
22 листопада 2021 року відбулося відкрите заняття з англійської мови, 

яке провів викладач Феськов П.В. разом зі студентами 221 групі з теми 

«Travel. Test Review». Мета заняття – повторити та закріпити використання 

студентами лексики з теми, закріпити навички використання часової форми 

Present Perfect та покращити розуміння різниці з часовою формою Past 

Simple, практикувати навички роботи з текстом та усного мовлення.  

Викладач розпочав заняття 

з привітання та розмови про 

настрій та погоду зі студентами, 

залучаючи їх до розмови один з 

одним.  

Для досягнення 

поставленої мети було 

проведено повторення тематичної лексики: студентам було запропоновано 

розділити слова на дві категорії «транспорт» та «способи подорожей», які 

закривали прихований тематичний вислів. Студенти висловлювали власні 

точки зору щодо змісту цього висловлювання. Такий вид діяльності сприяв 

введенню студентів у іншомовну атмосферу і показати їх уміння 

висловлювати власну точку зору. 

Після цього студенти 

попрактикувались у використанні 

тематичної лексики на основі 

підготовлених завдань у форматі 

Google Forms, в якому вони повинні 

були правильно поставити в 

речення пропущені слова, які були 

їм запропоновані окремо. Виконуючи таке завдання, студенти повинні були 

не лише продемонструвати набуті знання, а й розуміння контексту різних 

текстів. 



Після роботи з лексичним матеріалом студенти повторювали 

формування часової форми Present Perfect. Для практики використання цієї 

часової форми студентам було запропоновано низку речень із пропущеним 

допоміжними дієсловами, та наданими в дужках дієсловами та показниками 

часу, які потрібно було правильно вставити в речення відповідно до правил 

формування часової форми та синтаксичних правил використання показників 

часу.  

Особливу увагу було 

відведено повторенню різниці між 

часовими формами Present Perfect та 

Past Simple. Студентам було надано 

ряд різних речень, в яких необхідно 

були правильно визначити часову 

форму та обґрунтувати свій вибір. У 

підсумку заняття студентам було запропоновано дати відповідь на питання: 

«Якому виду відпочинку вони надають перевагу та чому?».   

Викладач запропонував взаємоопитування для з'ясування рівня 

засвоєння навчального матеріалу. 

Загалом заняття було проведене в атмосфері активної взаємодії. У ході 

повторення вивченого матеріалу викладач активував знання студентів, набуті 

на попередніх заняттях з курсу,  стимулював їх до активної роботи та 

вираження власної думки. Якщо студенти не могли дати відповідь на 

запитання чи не могли висловити власної думки англійською мовою, 

викладач допомагав, надаючи переклад проблемних моментів. Таке заняття 

сприяло закріпленню знань студентів із теми. 

 


