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Календарно-тематичне планування за НМК New Matrix Intermediate, Units 6-10 (70 годин) 
 

Мовний матеріал № 
п/п Дата 

Сфери (тематика) 
спілкування. 
Тема. Підтема 

Мовленнєві 
функції 

Експоненти 
функцій 

Лексичний Граматичний Фонетичний 
Письмо Аудіювання Читання 

6.Засоби спілкування 
1  Мова тіла 

SB p.68-69 
Передати 
повідомлення 

Can I take a 
message for you? 
Could you please 
tell him/her to… 

Clasp, gesture 
frown, clutch, 
rehearsal, assertive, 
interviewees, 
approach, account, 
ridiculous  

Теперішній 
доконаний час 

Інтонація 
стверджувальних 
речень 

SB p.68, 
e.3 

SB p.69 
Time to 
talk 

SB p.68-69 
text 
e.4-7 

2  Роль інтернету в 
сучасному житті 
SB p.71 

Висловити 
почуття 

I was so nervous / 
frightened,  
He couldn’t say a 
word 

Go on line, 
download, log 
on/off, clip art, 
surf the net, 
access, cybercafé, 
snail mail  

Минулий простий 
час 

Розпізнавання 
скорочених 
форм weren’t, 
wasn’t, didn’t 

SB p.70 
e.4-6  

SB p.70  
e.3 
p.71 e.10-
12 

SB p.70 
e.1, 3 1-3 

3  Способи передати 
інформацію 
WB p.32  

Висловити 
ставлення 

I prefer… 
It seems to me… 
I don’t think that… 

Wave, predators, 
arch, non-verbal, 
stag, antlers, 
frustrated, frown 

Теперішній 
перфектно-
тривалий час 

Інтонація в 
спеціальних 
питаннях 

WB p.33, 
e. 2-4 

SB p.71,  
e. 7 

SB p.7 e.6 

4  Інформаційна 
революція 
SB p.72 

Висловити 
особисту думку 

Personally, I think.. 
As I see it… 
From my opinion… 
As far as I’m 
concerned… 

 Прикметники із 
закінченнями -ed,  
-ing 

Вимова 
закінчення  
-ed 

WB p.34 
e.1, 3-4 

SB p.8 e.2 SB p.8 e. 1-
4 

5  Домашнє читання* 
6  Різниця між 

британським та 
американським 
варіантами 
англійської мови 
SB p.74 

Перерахувати 
причини 

First of all,…, 
Furthermore,  
Not only that… 

BrE vs AmE: bill -
bank note, candy – 
sweets, cookie – 
sweet biscuit, 
French fries – 
chips, garbage – 
rubbish, sidewalk 
– pavement  

Написання слів з 
буквосполучення
ми  or – our, re – 
er     

Вимова слів з 
приголосними, 
що не 
вимовляються 
honour, listen , 
could 

SB p.74 
e.8,9 

SB p.74-75 
e. 1-7, 10 

SB p.75  
e. 13, 14 

7  Мобільні телефони 
SB p.76 

Написання листа-
уточнення 

Firstly,  
Secondly,  
Thirdly,  
Finally 

Occasionally, 
purchase, training 
session, updates, 
competitive, 
maintenance 

Синоніми over 
half – nearly 50%, 
almost all – nearly 
100%, all – the 
total number 

Інтонація 
складнопідряд-
них речень 

SB p.76 
e.7-12 

SB p. 76  
e.1-4 

SB p.76 
e.5-6 

8  Написання 
повідомлень 
WB p.37 

Порадити Don’t reply to… 
Don’t write … 
Avoid doing sth… 
Check … 
Don’t send your 
message in… 
 

Скорочення в 
повідомленнях:  
AFAIK, BTW, 
FYI, LOL, NRN, 
TIA, ROFL 

Наказовий спосіб 
дієслова 

Пісня  
Wordy 
Rappinghood 

WB p.37  
e. 22-25 

SB p.75  
song 

WB p.37  
e. 22 
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9  У світі оголошень 
SB p.77 

Висловити 
негативне 
ставлення 

I can’t stand… 
Oh, no! 
I dislike… 
I detest… 

Tone of voice, eye 
contact, 
appropriate, 
upright, maintain, 
apprehensive, 
relieved, involved 

Фразові дієслова TB p.53  
Optional activity 

SB p.78 
e.1,2 

SB p. 78 
e.3-4 

SB p.78  
e. 5 

10  Домашнє читання* 
11  Визначні 

особистості 
SB p. 80-81 

Дізнатися 
інформацію 

Do you know…? 
Could you tell me 
please…? 
How long has he / 
she been (doing sth)?

Xtreme sports, 
retirement, 
estimate, reveal 

Повторення 
граматичного 
матеріалу 

Інтонація в Wh-
питаннях 

SB p.80 -
81 e. 1, 3, 
6, 8 

SB p. 80 
e.2 

SB p.80-81 
e.4-5 

12  Контрольна робота №6 Test 6 p. 14-15** 
7. Великі досягнення потребують першого кроку 

13  Нью-Йорк 
SB. p.82-83 

Порадити You mustn’t miss 
the… You must (go) 
to the… You’ll love 
the… I wouldn’t 
recommend the… 

Inhabitants, 
settlers, bargain, 
ironware, 
starvation  

Пасивний стан 
дієслова 

[J] see – sea  SB p.82-83 
e.4, 6 

SB p.83 
Time to 
talk 

SB p.82-83 
e.1-3, 
text 

14  Історія заснування 
Нью-Йорку 
WB p.38 

Висловити 
здивування 

Really? 
I’ve never thought 
of that. 
I see. That’s 
interesting. 

Nutmeg, plague, 
insignificant, 
remote, spice, 
surrender, history, 
negotiations  

Cловотвір Інтонація 
складнопідряд-
них речень і 
запитань 

WB p. 39 
e.4 

WB p.39 
e.3, 5-7 

WB p.39-
39 text 

15  Визначні будівлі 
світу 

Висловити 
захоплення 

That’ great! 
It’ unbelievable! 
It’s gorgeous / 
fantastic, amazing. 

Redesign, earl Повторення Інтонація при 
висловленні 
захоплення 

   

16  Домашнє читання* 
17  Чикаго  

WB p.40 
Дати інструкції Firstly, don’t forget 

that… Be careful 
not to… Remember 
to… It would be a 
good idea to…  

Recreational, 
Chicagoans, 
diverse 

Пасивний стан 
дієслів у 
минулому, 
теперішньому і 
майбутньому часі 

Інтонація та 
смисловий 
наголос у діалозі 

SB p.84  
e.3-6 
WB p.41 
e.11, 12, 14 

SB p.84 
e.1-2 
 

SB p.85 e.7 
WB p. 41 
e.13 

18  Сан-Франциско 
SB p. 87 

Застерегти Watch out! 
Take care. 

Destinations, gold 
rush, to book in 
advance, Alcatraz, 
claim for 

Пасивний стан 
дієслів у  
теперішньому і 
майбутньому часі 

 SB p.86-87 
e. 1,2,4-8 

SB p. 86 e. 
3 

SB p.87 e.9 
text 

19  Винаходи 
завтрашнього дня 

Порадити You shouldn’t tell  
You ought to do as 
much … as 
possible…  
You could ask sb 
about sth… 

Patent, succeed, 
scalded by, take 
sb. to court, 
promote 

Різниця у 
використанні 
активного і 
пасивного стану 
дієслова 

Інтонація 
спеціального 
питання 

WB    

20  Досягнення мети Пояснити щось It’s sth that… 
It’s a kind of … that 
you can … 
It’s sth made of … 
where you can keep 

Ultimate, curious, 
keen sailor, token, 
disturbing presence, 
unmistakable, 
exhaustion  

Правила 
написання 
розповіді 

Вимова звуку [q] 
Asia – pleasure  

SB p.90 
e.8-11  

SB p.91 
e.5-7 

SB p.90 
e.1,2 
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21  Домашнє читання* 
22  Контрольна робота № 7 Test 7 p. 16-17** 
23  Семестрове оцінювання (говоріння) 
24  Семестрове оцінювання (аудіювання) 
25  Семестрове оцінювання (письмо) 
26  Семестрове оцінювання (читання) 

8. Ризик 
27  Феномен ризику 

SB p.94 
Уточнити 
інформацію 

Does it  mean 
that…? 
Sorry, I didn’t quite 
catch it. 

Destructive 
asteroid, sufficient, 
riskometer, 
likelihood, scale, 
consequences, 
enable, assess, 
caution, reject, 
pesticides  

Означений чи 
неозначений 
артикль 

Вимова нових 
слів 

SB p. 94-
95 e.5,6 

SB p.94 e. 
1-2 
Time to 
talk! 

SB p.94-95 
e. 3,4  
Text 

28  Екстремальні види 
спорту 
WB p. 44 

Навести 
статистичні дані 

The vast majority 
of… 
Nearly half/all… 
Hardly any… 
The contrast 
between … and … 
is significant 

Daring, X-games, 
BASE jumping, 
revolution, craze, 
off-piste in-lining, 
life-endangering  

Прийменники 
місця 

Інтонація 
побажань 

WB p. 44 
e.5,6   

WB p.45 
e.3,4 

WB p. 44 
Text 

29  Спелеологія 
SB p.96 

Навести приклад One more thing… 
Take…for instance. 
To give you an 
example 

Clinging, trickle, 
caving, wetsuits 

Складнопідрядні 
речення 

Інтонація 
складнопідряд-
них речень 

WB p. 47 
e. 13-15 

SB p. 97 
Let’s 
activate 

SB 96 e. 2 

30  Олімпійські ігри 
SB p.98-99 

Розповісти про 
історію 
Олімпійських 
ігор 

The history of the 
OG dates back to… 
The modern OG… 
Separate Winter 
Olympics was first 
held…   

Taekwondo, 
coastal, relieved, 
to end in a draw, 
shelter 

Сполучники 
where, whose, that, 
which, who, when 

Інтонація та 
смисловий 
наголос 

SB p. 98-
99 e.1-3,6 

SB p.98 e. 
4,5 

SB p.99 e.7 

31  Домашнє читання* 
32  Екстремальні 

професії 
SB p.100 

Вказати причину It was because… 
It happened due 
to… That was the 
reason for… 

Emergency, 
lifeguard, 
ambulance, 
security guard, 
maintain 

Дієслово + 
прямий додаток + 
інфінітив 

Song: “Nobody 
Does It Better” 

SB p.100 
e.4, WB 
p.48 e.16-
20 

SB p.100-
101 e.3, 5-9 

SB p.100  
e. 11-12 

33  Активний 
відпочинок 
SB p.102 

Розповісти про 
переваги, 
недоліки 

The advantages 
of… 
The disadvantages 
of… 

Challenging, 
tuition, tracking 
wolves, 
excitement 

Неформальний 
стиль записок та 
особистих листів 

Розпізнавання 
скорочених 
форм I’ll, I’ve, 
we’d, she’s, 
aren’t 

SB p. 103 
e.6-13 
WB p.49 
e.21-24 

SB p.102  
e. 5 

SB p. 102 
Texts 

34  Вимірювання 
ризику 
SB p.104 

Порівняти і 
протиставити 

Better than.. 
more than.. 
as..as… 
not as … as 
as similar to… 

Traffic fumes, 
pollution, 
consequences, 
involved 

Фразеологізми з 
through, up, back, 
in, on 

Інтонація і 
смисловий 
наголос у 
зв’язному тексті 

SB p.104  
e. 2 

SB p.104  
Dialogue 

SB p.104 
e.1 

35  Домашнє читання* 
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36  Подорож до моря 
SB p. 106-107 

Заспокоїти Take it easy. Relax. 
Don’t panic. Take 
your time. Don’t 
take it to your 
heart. 

Intelligent kitchen, 
controversial, 
kayaks, 
unlawfully, 
disturbing, 
uneventful, 
destination 

Порядок слів у 
підрядних 
реченнях 

Інтонація 
речень, що 
виражають 
пораду 

SB p.106 
e.1,2, p.107 
e.5 

SB p. 106 
e. 3, 4 

SB p.107 
e.7-9 

37  Контрольна робота № 8 Test 8 p. 18-19** 
9. А що якщо… 

38  Рятувальна 
операція 
SB p.108 -109 

Висловити 
ставлення до 
рятувальних 
операцій 

I am fond of… 
It seems to me … 
They are really 
doing a great job… 

Rhino, bullet, 
marksman, 
tranquilliser, tease, 
shutter, species  

Умовні речення Інтонація 
умовних речень 

SB p.108  
e. 4, p.109 
e. 6,7 

SB p.108  
e. 1, 2, 
p.109 e.5  
Time to 
talk 

SB p.108-
109 text 

39  Допомога 
покинутим 
ведмедям 
SB p.110 

Додати більше 
фактів на ту саму 
тему 

What is more… 
Furthermore... 
Apart from this… 

Orphan bear cubs, 
sanctuaries, rear, 
enclosure, habitat, 
extinct 

Особливості 
перекладу 
умовних речень 

Інтонація речень 
з  I wish… 

SB p.110  
e. 3.2 
p.111 e.3, 4 

SB p.111  
e.5-10 

SB p.110 
e.1 

40  Зв'язок поезії та 
музики 
SB p.112 

Підтвердити 
чиюсь точку зору 

Contrary to 
popular belief… 
Most people feel 
that… 
It is believed that… 

Cough, reduce to 
tears, thingy, 
associate sth with 
sb 

Побудова речень 
з would rather, 
would prefer to 

[r] 
Lyrics, release, 
price 

SB p. 112 
e. 1-3  
p. 113 e. 6 

SB p.113 
e.5 

SB p. 112 
e.4  
SB p.113 
e.7 

41  Проблема 
забезпечення 
житлом 
SB p.114 

Обговорити 
можливості та 
запропонувати 
альтернативу 

If you were 
(unemployed) 
would you… 
I think the best 
thing to do would 
be… Wouldn’t it be 
better if…  

Squatters, 
homeless, council, 
entitled, provide 
for, refuse, 
sympathetic 
towards, blame on 

Другий тип 
умовних речень 

Пісня “Our 
House” 

SB p. 114 
e.7 
p.115 e.10, 
12 

SB p.114 
e.1-6 

SB p.115 
e.13 

42  Домашнє читання* 
43  Поети та поп-зірки 

WB p.50 
Висловити 
побажання 

I wish I were … 
I wish I could… 

Lyrics, release, 
verse, muse, lyre, 
despite 

Фразеологізми з 
keep 

[ aV] 
Out of sight – out 
of mind. 

WB p.51 
e.5, 6 
p.52 e. 7 

WB p.51 
e.2-4 
p.52 e.8-9 

WB p.50 e. 
1 
p.52 e. 10 

44  Бажання та мрії 
SB p.116-117 

Висловити 
особисту думку 

Find it difficult to.. 
I personally think 
that… 
It seems to me 
that… 

Contribute, 
granted, precious, 
fabulously, 
despite, in spite of 

Нереальна умова 
в минулому часі 

Інтонація питань 
до умовних 
речень 

SB p.116 
e.4 
p.117 e.6-
12 

SB p. 116 
e.1,5 

SB p. 116 
e.2-3 

45  Перлини 
кінематографу 
WB p.55 

Використовувати 
з’єднувальні 
слова в мовленні 

However… 
Despite this… 
Although… 

Unprincipled, 
stylish, chilling, 
sinister, villain, to 
stage, involve 

Пасивний стан 
дієслова 

Інтонація 
умовних речень 

WB p.55 e. 
25 

WB p.55 e. 
22, 23  

WB p.55 
e.24 

46  Якби я мав змогу 
відвідати 
SB p.118 

Перелічити 
думки 

It seems to me… 
However… 
In my opinion… 
Probably… 
To conclude… 

Exotic, eventually, 
regain 
consciousness 

Умовні речення [u] 
Football, boots, 
good food 

SB p.118 e. 
2, 3 

SB p.118 
e.1 

SB p.118 e. 
4- 5 

47  Домашнє читання*   
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48  Контрольна робота №9,  Test 9 p. 20-21** 
10. Правильний вибір 

49  Поза часом 
SB p.120 -121 

Висловити 
причину 

In view of… 
Because of… 
Owing to… 
For this reason… 
Seeing that… 

Attitude, hustle, 
location, acquire, 
stereotype, idyllic, 
astonishing 

Непряма мова [m] 
Mike, mother, 
coming 

SB p. 120 
e. 1 p.121 
e.7,8 

SB p. 120 
e.2,6 

SB p.120-
121 e.3-5 

50  Ми обираємо 
здоров’я 
SP p.122 

Обговорювати 
вибір 

What if… 
What about… 
I would prefer… 

Replied, wanted to 
know, confessed, , 
admitted, ordered 

Непряма мова, 
зміна часів, 
розповідні 
речення 

[n] 
They haven’t 
noticed many 
mistakes, never 
mind. 

SB p. 122 
e. 4-5 

SB p. e.1,3 SB p. 122 
e.2 

51  Беручи інтерв’ю в 
спортивного 
тренера 
SB p.123 

Висловити 
власне рішення 

We’ve decided to… 
We’re going to... 
We’d like to… 

Compete, coach, 
pressure, stamina, 
carbohydrate 

Непрямі накази та 
прохання. 
Непрямі 
запитання 

[z] 
We use these 
scissors for 
cutting. 

SB p.123  
e. 6, 8 

SB p.123 
e.7, 9, 10 

SB p.123 
Gr. Check 

52  Спорт для 
підлітків 
SB p.124-125 

Пояснити власне 
рішення 

…will make good 
for… …will be far 
too better. 

Put (to/from), play 
on sth., get back, 
look into, forward 
to, end up. 

Перехід прямої 
мови в непряму 

[g] 
He gives a big 
glass of water to 
the girl. 

SB p.125  
e. 2, 6 

SB p. 123 
e.1, 4, 5 

SB p.125 
e.3, 7 

53  Домашнє читання* 
54  Небезпечні 

професії 
WB p.56  

Посилання Regarding, 
With respect, 
Concerning, 
According to… 

Crater, lava flow, 
erupt, dormant, 
icecap, hazardous 

Заперечні 
префікси 
un, in, im, ir, dis or 
il  

Наголос у словах 
із заперечними 
префіксами  
Unnecessary, 
illegible, impolite, 
irresponsible,  

WB p.57 
e.4, 6 

WB p.57 
e.3, 5 

WB p. 56 
e.1 

55  Забруднення 
довкілля 
SB p.126-127 

Зважити 
аргументи за і 
проти 

It’s a question of… 
whether or not… 
The most important 
issue is… On the 
one hand … but on 
the other hand…  

Deforestation, 
drought, 
earthquake, flood, 
global warming, 
hurricane, volcano 

Узгодження часів 
англійської мови 

Пісня “Turn” 
SB p.127 

SB p. 126 
e. 2, 7, 11 

SB p. 126 
e.1,3, 6 

SB p.127 
e.9, 10 

56  Влаштування на 
роботу 
SB p.128 – 129 

Розповісти про 
себе 

I’m interested in… 
My reason for 
wishing to… 
I have worked in… 

Application, 
advertise, expand, 
spare, enclose, 
fascinated, 
curriculum vitae 
(CV) 

Прямий та 
непрямий 
додаток 

Strong and weak 
forms of 
prepositions 
What is the most 
remote place you 
have been to? 

SB p.12  
e. 5-8 

SB p. 128 
e.1, 3, 4 
 

SB p. 128 
e.2,  
p.129 e.6  

57  Семестрове оцінювання (аудіювання) 
58  Домашнє читання* 
59  Улюблена 

професія 
SB p.130  

Перефразувати 
твердження 

To put it another 
way… 
In other words, that 
is to say… 

Dozed, hustle and 
bustle, utopia, 
acquiring, 
succeeding, 
essential, 
appalling, 
appealing 

Фразові дієслова Елізія (elision) 
Old oar – old 
door 
Her bread – herb 
bread 
Big lobe – big 
globe 

SB p.130 
e.1, 4 

SB p.130  
e. 3 

SB p.130 
e.2 

60  Семестрове оцінювання (читання) 
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61  Забруднення 
середовища і 
погода 
WB p.58 

Дати нову 
інформацію 

I regret to 
announce… 
Just to let you 
know… 
Have you heard 
that… 

Amazing, fit in, 
take on, 
determined, 
marine biologist, 
charge,  

Пряма мова Ввічлива 
інтонація в 
запитаннях (wh- 
questions) 
Could you tell me 
why she is crying. 

WB p. 58 
e.9, 10 
p. 61 e.21-
24 

WB p. 59 
e. 12,13 

WB p. 59 
e.15, 
p. 60 e. 16, 
19 

62  Загублені в 
глибині 
континенту 
SB p.132-133 

Висловити 
баланс 

Opponents of ... 
argue / claim / 
believe that… while 
it is true to say 
that… 

Commit, locate, 
anxiety, 
encourage, 
inhospitable, 
dehydrated, 
stumble  

Артиклі з 
власними 
назвами 

Наголос у 
складних 
словах: 
Consciousness, 
environment, 
endangered 

SB p. 132 
e.2,3  
p.133 e.6 

SB p.132-
133 e.1, 7 

SB p. 132 
e.4, p.133 
e.5, 8 

63  Домашнє читання* 
64  Контрольна робота №10, Test 10, p. 22-23** 
65  Семестрове оцінювання (письмо) 
66  Семестрове оцінювання (говоріння) 
67  Units 6 – 10, Progress Test 2, p. 24-25** 
68  Робота над помилками, підведення підсумків. 
69  Підсумковий урок Підбити підсумки To crown it all… 

To sum up… 
In conclusion… 

Вивчена 
лексика 

Narrative tenses Pronunciation of 
functional 
exponents 

 Oxford 
Bookworms

Oxford 
Bookworms 

70  Домашнє читання* 
 
* Для домашнього читання рекомендуються книги серії: “Oxford Bookworms Library”, stages 4, 5 “Oxford Factfiles”, stages 3, 4 
** Matrix Intermediate Tests by Lynda Edwards with Kathy Gude, OUP 
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