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* Детальний зміст і формат всіх частин іспиту - див. Додаток 2 
У плануванні уроків формат ключових завдань за видами мовленнєвої діяльності названий коротко в англійській термінології. 
Детальний опис видів діяльності за форматами екзаменаційних завдань дається у відповідному розділі Exam Folder / Writing Folder, присвяченому 
першому виконанню цього завдання у плануванні курсу 
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а 

НМ
К 

  Тема модуля/ заняття 

 

Лексика 
(основна тематика; лексичні групи; 

словотвір; розвиток навичок вживання 
в мові) 

Граматика 
(розвиток навичок 
вживання в мові) 

Фонетика 
(розвиток 

вимовних навичок) 

Розвиток умінь, відповідних вимогам екзаменаційних завдань - 
за видами мовленнєвої діяльності * 

Розвиток навичок використання лексико-граматичного матеріалу - у завданнях 
екзаменаційного формату 

Читання 
Письмо Аудіювання Усне мовлення 

1  Вступний урок 
 

Знайомство з форматом іспиту Cambridge English: First. Діагностичне тестування (в адаптованому екзаменаційному форматі) 

2 1 Мода; опис людей 
Fashion; describing people/ 
 
Fashion matters 

appearance and clothing; 
phrasal verbs 

   Listening Part 3 
matching 
аудіювання з розумінням 
основного змісту 

Speaking Part 2 
comparing photographs 
монологічне 
висловлювання (на основі  
порівняння двох 
фотографій) 

3  ступені порівняння 
прикметників; 
прислівники ступеня 

 
 

 

   

Use of English 4 
key word transformations 

перифраз 
4 Exam 

Folder 1 
 Use of English 4 

перифраз 
Зміни речення із збереженням ключового слова: розвиток навичок вживання в мові 
лексико-граматичних структур, рівня розвитку компенсаторної компетенції. 
Читання речення, даного ключового слова, даної основи (початок і кінець) другого 
речення. Заповнення пропусків у другому реченні (2-5 слів, у тому числі ключове 
слово в даній формі) із збереженням максимально точного змісту першого речення 

   



5 2 Комп'ютерні ігри;  
Інтернет 
Computer games; the 
Internet/ 
The virtual world 

Сomputers;  
Сталі вирази 

Прислівники на -ly; 
 

 Reading Part 1 
skimming and scanning 
читання для 
ознайомлення, 
вивчення 

 Робота в парах. Діалогічне 
мовлення 

6 positive and negative adjectives 
 

present tenses  - 
повторення 

    

Use of English 3 
Word formation 

7 Writing 
Folder 1 

   Writing Part 2  
Написання  неформального  листа 

8 3 Подорожі 
Travel/ 
 
Going places 

travel and holidays; travel collocations; 
фразові дієслова  

 наголос у словах  Listening Part 2 
sentence completion  
аудіювання з вибірковим 
розумінням заданої 
інформації 

Speaking Part 2 
long turn, collaborative task 
монологічне 
висловлювання (на основі 
порівняння двох 
фотографій);  
комбінований діалог 

9  модальні дієслова 1: 
значення 
зобов’язання, 
необхідності, дозволу 
прийменники місця 

 
 

 

   

Use of English Part 4 
key word transformations 

перифраз 
10 Exam 

Folder 2 
 Use of English Part 3 

словотворення 
Розвиток лексико-граматичних навичок: розрізнення частин мови в тексті з 
пропусками (за контекстом), словотвір: заповнення пропусків словами, 
утвореними від даного кореня 

   

11 4 Тварини 
Animals 
 
Endangered 

animals 
word formation 

  Reading Part 7 
matching 
читання для 
ознайомлення, 
пошукове 

Listening Part 1 
multiple choice 
аудіювання з розумінням 
основного змісту 

 

12 compound adjectives, частини тіла 
тварин, вирази з  time 

as та like     

Use of English Part 4 
key word transformations 

перифраз 
13 Writing 

Folder 2 
   Writing Part 1  

написання есе 



14 5 Страшні історії 
Narration: frightening and 
positive experiences  
 
Mixed emotions 

Емоції 
Сталі вирази з прислівниками ступеня  

irregular verbs закінчення 
правильних дієслів 
у Past Simple 

 Listening Part 1 
short extracts 
аудіювання з розумінням 
основного змісту 

 

15  past tenses - 
повторення 

    

  
16 Exam 

Folder 3 
 Use of English 2 

Open cloze 
заповнення пропусків у тексті 

Розвиток лексико-граматичних навичок: при читанні тексту розуміння за 
контекстом значення пропущених слів (лексичні одиниці, граматичні форми, 
службові частини мови та інш.), заповнення пропусків (1 слово) 

   

17 6 Перемоги та нагороди 
Winning prizes and celebrity 
culture 
 
What if? 

Фразові дієслова з keep 
Word formation 

   Reading Part 6 
Gapped text 
читання для 
ознайомлення, 
вивчення 

  

18 parts of speech 
 

Умовні речення з if 
Умовні речення з 
unless 

   Speaking Part 4 
discussion 
комбінований діалог 

Use of English 1, 3 
multiple choice cloze 

заповнення пропусків у тексті (множинний вибір) 
word formation 
словотворення 

19 Writing 
Folder 3 

   Writing Part 2 
Написання розповіді 

20 Units 1-6: повторення 
21 7 Спорт 

Sport 
 
Life’s too short 

спорт gerunds и infinitives 1; 
 

інтонація в 
розділових 
питаннях (question 
tags) 
 

   

Use of English 4 
key word transformations 

перифраз 
22 Сталі вирази по темі «Спорт» 

Вирази з дієсловом do 
   Listening Part 3 

matching 
аудіювання з розумінням 
основного змісту 
 

Speaking Part  3 
shared task 
комбінований діалог Use of English 3 

word formation 
словотворення 

23 Exam 
Folder 4 

 Use of English 1 
заповнення пропусків у тексті (множинний вибір) 

Розвиток лексико-граматичних навичок: при читанні тексту розуміння за 
контекстом значення пропущених слів, заповнення пропусків з даних варіантів a, b, 
c, d 

   



24 8 Дитинство  
Childhood 
 
Growing up 

jobs and work   Reading Part 5 
multiple choice 
questions 
читання для 
ознайомлення, 
вивчення 

 Speaking Part 2long turn 
монологічне 
висловлювання (на основі 
порівняння двох 
фотографій) 

25 Сталі вирази  
Фразові дієслова з get 

used to та would  
 

 

  Speaking Part 3 
collaborative task 
комбінований діалог Use of English 3 

word formation 
словотворення 

26 Writing 
Folder 4 

   Writing Part 1 написание эссе 
 

27 9 Реклама 
Advertising 
 
The hard sell 

Сталі вирази  модальні дієслова 2: 
значення роздумів і 
припущення; 

наголос в реченнях   Рольова гра в групах 

Use of English 2 
Open cloze 

заповнення пропусків у тексті 
28 Вирази для озвучення ідей порядок 

прикметників в 
однорідних 
означеннях 

  Listening Part 4 
multiple choice 
аудіювання з вибірковим 
розумінням заданої 
інформації 

Speaking Part  3 
shared task 
комбінований діалог 

29 Exam 
Folder 5 

   Listening Part 2  sentence completion  
аудіювання з вибірковим розумінням заданої інформації 

30 10 Космос 
Space 
 
The final frontier 

space  
word formation 

  Reading Part 6 
gapped text-sentences 
читання для 
ознайомлення, 
вивчення 

 Speaking Part 2, 3 
long turn,  shared task 
монологічне 
висловлювання (на основі 
порівняння двох  
фотографій),  
комбінований діалог 

31 phrases with at future tenses -  
повторення 

  Listening  

32 
 

Writing 
Folder 5 

11 

Родина 
Family/ 
 
 
Like mother, like daughter 

  Writing Part 2 
Написання статті 

personality; cinema;  - like; 
 

  
  

 Listening Part 4 
multiple choice 
аудіювання з вибірковим 
розумінням заданої 
інформації 

Speaking Part  1 
giving personal information 
відповіді на питання 
особистого характеру в 
діалозі-розпитуванні з 
екзаменатором 



33   Прикметники для опису характеру 
Фразові дієслова з take 
Особливості вживання прикметників / 
прислівників 

дієприкметники 
теперішнього і 
минулого часу (past 
and present 
participles) 

   Speaking Part 3 
collaborative task 
комбінований діалог 

34 Exam 
Folder 6 

   Listening Part 1 аудіювання з розумінням основного змісту 
Розуміння на слух основного змісту в коротких діалогах / монологічних 
висловлюваннях на різні теми, відповіді на питання - множинний вибір (a, b, c) 
 

35 12 Техніка та винаходи 
Technology and inventions 
 
A great idea 

inventions; verb collocations  
словотворення 

  Reading Part 3 
multiple matching 
читання для 
ознайомлення, 
пошукове 

 Speaking Part 2 
long turn 
монологічне 
висловлювання (на основі 
порівняння двох  
фотографій) 

36 Сталі вирази з come, tell, fall пасивний стан  
 

 

   

Use of English  4 
 key word transformations 

перифраз 
37 Writing  

Folder 6 
   Writing Part 2 

написання рецензії / відгуку 
38 Уроки 7-12: повторення 
39 13 Освіта 

Education 
 
Education for life 

school and education; expressions with 
make 
словотворення 
сталі вирази 

   
 

Reading and matching Listening Part 4 
multiple matching 
аудіювання з розумінням 
основного змісту 

Speaking Part 2 
long turn 
монологічне 
висловлювання (на основі 
порівняння двох 
фотографій) 

40  непряма мова; 
reporting verbs; 
непрямі питання 

 
 

 

 Listening Part 3 
matching 
аудіювання з розумінням 
основного змісту 
 

Speaking Part 3 
collaborative task 
комбінований діалог 

Use of English  4 
 key word transformations 

перифраз 
41 Exam 

Folder 7 
   Listening Part 3 

аудіювання  з розумінням основного змісту 
42 14 На роботі 

Working life 
 
Career moves 

the workplace 
словотворення 

Правила вживання 
слів all, whole 

 Reading Part 7 
multiple matching 
читання для 
ознайомлення, 
пошукове  

 Speaking Part 2 
long turn 
монологічне 
висловлювання (на основі 
порівняння двох 
фотографій) 

43  Perfect tences   Listening Part 3 
аудіювання  з розумінням 
основного змісту 

Рольова гра в парах 



44 Writing  
Folder 7 

   Writing Parts 2 (написання листа-заяви) 

45  Резервне заняття 
46 15 Довкілля 

The environment/ 
 
Too many people? 

the environment; word formation; 
expressions with uncountable nouns 

 
 

числівники  Listening Part 2 
sentence completion 
аудіювання з вибірковим 
розумінням заданої 
інформації 

Speaking Part 2, 4 
the long turn 
монологічне 
висловлювання (на основі 
порівняння двох 
фотографій) 
discussion 
комбінований діалог 

Use of English 2, 3 
open cloze, word formation 

заповнення пропусків у тексті; словотворення 
 

47 Слова та вирази для позначення 
кількості 

Обчислювальні і не 
обчислювальні 
іменники 
some, any, no 

    

48 Exam 
Folder 8 

   Listening Part 4 
аудіювання з вибірковим розумінням заданої інформації 
Розуміння на слух основного змісту і заданої інформації за текстом. Відповіді на 
питання за змістом тексту - множинний вибір (з варіантів a, b, c) 

49 16 Харчування 
Food 
 
Eat to live 

food; expressions with off 
сталі вирази по темі «Харчування» 

  Reading Part 6 
gapped text-sentences 
читання для 
ознайомлення, 
вивчення 

 Speaking Part 3 
shared task 
комбінований діалог  

50  артикль; 
Присвійний відмінок 
іменників і інші 
способи позначення 
приналежності; 
обставина часу 

    

51 Writing 
Folder 8 

   Writing Part 1 
Написання есе 

52 17 Захоплення 
Hobbies/ 
 
Collectors and creators 

hobbies;  
фразові дієслова та вирази з look 

придаткові 
означальні 

логічний наголос  Listening Part 1 
short extracts 
аудіювання з розумінням 
основного змісту 

Speaking Part 2 
the long turn 
монологічне 
висловлювання (на основі 
порівняння двох 
фотографій) 

53 словотворення придаткові 
означальні 
займенники who, 
whom, whose 

 
 

 

   

Use of English 2 
open cloze  

заповнення пропусків у тексті 



54 Exam 
Folder 9 

   Reading Part 6 
Читання для ознайомлення, вивчення 
Читання тексту, заповнення пропусків реченнями з даного ряду речень 

55 18 Книги 
Books/ 
 
What’s in a book? 

books;  
фразові дієслова з come and go 

  Reading Part 5 
multiple choice 
читання для 
ознайомлення, 
вивчення 

  

56  enough, too, very, so, 
such 

 
 

 

 Listening Part 3 
multiple matching 
аудіювання з розумінням 
основного змісту 

 

Use of English 2, 4, 5 
open cloze,  key word transformations 

 заповнення пропусків у тексті; перифраз 
57 Writing 

Folder 9 
   Writing Part 2 (написання тексту заданого жанру на основі прочитаного 

літературного твору) 
58 Уроки 13-18: повторення 
59 19 Здоров'я 

Health and fitness/ 
 
An apple a day … 

the body; health; phrases with on; word 
formation 

модальні дієслова 3: 
значення поради і 
пропозиції; 
It’s time; 
have/get something 
done 

невимовні букви  Listening Part 1 
multiple choice 
аудіювання з вибірковим 
розумінням заданої 
інформації 

Speaking Part 4 
комбінований діалог 

60 Use of English 1 
multiple choice cloze 

заповнення пропусків у тексті (множинний вибір) 

61 Exam 
Folder 10 

   Reading and Use of English 5 
 multiple choice 
Художня литература 

62 20 Злочини  
Crime/ 
 
No place to hide 

crime; verbs with a change in meaning: 
try, stop, regret, remember, forget, 
mean, go on 

gerunds та infinitives 2  Reading Part 6 
gapped text-sentences 
читання для вивчення, 
ознайомлення 

 Speaking Part 3, 4 
shared task and related 
discussion 
комбінований діалог 

63 

64 Writing 
Folder 10 

   Writing Part 2 
Написання інформаційного листа 

65 21 Життя у місті 
City life/ 
 
Urban decay, suburban hell 

city life; Collocations, Topuc set – 
Buildings 
Word formation 

придаткові умови 
змішаного типу 

 Reading Part 1 
skimming and scanning 
читання для 
ознайомлення, 
вивчення 

Listening Part 2 
sentence completion 
аудіювання з вибірковим 
розумінням заданої 
інформації 

Speaking Part 2, 4 
the long turn 
монологічне 
висловлювання (на основі 
порівняння двох 
фотографій) 
discussion 
комбінований діалог 

66 

67 Exam 
Folder 11 

   Reading and Use of English 7 
Читання для ознайомлення, пошукове 
Читання тексту або кількох коротких текстів і запитань, що передують 



 

текстам. Співвіднесення інформації, що  запитується, з відповідною (яка 
містить відповідь) частиною прочитаного тексту (або коротким текстом) 

68 22 Музика 
Music/ 
 
A little night music 

music and concerts складні речення  Reading Part  6 
gapped text-sentences 
читання для 
ознайомлення, 
вивчення 
 

 Speaking Part 2 
the long turn 
монологічне 
висловлювання (на основі 
порівняння двох 
фотографій) 

69 Use of English 1 
multiple choice cloze 

заповнення пропусків у тексті (множинний вибір) 
70 Writing  

Folder 11 
  Writing Part 2  написання доповіді 

71 23 Природні катаклізми 
Natural disasters/ 
 
Unexpected events 

the natural world; phrasal verbs with off; 
Word formation 
Topic set - Weather 

I wish / if only 
Wish/hope 
 

висхідна і спадна 
інтонація при 
вираженні 
емоційних станів 

 Listening Part 2 
sentence completion 
аудіювання з вибірковим 
розумінням заданої 
інформації 

 

72 Use of English 2, 4 
open cloze,  key word transformations 

заповнення пропусків у тексті; перифраз 

73 Exam 
Folder 12 

   Reading and Use of English 5 
Читання для ознайомлення, вивчення 
Читання тексту c розумінням (в т.ч. думок і відносин, цілі тексту, основної ідеї, 
суті і деталей змісту) і відповідь на питання з даних варіантів a, b, c, d 

74 24 Гумор 
Humour/ 
 
Anything for a laugh 

humour rather; 
граматика фразових 
дієслів 

 Reading Part 7 
multiple matching 
читання для 
ознайомлення, 
пошукове 
 

 Speaking Part 2 
the long turn 
монологічне 
висловлювання (на основі 
порівняння двох 
фотографій) 

75 Use of English 2 
open cloze 

заповнення пропусків у тексті 

76 Writing 
Folder 12 

   Writing Parts 2 
написання статті 
 

78 Уроки 19-24: повторення 
79 Підсумкове заняття 


	Тема модуля/ заняття

