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1.1. Кислинська
Відповідальний секретар Приймальної комісії

Програма з іноземної мови
Мовний інвентар–лексика
Тема
Я, моя родина, мої друзі

Природа і погода

Одяг
Харчування

Покупки

Помешкання
Охорона здоров’я

Стиль життя
Відпочинок і дозвілля

Лексичний діапазон

мої родинні зв'язки
професії батьків
мої друзі та їхні уподобання
зовнішність людини
риси характеру
обов’язки в сім’ї
домашні справи та побут
родинні традиції та свята
друзі по листуванню
кореспонденція
особисті дані
автобіографія
пори року, погода, природні явища
навколишнє середовище
охорона довкілля
рослинний і тваринний світ
дикі та свійські тварини
домашні улюбленці
мода
предмети одягу
види одягу
продукти харчування
улюблені страви
страви в Україні та в країні, мова якої вивчається
традиції харчування
назви страв
приготування їжі сервірування столу
кухонні прилади,посуд
способи обробки продуктів харчування
відвідування магазинів
види магазинів
асортимент товарів
гроші
види помешкань
дім, квартира, кімната
умеблювання
частини тіла людини
особиста гігієна
стан здоров’я
відвідування лікаря
назви медичних закладів, захворювань та їх симптомів,
лікарських засобів
здоровий спосіб життя
повсякденні дії
види дозвілля
вільний час
канікули
види відпочинку та занять

Кіно і театр
Музика

Література

Засоби масової інформації
Спорт

Подорож

Рідне місто/село
України

Країни, мова
яких вивчаються
Свята і традиції

Шкільне життя

хобі, захоплення
відвідування театру, кінотеатру
жанри
елементи інтер’єру театру/кінотеатру
улюблені музичні стилі, музичні жанри
музичні інструменти
музиканти, композитори, виконавці
відвідування концерту
вибір книг для читання
улюблений письменник, поет, книга, літературний герой
літературні жанри
відвідування бібліотеки, обладнання та послуги
бібліотеки
Інтернет
преса
періодичні видання
види спорту
спортивні уподобання
спортивні змагання
відомі спортсмени
спортивні клуби, секції
транспорт
підготовка до подорожі
проїзні документи
подорож Україною та країнами мови, що вивчається
місцезнаходження
основні історичні та культурні відомості
Київ, визначні місця
основні пам'ятки історії та культури Києва
великі міста
визначні місця й історичні пам’ятки
географічне положення
клімат
населення
національності
загальна характеристика
великі міста
визначні місця й історичні пам’ятки
географічне положення клімат населення національності
основні пам'ятки історії та культури Лондона/Берліна
календар свят в Україні та Великій Британії/Німеччині
традиції святкування
вітання
день народження
місце, дата, час проведення свята/події
навчальні предмети
розклад уроків
робочий день
урок іноземної мови
види діяльності на уроці
улюблені навчальні предмети
види діяльності на уроках
позакласні заходи
шкільні свята та традиції

Робота і професія

Наука і технічний процес
Молодіжна культура

школи в Україні та за кордоном
типи шкіл
приміщення, назви навчальних кімнат та шкільного
обладнання
правила поведінки
характеристика професій
нахили і здібності
вибір професії
професійні якості
відомі вчені та винахідники
винаходи
сучасні пристрої в житті і побут
течії молодіжної культури
молодіжні організації
клуби за інтересам

Мовний інвентар – граматика
(англійська мова)
Adverb

Категорія

Adjective
Preposition

Pronoun

Noun

Структура

time markers for past, present and future
Present Perfect + yet/already
manner (slowly, well, etc.)
comparisons
just,ever for time
a lot, a little for degree of intensity
structures with as ... as, so ... as
rather, almost, quite
comparative and superlative forms
structures with as ... as, so ... asrather, almost,
quite
basic prepositions of time (in, on, at, from...
to..., by, during)
‘of’ for a part or aspect
‘with/without’ for (lack of) possession and
attribution
prepositions in time phrases(before,after, for,
since)
object pronouns (me, him, her) as indirect objects
possessive pronouns as complement: mine,
yours, his, hers,ours, theirs
reflexive pronouns for emphasis(myself,
ourselves, etc.)
indefinite
compound
pronouns
some/any+thing/one/where/body
negative pronouns
regular/irregular nouns –plural
possession
proper and common nouns

Verb

Modality

Clause

Determiner

Conjunction
Interrogatives

PresentPerfect with present reference
PresentPerfect for personal experiences in the
past
Future with be going to
Past Simple vs. Past Continuous
Past Perfect (general)
question tags
active and passive of previously learnt verb
forms
verb + ing
to + verb
should/shouldn’t for advice or suggestions
mustn’t for prohibition
may I/we..? for formal and polite requests and
permission
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
must/mustn’t, need/needn’t for (absence of)
obligation
should/shouldn’t for advice or suggestions
will, might, shall, should, let, could for various
purposes
wh-questions
yes/no questions
pro-clause with so, not (I think so. I hope not.)
when for linking two clauses
who, which, that inrelative clause;
to/in order to +verb
if + Present Simple
first conditional
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)
zero quantifier with plural countable nouns and
uncountable nouns
enoughand too for sufficiency and insufficiency
a little, much for quantities with mass
(uncountable) nouns
so and thenfor results and consequences
basic connectors (but, because)
interrogative pronouns/adjectivеs (who, whose,
what, which, where, when)

Мовний інвентар – граматика
(німецька мова)
Adverb

Категорія

Adjektiv

Präposition

Pronomen

Satz

Substantiv, Artikel

Verb

Zahlwort

Структура

Steigerungsstufen;
Pronominaladverbien;
Deklination der Adjektive;
Adjektiv als Attribut;
Steigerungsstufen;
Substantivierte Adjektive
Präpositionen mit Akkusativ: durch, für, ohne, gegen,
um;
Präpositionen mit Dativ: aus, bei, nach, von, mit, zu;
Präpositionen mit Genitiv: außerhalb, innerhalb,
unweit, während, infolge, wegen, trotz;
Personalpronomen im Nominativ, Akkusativ;
Possessivpronomen Unpersönliches “es”;
Interrogativpronomen: wer, was, wie viel …
Relativpronomen;
Systematisierung;
Objektsatz;
Ob-Satz;
Temporalsatz (ohne Plusquamperfekt);
Kausalsätze (da, weil) Nebensätze mit dass;
Finalsatz (damit);
Konditionalsätze (wenn) und Temporalsätze (als,
wenn);
Attributsätze (der, die, das);
Temporalsätze (nachdem);
Lokalsätze mit wo, wohin, woher;
Substantive im Dativ;
Substantive im Genitiv;
Schwache Deklination der Substantive;
Starke und weibliche Deklinationen der Substantive;
Deklination: Ausnahme;
Eigenname;
Systematisierung
Imperativ;
Modalverben;
Präteritum Modalverben im Präteritum;
Perfekt;
Reflexive Verben;
Präteritum Infinitivkonstruktion um … zu;
Hilfsverb werden. Futur I;
Plusquamperfekt;
Präsens und Präteritum Passiv; Infinitivkonstruktionen
statt … zu und ohne … zu;
Konjunktiv II der Höflichkeit von haben;
Bruchzahlen;
Systematisierung

Рекомендована література
(англійська мова)
1. Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Збірник вправ. – К.: Логос, 2018. –
384с.
2. Бондар Т., Пахомова Т. Англійська мова (5-й рік навчання): підруч. для 9 класу
загальноосвіт. навч. закладів/ Т.І. Бондар, Т.Г. Пахомова, - К: Методика Паблішинг,
2017. – 272 с.: іл.
3. Верба Л.Г, Верба Г.В. Граматикасучасноїанглійськоїмови. Довідник: Мова англ.,
укр. –К.: ТОВ «ВП Логос-М», 2015. – 352 с.
4. Видашенко Н.І. Довідник з граматикианглійськоїмови: фонетика, словотвір,
морфологія,синтаксис, пунктуація, діловіпапери / Н.І. Видашенко. - Х.: Парус, 2008.
- 384 с.
5. Голіцинський Ю.Б. Граматика: збірниквправ : 7-ме вид., виправл. Та доповн. – К.:
Арій, 2015. – 544 с.
6. Калініна Л.В. Англійська мова=English:для спеціаліз. шк. з поглибл. вивч. англ. мови:
підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл./Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич. –
Київ: Генеза, 2017. – 312с.: іл.
7. Карпюк О.Д. Англійська мова (9-й рік навчання) (English (the 9th year of studies))^
підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль:
«Видавництво Астон», 2017. – 288с.:іл.
8. Кучма М.О. Англійська мова. 5-й рік навчання:підручник для 9 кл. загальноосвіт.
навч. закл.; English. Year 5: a textbook for the 9th form of secondary schools/М.О. Кучма,
Л.І. Морська. – Тернопіль: Навчальна крига – Богдан, 2017. – 192 с.:іл.
9. Любченко О.С. Англійська мова (9-й рік навчання). Підруч. для 9 кл. загальноосвіт.
навч. закл. English. Year 9. A textbook for the ninth form of secondary schools/О.С.
Любченко, О.М. Любченко, Р.В. Тучина. – Х.: Вид. група «Основа». 2017. – 207
[1]с.:іл.
10. Морська Л.І. Англійська мова (9-й рік навчання) (English(Year 9)): підручник для 9
класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2017. – 280 с.:іл.
11. Несвіт А.М. Англійська мова (9-й рік навчання) – English (Year 9): підруч. для 9-го
кл. загальноосвіт. навч. закл./Алла Несвіт. – Київ: Генеза, 2017. – 288 с.:іл.

Словники:
1. Зубков М., Мюллер В. Сучасний англо-український та україно-англійський словник. Х.: «Школа», 2016. – 768с.
2. Українсько-англійський, англо-український словник. /Уклад. Сидоренко О. – «Белый
город», 2017.- 640с.

Інтернет-ресурси:
1. https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versijipidruchnykiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv/inozemna-mova-nimetska-9-klas/
2. https://ru.osvita.ua/school/textbook/9klas/tag-nimeckamova9/

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(німецька мова)
1. Басай Н.П. Німецька мова: підруч. для 9 кл. загальноосвіт.навч.закл. (5-й рік навчання,
академ. рівень) \ Надія Басай. – К. : Освіта, 2017.-216с.
2. Басай Н.П. Німецька мова (6-й рік навчання, рівень стандарту): підручник для 9 класу
закладів загальної середньої освіти/ Н.П. Басай. – К.:Методика Паблішинг, 2018.- 200с.:
іл.
3. Басай Надія Deutsch(4Schuljahr): Lehrbuch fur die 8.klasse der allgemeinbildenden
Schulen.Німецька мова (4-й рік навчання): підручник для 8класу загальноосвітніх
навчальних закладів\Н.П.Басай.-К.:Методика, 2016.-184с.,іл.
4. Бережна В.В. Німецька мова: Практичний довідник. - 3-є вид.: доповнене. - Харків: ФОП
Співак В.Л., 2011.-352с.
5. Камянова Т. Deutsch. Практический курс немецкого язика. – 9-е изд. – М., 2016. – 384с.
6. Сотнікова С.І. Німецька мова (4-й рік навчання): підруч. для 8 кл. закл. загальн. навч.
закл. / С. І. Сотникова. — Харків :Вид-во «Ранок», 2016. — 224 с. : іл.
7. Сотнікова С.І. Німецька мова (9-й рік навчання): підруч. для 9 кл. закл. загальн. навч.
закл. / С. І. Сотникова. — Харків :Вид-во «Ранок», 2017. — 256 с. : іл.

Словники:
1.

2.

Новий німецько-український, українсько-німецький словник. – 2-е вид.,
виправл./Уклад.: Басанець З.О. та ін..; За ред.. Е.І. Лисенко. – К.: Видавництво А.С.К.,
2016.
Шевченко Л.І. Німецько-український, українсько-німецький словник.- «Арій», 2017.

Інтернет-ресурси:
3. https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlyauchniv-9-h-klasiv/inozemna-mova-nimetska-9-klas/
4. https://ru.osvita.ua/school/textbook/9klas/tag-nimeckamova9/

