agreeing, disagreeing 

comparing  

giving opinion 

expressing own views, feelings 

liking and disliking 

offering, accepting and refusing 

Мовний інвентар юніту 

La
n

gu
ag

e
 e

xp
o

n
en

ts
 

 

Let’s play/ stop. I like it very much. 

Oh, no. He doesn’t like at all. 

What’s wrong? Come on. 

Really? No way! I hate it. 

What about you? What about you? 

I think it’s boring. I’m tired. 

This is great fun! Me too. 

I don’t mind What time do you …? 

Well, guess what! Don’t be silly! 

U
n

it
 v

o
ca

b
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ry

 

get up play tennis clean the windows 

have a shower play volleyball hoover 

brush my teeth play basketball collect stamps 

get dressed  exciting  tidy a room 

go to school boring do the washing-up 

have breakfast / 
lunch / dinner 

hang out with friends  take the dog for a 
walk 

get home surf the net take out the rubbish 

do homework talk on the phone collect comics 

go to bed read magazines collect coins 

get up go shopping make jewelry 

have a shower watch DVDs make paper flowers 

play table tennis listen to music make model planes 

do athletics go to the cinema go rollerblading 

do gymnastics play chess do arts and crafts 

play football do the washing do ballet 

go swimming wash the car   
U

n
it
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  Adjectives  descriptive, with ending -ing,  –ed (tired) 

Adverbs Adverbs of frequency   Modifiers: degree 

Conjunction Coordinating: and, or 

Determiners Articles: a, the in the phrases (in the morning, in the afternoon, in 
the evening) 

Noun proper and common nouns 

Preposition of time 

Present Present Simple: affirmative, negative, questions -  daily routines 

Verbs Auxiliary and linking 



Лексичний 
матеріал – 

види 
домашніх 
обов’язків 

 

Граматичний 
матеріал – 

прислівники 
частотності для 
розповіді про 
повсякденні 

домашні обов’язки 

Мовний інвентар підтеми: 



Тема юніту It’s my life  (10-12  год.) 

Відповідність ДержСтандарту та модельній Програмі 



Види навчальної діяльності: 

Читання з 
розумінням: учень 

отримує та розуміє 
основну інформацію про 

повсякденні домашні 

обов’язки. 

Сприймання на слух: 
учень отримує та розуміє 
основну інформацію про 

повсякденні домашні 
обов’язки. 

Усна взаємодія: учні 

запитують і відповідають 
на запитання про 

повсякденні домашні 
обов’язки. 

Письмова взаємодія: 
учні надають письмову 

інформацію про 
повсякденні домашні 

обов’язки. 



Формувальне оцінювання: алгоритм 

Формулювання зрозумілих для 
учнів цілей 

Забезпечення активної участі 
учнів у процесі пізнання 

Забезпечення можливості й 
уміння аналізувати власну 

діяльність (рефлексія) 

Спільне корегування підходів 
до навчання 



Безкоштовний пілотний НМК 
(підручник + зошит + аудіосупровід) 

Що отримає пілотний клас? Посібник для 
вчителя  

з  планами-конспектами 
уроків та додатковими 

завданнями 

Календарно-тематичне 
планування  
          на 3,5  / 5 годин 



Зручний у використанні посібник 
для вчителя з детальними 
інструкціями, порадами та 

відповідями до вправ. 

Посібник для вчителя 



Яку методичну підтримку отримує 
вчитель до пілотного НМК? 

Сертифікати учасників 

Програми пілотування  

Участь у спільних програмах 

(Smart School)   

Онлайн-консультування  

вчителів-пілотників  

Діагностичні зустрічі  
у фокус-групах 

Групи підтримки у Фейсбук,  

Вайбер і Телеграм 

Серія методичних вебінарів  
з практичного застосування 

НМК 



Які матеріали можуть використовуватись  
у комплекті з пілотним підручником? 

Дидактичні та наочні матеріали: 
граматичний посібник,  

збірки текстів для читання,  
матеріали для інтерактивної дошки 

Онлайн застосунки  
до навчальних матеріалів  - 

MM Publications ELT platform 
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