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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
 

Навчальний. рік___________________   Семестр________    Вчитель___________________________________________________________________________   Клас_____________    
Підручник:  Full Blast B1+ 

 
Дата/ 
уроки 

Тематика 
ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві  
функції 

Соціокультурні / 
Загальнонавчальні 

компетенції 

Лінгвістичні  компетенції Мовленнєва компетенція Домашнє  
 

Завдання Лексика Граматика/ Фонетика Аудіювання/ Читання Письмо/ Говоріння  

 
Module 1 

The bonds 
between us 

Друзi 

   Розмовляти про 
стани i дiї 

Висловлювати 
власну думку 
Висловлювати 

емоцiї 

 Розрiзняти постiйнi i 
тимчасовi ситуацiї 
Вживати описовi 

конструкцiїї в 
мловленнi 

 

 Родина, стосунки 
Риси характеру 

Емоцiї 
Фразовi дiєлова з up   

Present simple  
Present progressive 

Stative verbs 
Be used to + -ing 

Розмови в рiзних 
ситуацiях 

Журнальна стаття про 
людей, якi вплинули на 

життя  

Стаття-опис 
 

  Обговорення дружби 

WB pp.  
4-8 

 

Module 2 
Home & away 

Вiдпустка i 
подорожi 

  Розрiзняти типи 
дiй в минулому 

Висловлюватись 
про звички i типову 

поведiнку в 
минулому 

Висловлювати 
намiри в минулому   

Типи дiй: завершенi, 
тривалі, одночаснi, 
тимчасовi, постiйнi, 

звичнi   
Структури для 

пояснення, 
пропозицiй, 

висловлення власної 
думки  

Фразовi дiєслова i iдiоми про подорожi 
Складенi прикметники 

Подорожi 

Past simple 
Past progressive 

Used to 
Would 

Was going to 

Інтерв'ю про подорожi 
через соцмережi 

 
Журнальна стаття про 

рiзнi способи 
вiдпочинку 

 

Неофiцiйний лист 
 

 Обговорювати 
подорожi i види 

транспорту 
Порiвнювати рiзнi 
види подорожей, 
власний досвiд 

  

WB pp. 
11-15  

 

 
Повторення 
Модулi 1 i 2 

Активізація 
вживання вивченого 

матерiалу в 
мовленнi 

 Навчання, подорожі Минулі і теперішні часові форми  
 

Family Exchange 

 
Use of English 

WB pp.  
9-10 

16-17 
 

 

Module 3 
All work & no 

play... 
Робота i хоббi 

  Розповiбати про 
роботу i хоббi 

Робити 
передбачення, 

приймати рiшення 
Узгоджувати дiї в 

минулому 

  Пов'язувати минулий 
i майбутнiй час 
Часовi форми в 

розповiдях 
Вирази часу 

Словосполучення, фрази та iдiому про 
роботу i вiдпочинок 
Суфiкси iменникiв 

Present perfect simple  
Present perfect progressive 

Past perfect simple 
Past perfect progressive 

 

 Монологи про роботу i 
заняття у вiльний час 

 
Розповiдi про людей, 

чиє хоббi - робота 

 Оповiдання  
 

 Обговорювати 
додатковi заняття i 

хоббi 
Робити передбачення, 

приймати рiшення 

WB рр.  
18-22 

 

Module 4 
Talk to me 
Способи 

комунiкацiї 

Робити порiвняння  
Висловлювати 
власну думку i 

розмiрковувати про 
хоббi 

   Особливостi 
вживання форм 

майбутнього часу  
Вживання слiв-зв'язок 

Звуки 
Спiлкування 

Жести 
Слова, якi легко сплутати 

Суфiкси iменникiв 
Вирази з tell 

 

  Future progressive 
Future simple 
Future perfect 

Present progressive for future 
Present simple for future 

be going to 
Пiдряднi часу 

Ступенi порiвняння 
прикметникiв i прислiвникiв 

   Монологи про 
соцiальнi мережi 

 
Журнальнi статтi про 
спiлкування тварин i 

мову тiла 
 

 

 Дискурсивне есе 
  
 

Дискусія про рiзнi 
аспекти комунiкацiй 

WBрp.  
25-29 

 
Повторення 
Модулі 3 і 4 

Активізація 
вживання вивченого 

матеріалу в 
мовленні 

 Професії, відпочинок, хобі Perfect tenses 
 Порівняння 

Розповіді про роботу і 
відпочинок 

 
 

Use of English 
 

WB pp. 
23-24 
30-31 
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Дата/ 
уроки 

Тематика 
ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві  
функції 

Соціокультурні / 
Загальнонавчальні 

компетенції 

Лінгвістичні  компетенції Мовленнєва компетенція Домашнє  
 

Завдання Лексика Граматика/ Фонетика Аудіювання/ Читання Письмо/ Говоріння  

 
Module 5 

An apple a day 
Здоров'я, дiєта, 

фiтнес 

Описувати людей, 
мiсця,  речi, iдеї 

Надавати додаткову 
iнформацiю 

Говорити про 
номери та кiлькiсть 

  Особливостi надання 
порад, висловлення 
пропозицiй, власних 

думок 

Їжа 
iдiоми з назвами їжi 

Слова, якi легко сплутати 
Конструкцiї: прийменник+iменник 

прикметник+прийменник 
Дiєслово+прийменник 

Defining / non-defining relative 
clauses 

Злiчуванi /  незлiчуванi iменник 
Визначники кiлькостi 

Інтев'ю з дiєтологом 
 
  

Журнальна стаття про 
вплив їжi на настрiй 

Неофiцiйний лист  
 

 
Вирiшення проблем 
здоров'я i фiтнесу 

WB pp. 
32-36  

 
Module 6 

Aiming high! 
Освiта 

 

  Висловлювати  
преференцiї, власнi 

думки 
Передавати слова 

iнших 

  Вживання слiв-
зв'язок 

Використання 
розумових карт при 
мозковому штурмi 

 

Вирази та iдiоми з learn, know 
 Слова, якi легко сплутати 

Американськi варiанти деяких слiв 
Освіта 

Непряма мова (твердження, 
запитання, команди, прохання) 

Передача дiєслiв 

Короткi дiалоги 
 
 

 Тексти про День 
кар'єри  

 Лист до редактора з 
висловленням власної 

думки 
 

Обговорення 
шкiльного досвiду 

Порiвняння ситуацiй  

WB pp. 
39-43  

 
Повторення 
Модулі 5 і 6 

Активізація  
вживання вивченого 

матеріалу в 
мовленні 

 Їжа , освіта 
Вирази з know, learn 

 Defining, non-defining relative 
clauses 

Визначники кількості 

 
Визначення основної 

ідеї тексту 
 
 

 
 

Use of English 

WB pp. 
37-38 
44-45 
  

 
Module 7 

Live it up! 
Розваги 

Робити висновки 
щодо , минулого i 

майбутнього 
Висловлювати 

ймовiрностi 
Говорити про 

поступки 

Органiзовувати iдеї 
Вживання 

вiдповiдного стилю 
мовлення в рецезiях 

Ідiоми 
Префiкси under-, over-, out- 

Багатозначнi слова 

Модальнi дiєслова  
must-can't 

may-might-could 
Пiдряднi поступки 

Розмови людей в 
рiзних ситуацiях 

 
Тексти про 

вiдвiдування шкiл 
мистецтв 

Рецензiя на книгу 
 

Обговорення розваг 
 

WB pp. 
46 – 50 

 
Module 8 

Earthly matters 
Проблеми 

навколишнього 
середовища 

Розмовляти про 
обов'язки i 
вiдсутнiсть 

необхiдностi 
Приймати рiшення, 

висловлювати i 
оцiнювати думку 

Логiчно 
органiзовувати думки 
Вдповiднiсть обраного 

стилю мовлення 
ситуацiї 

 

Навколишнє середовище 
Ідiоми 

Слова, якi легко сплутати 
Фразовi дiєслова 

Інфiнiтив та -ing forms 
Модальнi дiєслова 
must - have to - need 

Оголошення про подiї 
на День 

навколишнього 
середовища 

 
Журнальна стаття про 

Всесвiтнiй день 
навколишнього 

середовища 

Лист про прийом на 
роботу 

 
Обговорювати 

важливiсь екологiчної 
освiти 

Вибiр мiж двома 
варiантами 

WB pp. 
 53-57 

 
Повторення 
Модулі 7 і 8 

Активізація 
вживання вивченого 

матеріалу в 
мовленні 

 Навколишнє середовище Infinitive 
-ing form 

Обговорення планів на 
вихідні 

 
Use of English 

WB pp.  
51-52 
58-59 

 

Module 9 
Cashing in 
Покупки 

Висловлюватись 
щодо ймовiрностей 

в теперiшньому i 
майбутньому 

Надавати поради 
Робити припущення 

Висловлювати 
загрозу, 

застереження 
Робити порiвняння 

Визначення теми 
абзацiв 

Вживання слiв-зв'язок, 
вiдносних займенникiв 

Покупки: словосполучення, iдiоми, 
фразовi дiєслова, лексичнi одиницi 

 

Умовнi речення 0, 1, 2 типiв 
should-ought to-had better 

Інтерв'ю з наглядачем 
зоопарку 

 
Тексти про вiдкриття 

торгового центру 

Доповiдь, репортаж 
 

Обговорювати звички 
щодо покупок 

Порiвнювати способи 
покупок 

WB pp.  
60-64 
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Дата/ 
уроки 

Тематика 
ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві  
функції 

Соціокультурні / 
Загальнонавчальні 

компетенції 

Лінгвістичні  компетенції Мовленнєва компетенція Домашнє  
 

Завдання Лексика Граматика/ Фонетика Аудіювання/ Читання Письмо/ Говоріння  

 
Module 10 

Easy on the eye 
Мистецтво i 

талант 

Втсловлювати мету 
i результат 

Просити про 
пiдтвердження 
Висловлювати 
преференцiї,  

незадоволення 

Видiляти основну 
думку 

Мозковий штурм 

Форми мистецтва 
Закiнчення iменникiв -ing, -ity, -th 

Прикметники емоцiй 
Фразовi дiєслова 

Слова, якi легко сплутати 

Пiдряднi причини i наслiдку 
Роздiловi запитання 

Розповiдь людей про їх 
досвiд як митцiв 

 
Статтi про вуличнi 
танцi i тротуарне 

мистецтво 

Есе з висловленням 
власної думки 

 
Обговорення рiзних 

форм мистецтва 

WB pp.  
67-71 

 
Повторення 

Модулі 9 і 10 

Активізація 
вживання вивченого 

матеріалу в 
мовленні 

 Покупки  
Мистецтво 

Умовні речення 
Підрядні причини і наслідку 

Інтерв'ю з 
черевомовцем 

Use of English WB pp.  
65-66 
72-73 

 
Module 11 
Eureka! 

Винаходи, наука, 
технологiї 

Робити логiчний 
наголос на додатках 

Висловлювати 
припущення i факти 

Роздуми i 
прийняття рiшень  

Змiстовий наголос 
Органiзацiя думок 
Вживання описової 

мови 
Мозковий штурм 

(заповнення таблицi) 

Наука i технологiї 
Збiрнi iменники 
Вирази з under 

Пасивний стан дiєслова: 
узагальнення 

Вiсiм коротких дiалогiв 
 

Журнальна стаття про 
тiнейджерiв- 
винахiдникiв 

Стаття 
 

Вплив технологiй на 
наше життя 

WB pp.  
74-78 

 

Module 12 
The price of 

crime 
Злочин i кара 

Висловлення 
бажань i жалю, 

преференцiй 
Структури для скарг 

i критики 
Описувати 
ситуацiйї 

Надавати поради, 
робити припущення 
Гiпотетичнi ситуацiї 

в минулому 

Органiзацiя текста 
Зв'язнiсть текста 
Мозковий штурм 

Злочини, злочинці, закон, покарання 
Фразові дієслова 

Умовні речення 3 типу 
Нереальне минуле 

Каузатив 

Монологи про 
ідентифікацію 

злочинців і арешт 
 

Тексти про незвичні 
злочини 

Есе з описом власної 
думки 

 
Обговорення 

шахрайства на іспитах 
Допомога у вирішенні 

проблем 

WB pp.  
81-85 

 
Повторення 

Модулі 11 і 12 

 Активізація 
вживання 
вивченого 

матеріалу в 
мовленні 

 Наука і технологія 
Злочин і кара 

Пасивний стан 
Умовні речення З типу 

Нереальне минуле 

 
 

Уривок з оповідання 
про Ш.Холмса 

 
 

Use of English 

WB pp.  
79-80 
86-87 

 Final test 

 Ефективно 
використовувати 
знання, отримані 

протягом року 

Узагальнення лексичного матеріалу, 
вживання у відповідному контексті 

Узагальнення граматичного 
матеріалу 
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