
Англійська 
мова 

7-й рік навчання
Підручник для 11 класу

закладів загальної середньої освіти

Кучма М.О., Задорожна І.П.

+  безкоштовний аудіододаток
bohdan-books.com/news/pidruchnyky_6-11kl/



Пропонований підручник 

• у повному обсязі відображає завдання і зміст предмета 

«Англійська мова. 7-й рік навчання. 11 клас» відповідно 
до навчальної програми МОН України; 

• відповідає психолого-педагогічним особливостям 

одинадцятикласників;

• забезпечує можливості для послідовної реалізації 

особистісно орієнтованого навчання;

• вирізняється новизною підходів до виучуваного 

матеріалу;

• передбачає вивчення мовних одиниць і явищ на 

матеріалі тексту й застосування мовних знань у процесі 
побудови усних і письмових зв’язних висловлювань.



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ
«Англійська мова. 7-й рік навчання. 

11 клас»:

* підручник

* аудіододаток

* інтерактивна електронна складова 

* робочий зошит

* конспекти уроків

* таблиці



Умовні позначення



Розділи підручника



Розділи підручника



Завдання
на відпрацювання 

граматичних 
конструкцій

Вправи 
на формування вмінь 

аудіювання та 
говоріння

Граматичний 
матеріал



Навчальна 
таблиця 

для кращого 
сприймання 
і засвоєння 

граматичного 
матеріалу

Вправи 
на вивчення 

нового 
лексичного 
матеріалу

Вправи 
на формування 
вмінь читання

Завдання,
що передбачають 
роботу в парах

Завдання
на вивчення нового 

лексичного матеріалу



До 30.04.2019 зробіть замовлення підручників на сайті
www.bohdan-books.com

Підсумковий урок 
з теми

Різнорівневі 
завдання для 

перевірки знань

Завдання для 
самоконтролю



Вправи на 
формування вмінь 

діалогічного 
мовлення

Тексти для читання, 
що мають великий 

пізнавальний,
розважальний 

і виховний потенціал



Тексти 
для позакласного 

читання

Tapescripts

Граматичний 
довідник

Англо-український 
словник



Концепція: 
Комунікативний підхід:



Концепція: 
Комунікативний підхід:
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Концепція: 
Комунікативний підхід:



Концепція: 
Інтегрований підхід:



Концепція: 
Інтегрований підхід:



Концепція: 
Підхід суб'єктної активності:



Концепція: 
Принципи: доступності і посильності



Концепція: 
Принципи: доступності і посильності



Концепція: 
Принципи: свідомості і системності



Концепція: 
Принципи: емоційного комфорту



Концепція: 
Принципи: емоційного комфорту



Електронна складова підручника



Додаткові навчально-
методичні видання:

* English. Таблиці для розвитку лексичних та граматичних
навичок.1-9 кл. Навч.посіб.

* Шкільний англо-український словник з ілюстраціями і 
прикладами.

* Шкільний країнознавчий довідник. Велика Британія. США.

* English. Business Correspondence : навчальний посібник.

* Your fellow-traveller. Навчальний посібник.



Дякую за увагу
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