
11.03.2021 викладачем Микитенко І.Д. було проведено в 121 групі в 

режимі онлайн показове заняття з 

іноземної мови на тему "Our Precious 

Planet. The Environmental Problems. 

Nature Protection/Наша дорогоцінна 

планета. Проблеми навколишнього 

середовища. Захист природи".  

Викладач ставив таку мету:  розвивати фонетичну мовну компетенцію 

студентів  на основі вірша “A Man Is Made”/«Людина зроблена» та читання 

слів з нейтральним звуком /ə/; активізувати лексику з теми, розвивати 

лексичну мовну компетенцію студентів; розвивати 

компетенцію студентів у читанні (для загального, 

детального розуміння та з метою отримання 

спеціальної інформації) на основі статей «Causes, 

Effects and Impressive Solutions to Air Pollution – 

Conserve…/”Причини, наслідки та вражаючі 

вирішення проблеми забруднення повітря – 

Зберігайте …” та  “Water, Water Everywhere”/Вода. Вода. Скрізь вода»; 

розвивати аудитивну мовну компетенцію студентів на основі 

прослуховування інтерв’ю з відомим науковцем; організувати роботу в 

парах, вчити давати поради стосовно здорового способу життя; розвивати 

монологічну мовленнєву компетенцію студентів (проєкт на екологічну тему 

“If I were the Leader of My Country”/”Якби я був 

лідером своєї країни»); вчити вживати умовні 

речення ІІ типу, формувати граматичну мовну 

компетенцію студентів; формувати компетенцію 

студентів у письмі (стаття про вирішення проблем 

навколишнього середовища. Розвивати логічне та 

аналітичне мислення. Виховувати бережне 

ставлення до навколишнього середовища. 



   Заняття було присвячене важливій та актуальній темі захисту 

навколишнього середовища.  

Для розвитку фонетичної мовної компетенції, читання та дикції був 

запропонований вірш на філософську тему “A Man Is Made”/«Людина 

зроблена».  

          Студенти значно збагатили свій 

вокабуляр з теми. Вправи, використані на 

занятті, сприяли розвитку лексичної мовної 

компетенції, мали інтерактивний характер (підібрати слова до малюнків; 

заповнити пропуски у реченні такими частинами мови, як іменник, 

прикметник, дієслово; підібрати синоніми та антоніми; скласти 

словосполучення; з’єднати проблему з її причиною та скласти речення в 

пасивному стані; відновити питання, щоб отримати певні відповіді; скласти 

стверджувальні, заперечні та 

питальні речення з 

використанням тематичної 

лексики). 

      Працюючи парах, студенти давали поради один одному щодо здорового 

способу життя, використовуючи умовний спосіб дієслова та співпрацювали в 

групах.          

Конструктивні ідеї іноземних однолітків Джеймса з Кенії, Роберти з 

Італії та Марії з Бразилії щодо захисту 

природи за схемою заходи-причини-

результат були представлені Артемом 

Мальченком, Богданою Щеглюк та 

Валентиною Ярошенко.  

Робота зі статтею в Інтернеті «Causes, Effects and Impressive Solutions to 

Air Pollution – Conserve…/”Причини, наслідки та вражаючі вирішення 

проблеми забруднення повітря – Бережіть …” дала можливість ознайомитися 



з питанням забруднення повітря та розробити способи подолання цієї 

екологічно важливої проблеми. 

          Для розвитку аудитивної мовної компетенції 

був запропонований відеофрагмент «Інтерв’ю з 

відомим світовим науковцем Доктором Марією 

Нейрою зі Світової Організації здоров’я» про 

взаємозв’язок забруднення повітря та Covid-19.  

       Вивченню проблеми забруднення води була присвячена стаття «Water, 

Water Everywhere”/Вода. Вода. Скрізь вода». Завданням було прочитати її та 

виконати завдання за її змістом. 

        Кожен студент мав змогу 

перевірити наскільки він 

піклується про навколишнє 

середовище, відповідаючи на 

питання анкети “How Green Are You?”/”Наскільки ти зелений?”, 

запропонованої студентам у формахGoogle.  

        Студенти активно висловлювали своє ставлення до 

планети Земля та висували пропозиції щодо її захисту 

від викликів сьогодення.  

Проектна робота «“If I were the Leader of My 

Country”/”Якби я був лідером своєї країни» з вивчення 

та вирішення екологічних проблем 

продемонструвала зацікавленість студентів 

питаннями захисту довкілля.  

Кожен студент вивчав конкретні випадки 

забруднення екології та пропонував шляхи їх 

вирішення.  

Мальченко Артем презентував екологічний 

проект, який містив багато цінних ідей із захисту 

навколишнього середовища, як-от виховання свідомих  



громадян, особливо, чесних політиків, створення  помешкань для бідних 

людей і виховання в них щоденної побутової культури, створення 

підприємств з переробки скла, металобрухту та макулатури на кошти, 

отримані від розвитку основних галузей національної економіки. 

Презентація-діалог Валентини Ткачук та Вікторії 

Літвінчук була присвячена світовій «зеленій» події 

«Година Землі», організованій Фондом Дикої Природи. 

Суть її полягає у тому, що тисячі людей у всьому світі 

вимикають електричні прилади на одну годину для того, щоб нагадати всім 

про зміни клімату та необхідність 

економити енергію. 

        Стоцька Анастасія присвятила свою 

презентацію захисту прекрасної Долини 

Квітів у Гімалаях та полярних медведів в 

Арктиці.   

Роман Старинець звернув увагу своїх 

одногрупників на проблему вирубування лісів у Карпатах 

та забрудненні нашого регіону відходами від переробки 

граніту. Як вирішення першої з двох розглянутих 

проблем, він запропонував запровадження штрафів за 

незаконне вирубування лісів та виправні роботи для 

порушників закону. 

 Щодо другої проблеми – створення підприємств для переробки 

граніту, що дасть можливість отримати додаткові кошти для інвестування їх 

у ці та багато інших екологічних проблем. 

Юлія Рибак сконцентрувалася на такій 

важливій проблемі, як знеліснення та негативних 

наслідках, до яких воно призводить, зокрема 

зникнення рослин, загибель тварин та деградація 

ґрунтів.  



У своїй презентації «Давайте рятувати нашу дорогоцінну 

планету!»/”Let’s Save Our Precious Planet!” Ярошенко Валентина 

зосередилась на забрудненні води, ґрунту, повітря, зокрема на забрудненні 

шумом, радіоактивному забрудненні. Особливу увагу студентка приділила 

зв’язку забруднення повітря та Сovid-

19. Вона запропонувала заборонити 

автомашини та вантажівки в центрі 

міст, використовувати фільтри на 

димоходах фабрик, переробляти 

пластикові пляшки та пакети, дотримуватися правил безпеки при 

використанні атомної енергії та менше використовувати хімічні речовини. 

Особливу увагу студентка приділила в’язку забруднення повітря та 

Сovid-19. 

Стоцька Анастасія та Юлія Рибак зацікавили слухачів чотирма 

прекрасними чудесами світу, а саме тропічним лісом Конго, Долиною Квітів 

у Гімалаях, Кораловим трикутником та водоспадом 

Ігуаз, закликаючи всіх берегти красу первозданної 

природи. 

Вікторія Печенюк рятувала у своїй презентації 

диких тварин, особливо горил та рідкісні рослини, які 

ростуть у лісах нашої країни та включені до Червоної 

Книги України. 

На занятті панувала доброзичлива та продуктивна атмосфера творчої 

співпраці студентів і викладача та студентів один 

з одним. 

Для самостійного опрацювання було 

запропоновано написати статті «Як зробити наші 

міста екологічно чистими» (група 1) та «Як 

врятувати наші ліси?» (група 2). 

  


