
Програма для вступних випробувань з англійської мови 
 

для учнів, які вивчали англійську мову на  поглибленому рівні  
5 клас:  
Мовний інвентар – лексика  

Тема  Лексичний діапазон  Мовленнєві функції  
 

Оточення моя сім’я та друзі  
- робити короткі повідомлення про 
події та факти;  
- розповідати про прочитане, 
почуте, побачене;  
- запитувати про чиїсь враження, 
думки, ставлення; 
 -висловлювати свої враження, 
думки, ставлення; 
 -розповідати про свої враження 
(від подорожі, свята); 
 -виражати настрій у відповідних 
мовленнєвих ситуаціях 

Помешкання Місце проживання 
Населені пункти (місто, село, 
довкілля) 
Види помешкань 
Умеблювання 

Відпочинок і 
дозвілля 

покупки у крамниці  
Вільний час 
Види дозвілля 
Спорт 
Улюблені дитячі герої 
 

Природа і 
навколишнє 
середовище 

моє ставлення до тварин і 
природи 
 Опис природи  
Погода 

Подорож в аеропорту 
 на вокзалі 
Магазини 
Види транспорту 

Свята і 
традиції 

Свята 
 

Шкільне життя шкільні події 
 

 
Мовний інвентар – грамматика 

 
Категорія  Структура  

Дієслово Future Simple, to be going to 

Умовний спосіб I’d like 

Артикль означений, неозначений 

Прикметник ступені порівняння 

Числівник 1-100  
порядкові числівники 

Прислівник утворення 

Сполучник than, or 

Безособові речення  It’s sunny 

 
 
 
 
 
 
 



 
6 клас:  
 Мовний інвентар – лексика  

 
Тема  Лексичний діапазон  Мовленнєві функції  

 

Я, моя родина, 
мої друзі  

мої родинні зв'язки  
професії батьків  
мої друзі та їхні уподобання  

 
• описувати, розповідати, 
характеризувати  
• порівнювати  
• аргументувати свій вибір  
• запитувати та надавати 
інформацію  
• розпитувати з метою 
роз’яснення та уточнення 
інформації  
• пропонувати, приймати, 
відхиляти пропозицію  
 

Одяг  види одягу  

Харчування  продукти харчування  
улюблені страви  
страви в Україні та Великій 
Британії  

Відпочинок і 
дозвілля  

види відпочинку та занять  
захоплення  
вільний час  
канікули  

Природа  погода  
природні явища  

Подорож  загальні відомості про Велику 
Британію та Україну  

Рідне місто/село  місцезнаходження  
основні історичні та культурні 
відомості  

Свята і традиції  календар свят в Україні та 
Великій Британії  
традиції святкування  

Шкільне життя  розклад уроків  
робочий день  
урок іноземної мови  
види діяльності на уроці  



Мовний інвентар – граматика 
 

 
7 клас:  
Мовний інвентар – лексика 
 
Тема  Лексичний діапазон  Мовленнєві функції  

 

Я, моя родина, мої 
друзі  

зовнішність  
риси характеру  

 

 
• описувати, 
розповідати, 
характеризувати  
• запитувати та 
надавати інформацію  
• розпитувати з метою 
роз’яснення та 
уточнення інформації  
• пропонувати, 
приймати, відхиляти 
пропозицію  
• висловлювати свої 
враження, почуття та 
емоції  
• аргументувати свій 
вибір, точку зору  
 

Покупки  відвідування магазинів  
види магазинів  
асортимент товарів  
гроші  

Харчування  традиції харчування  
назви страв  

Спорт  види спорту  
спортивні уподобання  

Подорож транспорт  
підготовка до подорожі  
проїзні документи 

Україна Київ, визначні місця 

Велика Британія Лондон, визначні місця 

Шкільне життя улюблені навчальні 
предмети  
види діяльності на 
уроках 

Категорія  Структура  

Adjective  comparative and superlative forms of 
regular and irregular adjectives  

Adverb  frequency  
place (here/there)  
chronological sequence (first, next, etc.)  
time for the past, present and future (now, 
today, yesterday, tomorrow, already, yet)  

Сonjunction  but as a basic connector  
because for causes and reasons  

Modality  can, could, have to, had to  

Preposition  movement (into, out of)  
place (inside, outside, next to, etc.)  
time (in, on, at, for, since, from … to, during, 
by)  
possession and attribution (of, with, without)  

Pronoun and Determiner  object personal pronouns  
interrogative pronouns who, whose  
how much/how many (with 
uncountable/countable nouns  
some, any, no, a lot (of) with 
uncountable/countable nouns  

Verb  There is/There are + uncountable/countable 
nouns  
Present Perfect  
Past Continuous  



 
 
Мовний інвентар – граматика 
Категорія  Структура  

Adverb and determiner  manner (slowly, well, etc.)  
basic quantifiers (a lot, a little, very, too, 
rather, etc)  
comparisons  

Сonjunction  results and consequences (so, then)  

Determiner  definite article for uniqueness, public 
buildings, geographical names, other proper 
names  

Modality  may, must, саn/could, have to/had to, 
would/wouldn’t (like)  

Noun  proper and common nouns  

Preposition  time (till/until)  

Pronoun  possessive pronouns as complement: mine, 
yours, his, hers, ours, theirs  

Verb  question tags  

 
 
8 клас:  
Мовний інвентар – лексика 
Тема  Лексичний діапазон  Мовленнєві функції  

 

Я, моя родина, 
мої друзі  

обов’язки в сім’ї  
домашні справи та побут  
сімейні традиції та свята  

 
• описувати, розповідати, 
характеризувати  
• запитувати та надавати 
інформацію  
• розпитувати з метою роз’яснення 
та уточнення інформації  
• пропонувати, приймати, 
відхиляти пропозицію  
• висловлювати свої враження, 
почуття та емоції  
• аргументувати свій вибір, точку 
зору  
• просити про допомогу  
• надавати оцінку подіям, 
ситуаціям, вчинкам, діям  
• оцінювати стан речей, події, 
факти  
• обмінюватись думками  
 

Харчування  приготування їжі  
сервірування столу  
кухонні прилади, посуд  
способи обробки продуктів 
харчування  

Охорона 
здоров’я  

відвідування лікаря  
назви медичних закладів, 
захворювань та їх 
симптомів, лікарських 
засобів  

Кіно і театр  відвідування театру, 
кінотеатру  
жанри  
елементи інтер’єру театру  

Спорт  види спорту  
спортивні змагання  
відомі спортсмени  
клуби, секції  

Україна  основні пам'ятки історії та 
культури Києва  

Велика 
Британія  

основні пам'ятки історії та 
культури Лондона  

Шкільне життя  позакласні заходи  
шкільні свята і традиції  

 
 



 
 
 
Мовний інвентар – граматика  
 

Категорія  Структура  

Adverb  frequency  
manner  
time  
degree  
too/enough+adverbs of manner  

Clause  let/make smb do smth  
comparisons with as...as, so...as  
сlauses with so, not (I think so. I hope not)  

Modality  must/mustn’t, have to/don’t have to, 
need/needn’t, should/shouldn’t, be allowed to  

Preposition  with  
by + agent  

Pronoun  reflexive pronouns as object/complement 
(myself, ourselves, etc.)  
indefinite and negative  
pronouns some/any/no  

Verb  Past Perfect  
Active and Passive of previously learnt verb 
forms  

 
  
9 клас:  
Мовний інвентар – лексика 
 
 

Тема  Лексичний діапазон  Мовленнєві функції  
 

Я і мої друзі  друзі по листуванню  
кореспонденція  

 

 
• описувати, розповідати, 
характеризувати  
• запитувати та надавати 
інформацію  
• розпитувати з метою роз’яснення 
та уточнення інформації  
• пропонувати, приймати, 
відхиляти пропозицію  
• висловлювати свої враження, 
почуття та емоції  
• аргументувати свій вибір, точку 
зору  
• надавати оцінку подіям, 
ситуаціям, вчинкам, діям  
• оцінювати стан речей, події, 
факти  
• обмінюватись думками  
• коментувати статистичні дані  
 

Стиль життя  здоровий спосіб життя  
активний відпочинок  
повсякденні дії  
види дозвілля  

Засоби 
масової 
інформації  

Інтернет  
преса  
періодичні видання  

Музика  улюблені музичні стилі  
музичні жанри  
інструменти  
музиканти, композитори, виконавці  
відвідування концерту  

Література  вибір книг для читання  
улюблений письменник, поет, 
книга, літературний герой  
літературні жанри  
відвідування бібліотеки, 
обладнання та послуги бібліотеки  

Україна  географічне положення  
клімат  



населення  
національності  

Велика 
Британія  

географічне положення  
клімат  
населення  
національності  

Шкільне життя  школи в Україні та за кордоном  
типи шкіл  
приміщення, назви навчальних 
кімнат та шкільного обладнання  
правила поведінки  

 
 
Мовний інвентар – граматика 
 

Категорія  Структура  

Adjective  structures with as … as, so … as  
rather, almost, quite  

Adverb  adverbs as modifiers  

Clause  reported speech  
reported wh-questions with ask/tell/know  
adverbial clause with when  
conditional I  

Modality  may, might, ought to  

Pronoun  indefinite compound pronouns 
some/any+thing/one/where/body  
negative pronouns  

Verb  sequence of tenses  

 
 
10 клас:  
Мовний інвентар  
 
Тема  Лексичний діапазон  Мовленнєві функції  

 

Я, моя 
родина, мої 
друзі  

особисті дані  
індивідуальність людини  
формування особистості  
автобіографія  

 

 
• надавати інформацію та ставити 
запитання з метою уточнення інформації  
• висловлювати своє ставлення до вчинків, 
думок, позицій інших людей  
• порівнювати події, факти, явища  
• висловлювати свої почуття та емоції  
• приймати або відхиляти пропозицію  
• аргументувати свій вибір, точку зору, 
власну думку  
• вести дискусію, привертаючи увагу 
співрозмовника  

• висловлювати свої переконання, думки, 
згоду або незгоду  
 

Природа і 
погода  

навколишнє середовище  
охорона довкілля  
рослинний і тваринний світ  

Одяг  мода  
елементи одягу  

Засоби 
масової 
інформації  

Інтернет, телебачення і 
радіо  
спілкування у мережі 
Інтернет  
улюблена радіо-
телепередача  

Молодіжна 
культура  

течії молодіжної культури  
молодіжні організації  
клуби за інтересами  



Наука і 
технічний 
прогрес  

відомі вчені та винахідники  
винаходи  
сучасні пристрої в житті і 
побуті  

Україна  великі міста  
визначні місця й історичні 
пам’ятки  

Англомовні 
країни  

загальна характеристика  
великі міста  
визначні місця й історичні 
пам’ятки  

Робота і 
професія  

характеристика професій  
нахили і здібності  
вибір професії  
професійні якості  

 
Мовний інвентар – граматика 
 

Категорія  Структура  

Adverb  neither ... nor, either … or  

Clause  conditionals I, II  
If I were you …  
I wish, if only, had better, would rather  
relative clause with whose/who/which/that  
Do you mind if…?, I don’t mind if…  

Conjunction  if, when, as soon as, till, until, etc.+ present 
simple with future reference  

Verb  verb + ing  
to + verb  

 
 
11 клас:  
Мовний інвентар  
 
 
Тема  Лексичний діапазон  Мовленнєві функції  

 

Я, моя родина, 
мої друзі  

особистість та її якості  
види особистісних стосунків  
стосунки з товаришами  
взаємодопомога  
вирішення конфліктів  

 

 
• описувати ситуації та реалії 
життя, аналізувати їхні причини і 
наслідки  
• висловлювати власні 
припущення, прогнозувати 
ймовірність подій і наслідків  
• описувати події в їхній логічній 
послiдовності, висловлюючи 
власну точку зору  
• обговорювати перспективи  
• давати поради, реагувати на 
поради інших  
• аргументувати свою точку зору  

Спорт і дозвілля  роль спорту в житті 
суспільства та людини  
спортивні події/змагання  
здоров'я та спорт  

Харчування  національні страви України 
та країн, мова яких 
вивчається  
смаки, уподобання  
здорова та корисна їжа  
шкідливі звички  

Природа і 
погода  

природні катаклізми та їх 
види  



вплив погоди на здоров’я та 
настрій  
захист природи  

• вступати в дискусію, 
привертаючи увагу 
співрозмовника  
 Живопис  жанри живопису  

відомі художники та їхні 
твори  
відвідування музею, 
виставки або галереї  
українські митці  

Наука і 
технічний 
прогрес  

комп'ютерне обладнання  
сучасні засоби комунікації 
та інформації  
вплив науки на розвиток 
суспільства  
технології  

Україна  адміністративний та 
політичний устрій  
природні ресурси  
державні свята  

Країни 
виучуваної мови 
(за вибором)  

адміністративний та 
політичний устрій  
природні ресурси  
державні свята  

Шкільне життя  заклади освіти  
освіта в Україні та за 
кордоном  

Робота і 
професії  

сучасні професії  

 
 
 
Мовний інвентар – граматика 
 

Категорія  Структура  

Clause  Past Perfect with adverbial clauses of time  
first and second conditionals  
so … that for results and consequences  
declarative sentence + so/therefore + daclarative sentence  

Modality  use(d) to/would + infinitive for past routines and habits  

Phrasal Verb  phrasal and prepositional verbs: position of indirect object  

Phrase  verbs taking gerund  

Preposition  prepositions of reason and purpose: due to, owing to, so, 
because  
prepositions in time phrases, e.g.: before, for, since, till, 
until, by  

Verb  Past Perfect Continuous  
Future Continuous  
Future Perfect  
Going to / will for predictions  
verb + ’-ing’ vs. + ’to’ infinitive  

 
 
 
 



 
Програма для вступних випробувань з англійської мови 

 

для учнів загальноосвітніх навчальних закладах 
 

5 клас:  
Мовний інвентар – лексика  

Тема  Лексичний діапазон  Мовленнєві функції  
 

Я, моя сім’я і 
друзі  

Члени родини  
Місце проживання  
Магазини  
Покупки 

 

- запрошувати та надавати 
інформацію про особи / 
об’єкти / явища / події / 
факти; 

- -описувати особи/ місця / 
об’єкти / явища / події / 
факти;  

-  характеризувати та 
оцінювати когось / щось; -
розповідати про 
прочитане, почуте, 
побачене;  

- запитувати про чиїсь 
враження, думки, 
ставлення;  

- висловлювати свої 
враження, думки, 
ставлення; -виражати 
настрій. 

Відпочинок  і 
дозвілля  

Іграшки 
На прогулянці 
 Види дозвілля  
Спорт  
Улюблені дитячі герої 

Помешкання 
 

Види помешкань  
Умеблювання 

Подорож 
 

Населені пункти  
Подорожування 
Подорож до 
англомовних країн 
Види транспорту 

Природа і 
навколишнє 
середовище 

Погода 
Тварини  
Довкілля 
Дикі та свійські тварини 

Свята і традиції   Свята 
 вітання  
Святкування в кафе 

Шкільне життя 
 

Шкільне приладдя 
Шкільний розклад 

 
Мовний інвентар – граматика 

 
Категорія  Структура  

Іменник Однина, множина іменників, 
виключення 

Дієслово to be, have got;  
 Present Continuous, 
 Future Simple 

Модальні дієслова can 

Наказовий спосіб дієслів (команди) Stand up! 

Прикметники  Прикметники, що вказують на розмір 
колір; емоційний стан людини  
Ступені порівняння 

Займенник вказівні (thisб that, these, those),  
особові,  



присвійні  

Числівник: кількісний  1-100  
Порядкові числівники 

Артикль означений, неозначений 

Сполучник than, or, because, but 

Безособові речення  It’s sunny. 

 
 
6 клас:  
Мовний інвентар – лексика 

Тема  Лексичний діапазон  Мовленнєві функції  
 

Я, моя родина, 
мої друзі  

мої родинні зв'язки  
професії батьків  
мої друзі та їхні уподобання  

 
• описувати, розповідати, 
характеризувати  
• порівнювати  
• аргументувати свій вибір  
• запитувати та надавати 
інформацію  
• розпитувати з метою 
роз’яснення та уточнення 
інформації  
• пропонувати, приймати, 
відхиляти пропозицію  
 

Одяг  предмети одягу  
види одягу  

Харчування  продукти харчування  
улюблені страви  
страви в Україні та Великій 
Британії  

Відпочинок і 
дозвілля  

види відпочинку та занять  
захоплення  
вільний час  
канікули  

Природа  погода  
природні явища  

Подорож  загальні відомості про 
Велику Британію та Україну  

Рідне місто/село  місцезнаходження  
основні історичні та 
культурні відомості  

Свята і традиції  календар свят в Україні та 
Великій Британії  
традиції святкування  

Шкільне життя  навчальні предмети  
розклад уроків  
робочий день  
урок іноземної мови  
види діяльності на уроці  

 
Мовний інвентар – граматика 
 

Категорія  Структура  

Adverb  time markers for past, present and future 
(yesterday, tomorrow, today, now)  
Present Perfect + yet/already  

Clause  wh-questions  
yes/no questions  

Determiner  these and those as determiners relating to 
people or objects  
basic quantifiers: some, any, no, a lot of/lots 
of, much, many  
(with countable and uncountable nouns)  



Interrogatives  Interrogative pronouns/adjectivеs (who, 
whose, what, which, where, when)  

Modality  should/shouldn’t for advice or suggestions  
mustn’t for prohibition  
may I/we..? for formal and polite requests and 
permission  

Noun  regular/iiregular nouns - plural  
possession  

Preposition  basic prepositions of time (in, on, at, from... 
to..., by, during)  

Pronoun  object pronouns (me, him, her) as indirect 
objects  

Verb  Present Perfect with present reference  
Present Perfect for personal experiences in 
the past  
Future with be going to  

 
 

 
 
 
 
 
7 клас:  
Мовний інвентар – лексика 
 

Тема  Лексичний діапазон  Мовленнєві функції  
 

Я, моя родина, мої 
друзі  

зовнішність людини  
риси характеру  

 

 
• описувати, розповідати, 
характеризувати  
• запитувати та надавати 
інформацію  
• розпитувати з метою 
роз’яснення та уточнення 
інформації  
• пропонувати, приймати, 
відхиляти пропозицію  
• висловлювати свої враження, 
почуття та емоції  
• аргументувати свій вибір, 
точку зору  
 

Покупки  відвідування магазинів  
види магазинів  
асортимент товарів  
гроші  

Харчування  традиції харчування  
назви страв  

Спорт  види спорту  
спортивні уподобання  

Подорож  транспорт  
підготовка до подорожі  
проїзні документи  

Україна  Київ, визначні місця  

Велика Британія  Лондон, визначні місця  

Шкільне життя  улюблені навчальні предмети  
види діяльності на уроках  

 
Мовний інвентар – граматика 
 
Категорія  Структура  

Adverb  manner (slowly, well, etc.)  
comparisons  

Сonjunction  basic connectors (but, because)  



Determiner  zero quantifier with plural countable nouns 
and uncountable nouns  

Modality  have to for present and near future 
obligation  
had to for past obligation  
may, must, саn/could, would/wouldn’t (like) 
for intention and desire  

Noun  proper and common nouns  

Preposition  ‘of’ for a part or aspect  
‘with/without’ for (lack of) possession and 
attribution  

Pronoun  possessive pronouns as complement: mine, 
yours, his, hers, ours, theirs  

Verb  Past Simple vs. Past Continuous  

 
 
8 клас:  
Мовний інвентар – лексика 
 
Тема  Лексичний діапазон  Мовленнєві функції  

 

Я, моя родина, мої 
друзі  

обов’язки в сім’ї  
домашні справи та побут  
родинні традиції та свята  

 

 
• описувати, розповідати, 
характеризувати  
• запитувати та надавати 
інформацію  
• розпитувати з метою 
роз’яснення та уточнення 
інформації  
• пропонувати, приймати, 
відхиляти пропозицію  
• висловлювати свої 
враження, почуття та емоції  
• аргументувати свій вибір, 
точку зору  
• просити про допомогу  
• надавати оцінку подіям, 
ситуаціям, вчинкам, діям  
• оцінювати стан речей, події, 
факти  
• обмінюватись думками  
 

Харчування  приготування їжі  
сервірування столу  
кухонні прилади, посуд  
способи обробки продуктів 
харчування  

Охорона здоров’я  відвідування лікаря  
назви медичних закладів, 
захворювань та їх симптомів, 
лікарських засобів  

Кіно і театр  відвідування театру, 
кінотеатру  
жанри  
елементи інтер’єру театру  

Спорт  види спорту  
спортивні змагання  
відомі спортсмени  
спортивні клуби, секції  

Україна  основні пам'ятки історії та 
культури Києва  

Велика Британія  основні пам'ятки історії та 
культури Лондона  

Шкільне життя  позакласні заходи  
шкільні свята та традиції  

 
Мовний інвентар – граматика 
 

Категорія  Структура  

Adverb  just, ever for time  
a lot, a little for degree of intensity  

Conjunction  so and then for results and consequences  



Determiner  enough and too for sufficiency and 
insufficiency  
a little, much for quantities with mass 
(uncountable) nouns  

Modality  must/mustn’t, need/needn’t for (absence 
of) obligation  
should/shouldn’t for advice or suggestions  

Preposition  prepositions in time phrases  
(before, after, for, since)  

Pronoun  reflexive pronouns for emphasis (myself, 
ourselves, etc.)  

Verb  Past Perfect (general)  
question tags  

 

9 клас:  
Мовний інвентар – лексика 
 

Тема  Лексичний діапазон  Мовленнєві функції  
 

Я і мої друзі  друзі по листуванню  
кореспонденція  

 
 

 
• описувати, розповідати, 
характеризувати  
• запитувати та надавати 
інформацію  
• розпитувати з метою 
роз’яснення та уточнення 
інформації  
• пропонувати, приймати, 
відхиляти пропозицію  
• висловлювати свої 
враження, почуття та 
емоції  
• аргументувати свій вибір, 
точку зору  
• надавати оцінку подіям, 
ситуаціям, вчинкам, діям  
• оцінювати стан речей, 
події, факти  
• обмінюватись думками  
 

Стиль життя  здоровий спосіб життя  
повсякденні дії  
види дозвілля  

Засоби масової 
інформації  

Інтернет  
преса  
періодичні видання  

Музика  улюблені музичні стилі, 
музичні жанри  
музичні інструменти  
музиканти, композитори, 
виконавці відвідування 
концерту  

Література  вибір книг для читання  
улюблений письменник, 
поет, книга, літературний 
герой  
літературні жанри  
відвідування бібліотеки, 
обладнання та послуги 
бібліотеки  

Україна  географічне положення  
клімат  
населення  
національності  

Велика Британія  географічне положення  
клімат  
населення  
національності  

Шкільне життя  школи в Україні та за 
кордоном  
типи шкіл  
приміщення, назви 
навчальних кімнат та 
шкільного обладнання  
правила поведінки  



 
 
Мовний інвентар – граматика 

 
Категорія  Структура  

Adjective  structures with as … as, so … as  
rather, almost, quite  

Clause  pro-clause with so, not (I think so. I hope not.)  
when for linking two clauses  

Modality  will, might, shall, should, let, could for various 
purposes  

Pronoun  indefinite compound pronouns 
some/any+thing/one/where/body  
negative pronouns  

Verb  active and passive of previously learnt verb 
forms  

 
10 клас:  
Мовний інвентар – лексика 

Тема  Лексичний діапазон  Мовленнєві функції  
 

Я, моя родина, мої 
друзі  

особисті дані  
автобіографія  

 

 
• надавати інформацію та 
ставити запитання з метою 
уточнення інформації  
• висловлювати своє ставлення 
до вчинків, думок, позицій інших 
людей  
• порівнювати події, факти, 
явища  
• висловлювати свої почуття та 
емоції  
• приймати або відхиляти 
пропозицію  
• аргументувати свій вибір, точку 
зору, власну думку  
• вести дискусію, привертаючи 
увагу співрозмовника  

• висловлювати свої 
переконання, думки, згоду або 
незгоду  
 

Природа і погода  навколишнє середовище  
охорона довкілля  
рослинний і тваринний світ  

Одяг  мода  
елементи одягу  

Засоби масової 
інформації  

Інтернет, телебачення і радіо  
спілкування у мережі Інтернет  
улюблена радіо-телепередача  

Молодіжна 
культура  

течії молодіжної культури  
молодіжні організації  
клуби за інтересами  

Наука і технічний 
прогрес  

відомі вчені та винахідники  
винаходи  
сучасні пристрої в житті і побуті  

Україна  великі міста  
визначні місця й історичні 
пам’ятки  

Англомовні країни  загальна характеристика  
великі міста  
визначні місця й історичні 
пам’ятки  

Робота і професія  характеристика професій  
нахили і здібності  
вибір професії  
професійні якості  

 
Мовний інвентар – граматика 
  
Категорія  Структура  

Clause  who, which, that in relative 
clause;  
to/in order to + verb  



if + Present Simple  
first conditional  

Verb  verb + ing  
to + verb  

 
11 клас: 
 Мовний інвентар – лексика 

Тема  Лексичний діапазон  Мовленнєві функції  
 

Я, моя родина, мої 
друзі  

особистість та її якості  
види особистісних стосунків  
стосунки з товаришами  

 

 
• надавати інформацію та 
ставити запитання з метою 
уточнення її змісту  
• висловлювати своє ставлення 
до вчинків, думок, позицій інших 
людей  
• порівнювати події, факти, 
явища  
• висловлювати свої почуття та 
емоції  
• приймати або відхиляти 
пропозицію  
• аргументувати свій вибір, 
точку зору, власну думку  
• вести дискусію, привертаючи 
увагу співрозмовника  
• висловлювати свої 
переконання, думки, згоду або 
незгоду  
 

Спорт і дозвілля  роль спорту в житті суспільства та 
особистості  
спортивні події/змагання  
обладнання для спорту/дозвілля  
враження від матчу/змагань  

Харчування  національна кухня України та країн 
виучуваної мови  
смаки, уподобання  

Природа і погода  природні катаклізми, їх види та 
наслідки  
вплив погоди на здоров’я та настрій  

Живопис  жанри живопису  
відомі художники та їхні твори  
відвідування музею, виставки або 
галереї  

Наука і технічний 
прогрес  

комп'ютерне обладнання  
сучасні засоби комунікації та 
інформації  
комп’ютерні технології  

Україна  адміністративний та політичний 
устрій  
природні ресурси  
державні свята  

Країни виучуваної 
мови (за вибором)  

адміністративний та політичний 
устрій  
природні ресурси  
державні свята  

Шкільне життя  освіта в Україні та за кордоном  
заклади освіти  

Робота і професії  сучасні професії  
професійні якості та уміння  

 
 
Мовний інвентар – граматика 
 

Категорія  Структура  

Clause  first conditional for future outcomes of a 
present action or situation  
second conditional for hypothetical 
(counterfactual) current results of a current 
action or situation  

Modality  use(d) to/would + Infinitive for past routines 
and habits  



Verb  comparison of common past forms  
comparison of common future forms ('going to', 
'will', + Infinitive)  
Present Perfect Continuous for ongoing states 
and conditions  
Past Perfect Continuous in a range of common 
situations  

 

 


