
Лінгвістичні компетенції 

Лексична Види домашніх обов’язків. 

Назви родинних свят та традицій. 

Кухонні прилади. 

Посуд. 

Види обробки продуктів харчування. 

Назви медичних закладів. 

Назви захворювань та їх симптомів. 

Види лікарських засобів. 

Жанри фільмів/вистав. 

Елементи інтер’єру кінотеатру/театру. 

Види спортивних змагань. 

Спортивні клуби, секції. 

Визначні місця Києва. 

Визначні місця Лондона. 

Види позакласних заходів 

Граматична Дієслово: Active and Passive Voice, модальні дієслова і вирази: 

must, have to, mustn`t, need/needn`t, should/shouldn’t, вирази be 

allowed to, let/make smb do. 

Займенник: зворотні myself, ourselves, etc. 

Прикметник: у структурах as…as, so…as, …enough, too… . 

Прислівник: частотні, способу дії, часу, ступеню (…enough, 

too…), неозначені і заперечні. 

Числівник: до 1 000 000. 

Прийменник: with, by Pro-clause with “so”, “not” (I think so. 

I hope not). 

 

 

 

 

На кінець 7-го класу учні повинні уміти: 
 

   

Говоріння 

 

Монологічне мовлення 
  

 Логічно і послідовно, відповідно до навчальної ситуації роблять 

розгорнуте повідомлення в межах тематики, визначеної програмою; 

 Передають зміст прочитаного або почутого у формі розповіді, опису; 

 Дають оцінку прочитаному або почутому; 

 Роблять підготовлене повідомлення, самостійно добираючи матеріал і 

використовуючи додаткові відомості.  

 

Обсяг висловлювання у межах 14 речень 

  



Діалогічне мовлення 

  

 спілкуватися, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова 

яких вивчається; 

 беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією на основі 

прочитаного, почутого, побаченого, висловлюючи при цьому свою 

думку; 

 спілкування будується на набутому мовному та мовленнєвому матеріалі і 

відповідає цілям, завданням у межах програмної тематики. 

 

Висловлювання кожного у межах 10 реплік, правильно оформлених у мовному 

відношенні. 

  

Читання 
  

 читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному 

матеріалі; 

 знаходити необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру 

(значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, 

схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);  

 

Обсяг у межах 700 друкованих знаків 

  

Письмо 
 письмово передають інформацію адекватно цілям, завданням 

спілкування, правильно оформлюючи повідомлення залежно від його 

форми;  

 описувати предмет, особу, події, явища, об’єкти; 

 

Обсяг письмового повідомлення у межах 14 речень 

 

 

 


