
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни  

«Іноземна мова фахового спрямування» студентів 4 курс факультатив (денне відділення) 

 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття Тема і зміст заняття Форма оцінювання 

Кіль- кість 

балів 

16.03.2020 12.30-13.50 практичне 

Education in Ukraine 

(Enterprise 4, grammar book, course 

book and workbook) 

Введення та активізація 

граматичного матеріалу. 

Виконання граматичних та 

лексичних вправ (переклад, 

лексичні трансформації, з’єднання) 

з метою засвоєння граматичного 

матеріалу.  Виконання 

граматичних вправ на закріплення 

та застосування зазначеного 

граматичного матеріалу в усній та 

письмовій формах (The infinitive 

and the Gerund) G.b. : ex 10 p. 113 – 

ex 18 p. 115 

Виконати вправи і 

відправити на вайбер в групу 
1 балів  

16.03.2020 14.00-15.20 практичне 

The development and growth of 

psychology  

Ведення нових лексичних одиниць 

з теми. Читання та обговорення 

Виконати вправи і 

відправити на електронну 

пошту викладача. За 

наявності питань, писати в 

групу у Вайбер. 

1 бали  



тексту, з теми. Прослуховування 

тексту за виконання вправ на 

розуміння прослуханого. 

(Speaking) (Writing) (Vocabulary) 

(Reviewing the texts) Сb: p.120-121 

(pre reading and pre-listening 

activities), p.122 after reading and 

after listening activities 

23.03.2020 12.30-13.50 практичне 

Improve yourself  

Виконання лексико-граматичних 

вправ та читання тексту С.B. : Ex-s 

р. 123 - 125 Grammar in use. 

Опрацювання нового 

граматичного С.B.  р.126-127 

Виконати вправи і 

відправити на електронну 

пошту викладача. За 

наявності питань, писати в 

групу у Вайбер. 

1 бали 

23.03.2020 14.00-15.20 практичне 

Be disciplined Upstream advanced 

students book 

Ведення нових лексичних одиниць 

з теми. Читання та обговорення 

тексту, з теми. Прослуховування 

тексту за виконання вправ на 

розуміння прослуханого. 

(Speaking) (Writing) (Vocabulary) 

(Reviewing the texts) Ex 1,2 p. 8 

mind map 

Mind map  1 бали 

30.03.2020 12.30-13.50 практичне 

Professional development 

Ведення нових лексичних одиниць 

з теми. Читання та обговорення 

тексту, з теми. Прослуховування 

Виконати вправи і 

відправити на електронну 

пошту викладача. За 

наявності питань, писати в 

1 бали 



тексту за виконання вправ на 

розуміння прослуханого. 

(Speaking) (Writing) (Vocabulary) 

(Reviewing the texts) p. 9 mind map 

 

групу у Вайбер. 

30.03.2020 14.00-15.20 практичне 

Getting promotion 

Виконання граматичних та 

лексичних вправ (переклад, 

лексичні трансформації, з’єднання) 

з метою засвоєння граматичного 

матеріалу.  Виконання 

граматичних вправ на закріплення 

та застосування зазначеного 

граматичного матеріалу в усній та 

письмовій формах 

Ex 4 p. 11  

Виконати вправи і 

відправити на електронну 

пошту викладача. За 

наявності питань, писати в 

групу у Вайбер. 

1 бали 

 

 

Викладач: к.пед.н., доцент Комогорова М.І., mkomogorova@ukr.net  
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