
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
Навчальний рік___________________   Семестр________    Вчитель_____________________________________________    Клас________   Підручник:  More! 4 
 
Дата/ 
уроки 

Тематика 
ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві  
функції 

Інтегровані змістові лінії Очікувані результати навчання Мовний інвентар Домашнє  
 
завдання 

Рецептивні Інтерактивні/ 
продуктивні 

Лексика Граматика/ Фонетика  

 Entry test   Визначення рівня володіння 
навичками читання та 
аудіювання 

Визначення рівня 
володіння навичками 
зв’язного письмового 
мовлення 

Визначення рівня володіння 
лексичним матеріалом 
попередніх рівнів навчання  

Визначення рівня 
володіння граматичним 
матеріалом попередніх 
рівнів навчання 

 

 Unit 1 
Football? Soccer? 

Розмовляти по телефону, 
купувати речі в 
спортивному магазині, 
описувати спортивні події 

Пояснює вибір одягу 
залежно від погоди.  
Ставить запитання про 
можливості купівлі 
товарів та замовлення 
послуг у мережі Інтернет 

Розповідь американця про 
подорож до Англії 
 
Only in the UK – Unusual 
British sports 

Розповідь про видатну 
спортивну подію 
 
Обговорення 
спортивних подій 

Спортивний одяг Present Simple, Present 
Continuous, Present 
Perfect 
 
Вимова звуків /s/, /z/ 
 

WB pp.2-
7 

 Learn MORE 
through English 
History  

Ознайомитись з ранньою 
історією США 

 The Boston Tea Party 
 
Читання з метою 
встановлення відповідності 

Опис важливої події в 
житті рідної країни 

Belief, successful, fight, 
harvest, native, corn, turkey, 
colony, independent, tax, 
merchants, harbour 

  

 Test 1 Підтримувати розмову, 
вживаючи відповідний 
теперішній час 

 Аудіювання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 

 Спортивне екіпірування Використання Present 
Simple, Present 
Continuous, Present 
Perfect 

 

 Unit 2 
Space and beyond 

Обговорювати подорожі Обговорює переваги 
екологічних видів 
транспорту.  
 

Прослуховування поезії 
 
Читання з метою 
встановлення відповідності 

Оповідання в жанрі 
наукової фантастики 
 
Діалогічне мовлення 

Подорожі  Past Continuous vs Past 
Simple 
Past Perfect 
 
Інтонація в 
пояснювальних 
реченнях 

WB рр. 8-
13 

 Learn MORE 
about culture 

Ознайомитись з історією 
транспорту 

Порівнює вартість 
подорожі різними видами 
транспорту.  
 

Trains, planes and 
automobiles! 
 
Читання з метою пошуку 
інформації 

 
 
Робота в групах: винахід 
нового транспортного 
засобу 

Транспортні засоби   

 Read MORE for 
pleasure 

Читати і розуміти текст   
 
Alien worlds 

 
Робота в групах 
(www.cambridge.org/elt/
more)  

   

  Test 2 Обговорювати подорожі 
та транспортні засоби 

Аналізує наслідки 
порушення правил  
дорожнього руху.  

Аудіювання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 

 Розпізнавати та 
використовувати вивчену 
лексику 

Використання Past 
Simple та Past 
Continuous 

 

 Test for units 1-2   Вибір правильної відповіді 
 
Визначення правильності/ 
неправильності твердження 

Написання тексту про 
спорт 
 
Складання діалогу 

Спорт, транспортні засоби Past Simple, Past 
Continuous 
Вживання прийменників 

 



 Unit 3 
Shopping  

Обговорювати покупки, 
спілкуватися з 
продавцями, давати 
поради 

Складає перелік покупок.  
 

Опис літнього табору 
 
Читання з метою пошуку 
інформації 

Електронний лист з 
порадами 
 
Групова робота 

Гроші і покупки Модальні дієслова 
 should (n’t) / ought (n’t) 
Герундій  
 
Spelling  

WB  
рр.14-19 

 Learn MORE 
through English 
Science  

Ознайомитись з роботою 
ракетного двигуна 

Обговорює позитивні та 
негативні наслідки від 
певних винаходів.  
 

 
 
Space travel 

Написати текст на одну 
з заданих тем 

Jet of water, orbit, hose, mass, 
orbiter, launch, force, 
accelerate, thrust, reaction 
engine, rocket booster, mph 

  

 
 
 

 
Test 3 

Надавати поради та 
висловлювати уподобання 

 Аудіювання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 

 Використовувати лексику 
по темі «Гроші і покупки» 

Модальні дієслова 
Герундій 

 

 Unit 4 
F working life 

Обговорювати професії, 
особисті характеристики 

Проявляє обізнаність і 
своє ставлення до 
фінансових можливостей 
сучасних професій.  
 

Cпівбесіда при 
працевлаштуванні 
 
Читання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 

Опис професії 
 
Діалогічне мовлення 

Особисті характеристики Конструкція be going to 
Present Continuous зі 
значенням майбутнього 
Підрядні речення з 
виразами  
as soon as, when, after 
 
Наголос  

WB 
pp.20-25 

 

Learn MORE 
about culture 

Ознайомитись з історією 
та обов’язками 
королівських гвардійців 

 Аудіювання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 
 
Beefeaters! 

Опис професії охоронця  
 
Розповідь про 
незвичайну професію 

Особисті характеристики   

 
Read MORE for 
pleasure 

Читати і розуміти текст  Omelettes and hard work 
 

Робота в групах 
(www.cambridge.org/elt/
more) 

Закріплення лексики в 
реалістичному контексті 

Закріплення 
граматичних структур в 
реалістичному контексті 

 

 Test 4 

Розповідати про плани на 
майбутнє 

 Аудіювання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 

 Прикметники, що 
характеризують особистість 

Висловлення 
майбутнього часу за 
допомогою be going to 
та 
Present Continuous 

 

 

Test for units 3-4   Аудіювання з метою 
пошуку інформації 
 
Вибір однієї правильної 
відповіді 

Опис майбутньої 
професії з 
аргументацією вибору 
 
Рольова гра 

Розуміння та пояснення 
вивченої лексики 

Майбутній час 
Інфінітив / герундій 

 

 Test: Term 1 

  Вибір однієї правильної 
відповіді 
 
Читання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 

Опис цікавої події Узагальнення лексичного 
матеріалу 

Теперішні часи, 
герундій, модальні 
дієслова 

 

 Unit 5 
Bookworms  

Обговорювати книжки, 
пояснювати свій вибір 

Обговорює розмаїття 
літературної спадщини.  
 

Розповіді підлітків про 
улюблені книжки 
 
Читання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 

Анотація книги 
 
Парна презентація 
улюбленої книги 

Літературні жанри So/ such 
Фразові дієслова 
 
Наголос в складених 
іменниках 

WB 
pp.26-31 



 
Learn MORE 
through English 
Biology  

Ознайомитись з 
тваринами, що мігрують 

Розглядає природу як 
цілісну систему.  
 

 
Читання з метою 
встановлення відповідості 

 
 
Опис птаха, що мігрує 

Migrate, migratory animals / 
birds, breed, breeding 
grounds, supply, current, 
salmon, blue whale, Arctic 
tern, ruby-throated, 
hummingbird 

  

 Test 5 
Розповідати про улюблені  
книжки 

 Аудіювання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 

 Правопис та вживання 
вивчених лексем 

So/ such 
Фразові дієслова 
 

 

 Unit 6 
The main event 

Розповідати про свої 
амбіції, обговорювати 
дозволи і заборони, 
громадські і розважальні 
заходи 

Оцінює інфраструктуру 
дозвілля власної громади.  
 

Факти про Уімблдон 
 
Читання з метою пошуку 
інформації 

Постер для благодійного 
заходу 
 
Групова презентація 

Громадські і розважальні 
заходи 

Пасивний стан дієслів 
теперішнього часу 
Особливості вживання 
дієслів make, let, be 
allowed to 
 
Фразовий наголос 

WB 
рр.32-37 

 

Learn MORE 
about culture 

Ознайомитись з історією 
марафонського бігу 

 Аудіювання з метою 
встановлення відповідності 
 
Читання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 

Опис благодійного 
заходу 

   

 

Read MORE for 
pleasure 

Читати і розуміти текст   
Chill out at the Guilfest 

 
Робота в групах 
(www.cambridge.org/elt/
more) 

Закріплення лексики в 
реалістичному контексті 

Закріплення 
граматичних структур в 
реалістичному контексті 

 

 
Test 6 Обговорювати межі 

особистої свободи 
Описує власний стиль 
життя та визначає 
пріоритети 

Аудіювання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 

 Розпізнавати та 
використовувати вивчену 
лексику 

Конструкція речень в 
пасивному стані 

 

 Test for units 5-6 

  Аудіювання з метою 
пошуку інформації 
 
Читання з метою пошуку 
інформації 

Скласти текст про 
дозволи і заборони в 
школі і вдома 
 
Рольова гра 

Розуміння та пояснення 
вивченої лексики  

Пасивний стан, фразові 
дієслова, інфінітив з / 
без to 

 

 
Unit 7 
Food, glorious 
food 

Вести розмову про їжу, 
свої улюблені страви, 
робити замовлення 

Обговорює вибір 
продуктів, корисних для 
здоров’я.  
 

Радіопрограма 
 
Читання з метою 
встановлення відповідності 

Текст про спосіб 
харчування 
 
Діалогічне мовлення 

Їжа  Will / won’t для 
передбачень 
Question tags 
 
Інтонування запитань 

WB 
pp.37-43 

 
Learn MORE 
through English 
Music  

Ознайомитись з різними 
музичними стилями 

Пояснює правила 
поведінки у закладах 
культури.  
 

Аудіювання з метою 
встановлення відповідності 
 
Читання з метою 
встановлення відповідності 

Опис улюбленої групи 
 
Групова дискусія 

Performer, producer, emerge, 
moody, movement, graffiti, 
breakdancing, decline 

  

 Test 7 
Обговорювати 
особливості кухонь світу 

 Аудіювання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 

 Їжа - правопис та вживання Вживання will / won’t 
Різновиди запитань 

 



 Unit 8 
Body talk 

Розмовляти про емоції, 
рухи тіла 

 Короткий зміст фільму 
Fantastic Voyage 
 
Читання з метою пошуку 
інформації 

Анотація фільму 
 
Групова робота: 
складання та 
презентація історії 

Рухи тіла Модальні дієслова could, 
might, may для 
припущень 
Прикметники, що 
закінчуються на –ed, -
ing 
 
Вимова прикметників 

WB 
pp.44-49 

 

Learn MORE 
about culture 

Ознайомитись з історією 
фестивалю в Канаді 

Порівнює типові для 
різних культур вербальні 
та невербальні норми 
поведінки.  
 

Аудіювання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження  
 
Читання з метою пошуку 
інформації 

 
 
Робота в групах: 
створення скульптури 

   

 

Read MORE for 
pleasure 

Читати і розуміти текст   
It must be her age 
 

 
Робота в групах 
(www.cambridge.org/elt/
more) 

Закріплення лексики в 
реалістичному контексті 

Закріплення 
граматичних структур в 
реалістичному контексті 

 

 Test 8 
Висловлювати 
припущення 

 Аудіювання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 

 Розпізнавання, правопис і 
вживання назв рухів тіла 

Вживання модальних 
дієслів та прикметників 

 

 Test for units 7-8 

  Визначення правильності/ 
неправильності твердження  
 
Вибір правильної відповіді 

Написання тексту про 
звички харчування 
 
Сесія запитань - 
відповідей 

Активно вживати лексику 
по вивчених темах 

Will / won’t 
Question tags 
Модальні дієслова 

 

 Test: Term 2 

  Аудіювання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 
 
Читання з метою пошуку 
інформації 

Опис спортивної гри Використання лексичного 
матеріалу у відповідному 
контексті 

So/ such 
Question tags 
Пасивний стан дієслів 
теперішнього часу 
 

 

 Unit 9 
Fame  

Розповідати про свої 
теперішні та минулі 
уподобання, про нагороди 

 Розповідь про улюблену 
зірку 
Пісня Fame 
 
Читання з метою 
встановлення відповідності 

Текст про зірку, якою 
захоплюєшся 
 
Рольова гра «Award 
show» 

Шоу – нагородження 
(номінації, нагороди та ін.) 

Конструкція used to 
Вживання герундію 
після прийменників 
 
Інтонування запитань 

WB 
pp.50-55 

 
Learn MORE 
through English 
Geography  

Ознайомитися з 
географічним положенням 
і населенням Ванкувера 

Порівнює типові для 
різних культур вербальні 
та невербальні норми 
поведінки.  
 

 
Читання з метою пошуку 
інформації 

Опис міста Quality of life, rainfall, 
current, scenery, community, 
temperate, climate, minority 

  

 Test 9 
Обговорювати досягнення  Аудіювання з метою 

визначення правильності / 
неправильності твердження 

 Правопис і вживання 
лексики по темі «Шоу - 
нагородження» 

Вживання герундію 
після прийменників та 
конструкції used to 

 

 

Unit 10 
Crazy collectors 

Обговорювати хобі, 
зокрема колекціонування 

 Розповідь про колекцію 
 
Читання з метою пошуку 
інформації 

Текст про незвичайного 
колекціонера 
 
Робота в групах 
«Інтерв’ю» 

Захоплення  Present Perfect 
Continuous 
Непрямі запитання 
 
Фразовий наголос 

WB 
pp.56-61 



 

Learn MORE 
about culture 

Ознайомитись з історією 
Джоан Брауні і її колекції 

 Аудіювання з метою 
пошуку інформації 
 
Читання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 

 
 
Групова дискусія 

   

 

Read MORE for 
pleasure 

Читати і розуміти текст   
Britain’s biggest eggs 
collection 
 

 
Робота в групах 
(www.cambridge.org/elt/
more) 

Закріплення лексики в 
реалістичному контексті 

Закріплення 
граматичних структур в 
реалістичному контексті 

 

 
Test 10 Розповідати про 

захоплення 
 Аудіювання з метою 

визначення правильності / 
неправильності твердження 

 Узагальнення лексичного 
матеріалу 

Конструкція речень у 
Present Perfect 
Continuous 

 

 

Test for units 9-10   Вибір правильної відповіді  
 
Читання з метою пошуку 
інформації 

Написання тексту про 
кіно / музику 
 
Рольова гра  

Розваги   Present Perfect 
Continuous 
used to 
Непрямі запитання 
 

 

 

Unit 11 
Speak out 

Описувати людей, 
пояснювати свої дії, 
обговорювати проблеми 
молоді 

Дискутує довкола питань 
про свою роль і місце у 
сучасному 
мультилінгваль-ному та 
полікультурному 
середовищі.  

Розповіді про життя 
підлітків 
 
Вірш Me 
 

Проблемний лист 
 
Групова робота 

Особисті характеристики Непряма мова 
 
Інтонування речень з 
непрямою мовою  

WB 
pp.62-67 

 

Learn MORE 
through English 
English  

Ознайомитись з 
різновидами поезій та 
методами аналізу їх 

  
Understanding poetry 

 
 
Аналіз поезії 

Concrete poetry, rhyme, 
pattern, shape poem, 
alliteration, (un)stressed 
syllable, poetic device, 
rhythm 

  

 

Test 11 Обговорювати особисті 
проблеми, 
характеризувати людей 

У спілкуванні 
дотримується 
толерантності та 
принципу «no hate speech» 
(мова проти ненависті – з 
англ.).  

Аудіювання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 

 Вживання прикметників, що 
характеризують особистість 

Непряма мова 
 

 

 Unit 12 
A fair world? 

Описувати місця, 
розповідати про 
несправедливі ситуації і 
свою реакцію 

 Історії людей, що 
потрапили в неприємні 
ситуації 

Запис для особистого 
щоденника 
 
Дискусія  

Професії, робочі місця Умовні речення  
 
Інтонація в умовних 
реченнях 

WB 
pp.68-73 

 

Learn MORE 
about culture 

Ознайомитись з історією 
Джоан Брауні і її колекції 

 Аудіювання з метою 
пошуку інформації 
 
Читання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 

 
 
Підготовка і проведення 
опитування в класі 

   

 

Read MORE for 
pleasure 

Читати і розуміти п’єсу   
Fair? Well… 

 
Робота в групах 
(www.cambridge.org/elt/
more) 

Закріплення лексики в 
реалістичному контексті 

Закріплення 
граматичних структур в 
реалістичному контексті 

 

 Test 12 
Описувати професії  Аудіювання з метою 

визначення правильності / 
неправильності твердження 

 Розпізнавання вивчених 
лексем та їх правопис 

Умовні речення  
 

 



 Test for units 11-
12 

  Аудіювання з метою 
пошуку інформації 
 
Читання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 

Текст про глобальні 
проблеми і шляхи їх 
вирішення 
 
Діалогічне мовлення 

Узагальнення лексичного 
матеріалу 

Непряма мова 
Умовні речення  
 

 

 Test: Term 3 

  Аудіювання з метою 
визначення правильності / 
неправильності твердження 
 
Читання з метою пошуку 
інформації 

Поради щодо вирішення 
особистих проблем 

Узагальнення матеріалу по 
темах «Розваги», «Особисті 
характеристики», 
«Професії» 

Present Perfect 
Continuous 
Непряма мова, герундій 
Підрядні речення з 
виразами  
as soon as, when, after 

 

 End of Year Test 
  Аудіювання з метою 

пошуку інформації 
 

 Узагальнення лексичного 
матеріалу, вживання у 
відповідному контексті 

Узагальнення 
граматичного матеріалу 

 

 


