
Бучацький колегіум ім. Св. Йосафата | ENGLISH 

8 клас 

Дорогі восьмикласники! На час карантину ви будете отримувати завдання дистанційно, якщо у вас 

немає підручника, ви можете скористатись електронним підручником за наступним посиланням. 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/8-klass/2439-anglijska-mova-8-klas-karpyuk-2016  

за наступним посиланням можете завантажити аудіо додаток для слухання 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/  

 

A DAILY, A WEEKLY, A MONTHLY 

LISTENING 

1. Exercise 1, 2 (on p.189) 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Continuous 

Grammar Reference #1, 2, 3,4,5 (p.257-259) 

 

2. Повторити часи Preset Perfect/ Past Simple ( Grammar Reference) 

Do Exercises5, 6, 7( p.193) 

Опрацювати текст  

TEEN HEROES (p.198)  

WRITING Exercise 1(a) p.189 

 

3. Vocabulary 

Exercise 1, 2. 

Означений артикль з географічними назвами 

Виконати вправу № 2 (ст..201) 

Впр.4 (ст.. 202) 

Вправа 5 (ст..202) 

 

4. Listening ( p.203- 204 ) 

Exercise 2, 3, 5 (p.205) 

 

5. Listening Exercise 6 (p.206) 

Слова опрацювати, перекласти, вивчити. 

 

9 клас 

Дорогі дев’ятикласники! На час карантину ви будете отримувати завдання дистанційно, якщо у вас 

немає підручника, ви можете скористатись електронним підручником за наступним посиланням. 

https://drive.google.com/file/d/0B0kHwvQLtSb5UzdkMmZIc1ktY28/view  

за наступним посиланням можете завантажити аудіододаток для слухання 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/  

Урок 1. 

Виконати вправи 2(a,b,c,d) ст.182-183 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/8-klass/2439-anglijska-mova-8-klas-karpyuk-2016
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://drive.google.com/file/d/0B0kHwvQLtSb5UzdkMmZIc1ktY28/view
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/


Пояснення: впр.2(а).     -- вибрати правильне слово. 

Слова для опрацювання: 

  Включає  / cкладається  -- includes/consists 

  згадувати  /відноситись  -- mention/ refer 

  канал                  -- Canal/channel 

  поділяє / розділяє        -- Separate/ divide 

  маніпулювати / впливати  -- manipulated /influenced 

  займає /завойовує         -- occupies/ conquers 

  держава/ частина          -- state/ part 

Вправа 2( с). 

 Складіть речення з даними словами та словосполученнями: 

Thanks to -- завдяки 

To produce -- виробляти, випускати 

To border -- межувати 

To be surrounded by -- бути оточеним 

To be situated in-- бути розташованим 

The official name -- офіційна назва 

To be washed by -- омиватись 

To consist of -- складатись 

Вивчити слова!!! 

Опрацювати текст впр.3(ст.184) 

Виконати завдання до тексту впр.4 ( T/F) 

 

Урок 2 

1. Виконати впр.6, 7 (ст. 186-187) 

2. Вправи для аудіювання ( впр. 1-3 ст .188-189), слуxати  за посиланням: ( потрібно 

заватажити аудіододаток до підручника  Англійська мова  9 клас, Оксана Карп’юк ) 

https//libra-terra.com.ua/ userfiles/audio/karpiuk-audio-9-klas-zag-2017.zip 

 

Урок 3 

Виконати  впр.3(d) ст.191 письмово. 

Виконання завдань з аудіювання вправа 4 (a, b) ст.190-191. 

Прослухайте текст та виконайте завдання. 

 

Урок 4 

Повторити часи дієслова Past Simple/ Past Continuous/ Past Perfect  Grammar Reference( 

ст.254-255) та виконати впр.1, 2(ст.192), впр. 3 (ст.193) 

 

Урок 5 

Повторити  Future Simple / Present Continuous/ going to для вираження майбутніх дій 



Grammar Reference( ст.253, 255) та виконати впр.1, 2(ст.192), впр. 4(ст.193), 5,6,7(ст.194) 

 

Урок 6  

Watch on Youtube  about England /Wales/Scotland 

https://www.youtube.com/watch?v=rNu8XDBSn10   

https://www.youtube.com/watch?v=qDmZzBVKFMk  

https://www.youtube.com/watch?v=fUnSB-E0rDM  

Виконати впр.1 (ст.194-195) 

 

Урок 7 

Виконати впр. 2-3(а, b) (ст. 195-1967) 

 

Урок 8 

Вправа 5 (ст. 198). Прослуайте текст 5(а, b) та виконайте завдання  

 

Урок 9 

Write a blog about the UK. Create your own pages about each country using pictures and 

short texts about places that interest you.( Be ready to continue to develop a British Culture 

Blog in the following lesson of this Unit) 

Напишіть блог англійською мовою про Сполучене Королівство. Створіть власні сторінки 

про кожну країну, використовуючи фото та короткі тексти про місця, які тебе цікавлять. 

 

10 клас 

Дорогі десятикласники! На час карантину ви будете отримувати завдання дистанційно, якщо у вас 

немає підручника, ви можете скористатись електронним підручником за наступним посиланням: 

https://hitfile.net/download/free/wGrKh2w  

1. Grammar SB 

Conditional Sentences( Types 1& 2) p.97 Practice. 

To learn from Grammar Reference on page 141 Conditional Sentences Type1/ Type 2 

 

2. Speaking SB  (p.58) A, B.  

I would prefer to go to…because…  -- Я  краще б  хотів піти..... тому що 

I think …is bettter… because it will give us the opportunity to…-- Я думаю,, що краще, тому 

щоце дасть нам можливість 

I don’t think we should go to … because… -- не думаю, що нам слід іти, тому що 

 

3. WB Grammar  

 Exercises C, D(p.37), 4-A Vocabulary A(p.38) 

 

4. Writing an e-mail based on prompts (написання електронного листа, що базується на 

https://www.youtube.com/watch?v=rNu8XDBSn10
https://www.youtube.com/watch?v=qDmZzBVKFMk
https://www.youtube.com/watch?v=fUnSB-E0rDM
https://hitfile.net/download/free/wGrKh2w


підказках) SB (p.59) 

Зверніть увагу, що для написання приватного електронного листа потрібно 

дотримуватись певних правил написання, з якими можна ознайлмитись у додатку ( SB 

Appendix I p.162) An Informal E-mail. 

 

5. WB  Writing B (p.39) 

 

6. Reading “Animal SOS”(p.60) SB (exercises B, C) 

  WB (p.61). 

 

11 клас 

Дорогі одинадцятикласники! На час карантину ви будете отримувати завдання дистанційно, якщо у вас 

немає підручника, ви можете скористатись електронним підручником за наступним посиланням.   

https://hitfile.net/download/free/wGrKh2w  

Крім того, ви можете дивитись щодня уроки на Youtube каналі “Київ” 

1. SB (p.103) 

Повторити вживання прикметників з прийменниками: 

TO   ABOUT  FOR   OF 

Similar to  curious about famous for  aware of 

Harmful to  serious about suitable for  full of 

Relevant to  nervous about responsible for jealous of 

 

2. Collocations/expressions with  

a ) “keep” and “hold”,  

b) “loose” and “miss” 

c ) “”way” 

(p. 109) SB 

 

3.  Опрацювати матеріал   Modal Verbs  must/have to, should   SB (p.110) 

 

4. Writing a semi-formal letter/ e-mail based on prompts 

  Do exercises B, C, D (p.p.114) 

 

5. Vocabulary and grammar (A, B p.114) SB 

 

6.  Do Exercises C, D, E (p.115) SB 

https://hitfile.net/download/free/wGrKh2w

