
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни 

«Теорія сучасної іноземної мови» студентів 43-ПІ групи 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 

Вид 

заняття 
Тема і зміст заняття Форма оцінювання 

Кількість 

балів 

17.03 14.00-15.20 лекційне 

Вступ до мовознавства 

Кочерган М.П. Загальне мовознавство. Підруч. для 

студ. філол. спец. ВНЗ. – 2. вид., випр. і доп. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 2006. – 235 с. 

1. Мовознавство як наука. Загальне мовознавство 

як навчальна дисципліна, стор. 7-17 

2. Історія лінгвістичної думки до XIX ст. 

Українське мовознавство XI — XVIII ст. стор. 

18-39 

Опрацювати інформацію на 

стор. 7-37, письмово дати 

відповідь на питання стор., 

20-21, 38-39, відправити 

зроблені завдання на 

електронну адресу 

викладача 

 

17.03 15.30-16.50 практичне 

Країнознавство 

David O’Driscoll. Britain Oxford University Press. 2003.- 

264 с. 

1.Country and People, pp. 8-14 

 

Опрацювати інформацію на 

стор.8-14 , написати краткий 

конспект та дати відповідь 

на питання стор., 14, 

відправити зроблені 

завдання на електронну 

адресу викладача, при 

наявності питань, писати в 

групу у Вайбер. 

 

24.03 14.00-15.20 лекційне 

Кочерган М.П. Загальне мовознавство. Підруч. для 

студ. філол. спец. ВНЗ. – 2. вид., випр. і доп. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 2006. – 235 с. 

1.  Історія мовознавства, стор.22-162 

 

Опрацювати інформацію на 

стор. 22-162, письмово дати 

відповідь на питання до 

кожного розділу в книзі, 

відправити зроблені 

завдання на електронну 

адресу викладача 

 



24.03 15.30-16.50 практичне 

Країнознавство 

David O’Driscoll. Britain Oxford University Press. 2003.- 

264 с. 

1. History, pp. 15-30 

 

Опрацювати інформацію на 

стор.15-30, письмово дати 

відповідь на питання стор., 

30, відправити зроблені 

завдання на електронну 

адресу викладача, при 

наявності питань, писати в 

групу у Вайбер. 

 

31.03 14.00-15.20 лекційне 

Кочерган М.П. Загальне мовознавство. Підруч. для 

студ. філол. спец. ВНЗ. – 2.вид., випр. і доп. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 2006. – 235 с. 

1. Теорія мови, стор. 163-200 

 

 

Опрацювати інформацію на 

стор. 163-200, письмово дати 

відповідь на питання до 

кожного розділу в книзі, 

відправити зроблені 

завдання на електронну 

адресу викладача   

 

31.03 15.30-16.50 практичне 

Країнознавство 

David O’Driscoll. Britain Oxford University Press. 2003.- 

264 с. 

2. Geography, pp. 31-41 

 

Опрацювати інформацію на 

стор.31-40, письмово дати 

відповідь на питання стор., 

41, відправити зроблені 

завдання на електронну 

адресу викладача, при 

наявності питань, писати в 

групу у Вайбер. 

 

  

Викладач: доцент Попова Л.М.,  liudmilla.lnp@gmail.com Вайбер 096 9227722 
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