
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

(120 навчальних годин) 

Програма  за авторством: 
Редько В.Г., Шаленко О.П., Сотнікової С.І,  
Коваленко О.Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М.,  
Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М. 



Full Blast Plus for Ukraine 5 клас 

• Захоплюючі, сучасні теми 
• 6 уроків та секція повторення в кожному розділі 
• “живі діалоги”, насичені сучасною розмовною лексикою 
• персоналізовані завдання 
• тематичні пісні 
• граматика представлення та відпрацювання в контексті 
• культорологічні сторінки та предметно-мовне навчання 
• відео з розробленими завданнями до кожного юніту 
• тестові завдання 
• розвиток основних наскрізних умінь та компетенцій 21 століття 



Вступний розділ  Вступний розділ 



Структура юниту 

5 розворотів з підтемами  Cover page Round-up page 



Вступ до розділу Вступ до розділу 



Вивчення лексики 



Навчання граматики Навчання граматики 



Розвиток фонематичного слуху та вимови 

Слова в секції Pronunciation – з лексики уроку 



• Яскраві ілюстрації  
• Різні види текстів та завдань до 

них 
• Відповідність віковим інтересам 
• Читання з розумінням 

Навчання читання 



Навчання аудіювання 



Навчання говоріння 

• Персоналізовані комунікативні завдання 

• Корисні поради для розвитку мовленнєвих умінь 



Навчання письма 



Секція повторення 



Формувальне оцінювання Формувальне Оцінювання 



Культурологічний компонент та Тематичні пісні  



Предметно-мовне інтегроване навчання 
CLIL 

Предметно-мовне інтегроване навчання    CLIL 



Секція Project Skills 



Вчимося вчитися 



Завдання для парної роботи 

Список слів, граматичний довідник,  
завдання для парної роботи 



Книга для вчителя Книга для Вчителя 



• Календарно-тематичне планування на 3,5 години 

• Аудіо до підручника 

• Тести 

• Книга для вчителя  publishing.linguist.ua 

• Методичні статті на MM Publications Ukraine  

• Вебінари з провідними методистами видавництва 

• Онлайн зустрічі “Питання-Відповідь”. 

Методична підтримка 



Сайт - publishing.linguist.ua 



Відгуки вчителів учасників пілотного проєкту 

Ми працюємо з підручником Full Blast Plus 
for Ukraine з великим задоволенням. Від 
найперших сторінок діти у цілковитому 
захваті від цікавих тем, реалістичних 
сучасних діалогів, живої, не книжної, 
розмовної мови. 

Group Survey – це завдання, що викликає 
захоплення і у мене, і в учнів. Попри робочий 
гамір у класі, діти вчаться здобувати 
інформацію, систематизувати та презентувати 
її. Підручник побудовано на компетентнісних 
засадах, відтак діти зацікавлені вчити нові 
слова, щоб потім застосовувати їх у 
реальному житті.  Найбільше учням подобається застосовувати нову лексику в 

ігрових ситуаціях, груповій роботі та діалогічному мовленні. Діти 
намагаються імітувати вимову та інтонацію героїв підручника. 
Неймовірний інтерес в учнів викликають близькі їм теми уроків. 
Наприклад, вчора ми слухали як герої описують свої валізи з 
речами перед уявною поїздкою на відпочинок, а потім малювали 
власні. 

Анна, Київ 

Майя, Черкаси 

Ірина, Львів 

Відгуки вчителів учасників пілотного проєкту 



mmpublications.com 



Facebook page 
MM Publications Ukraine 
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