
Завдання з англійської мови для студентів 2-го курсу, 

група Набокової Н.М. 

 

Увага! Письмові завдання повинні бути виконаними на 
окремому аркуші формату А4 для перевірки та                                 

отримання відповідного оцінювання. 

1. Заняття від 16 березня 2020 року. 

-опрацювати текст Svyatoslav Richter, сторінка 296. 

-письмово дати відповіді, вправа 45, сторінка 297. 

-письмово написати тези для усного повідомлення за темою          
"Creative way of M. Leontovich". 

 

2. Заняття від 23 березня 2020 року. 

-з граматики опрацювати тему складні форми інфінітива, сторінка 334, 
переглянути та запам'ятати таблицю.  

-письмово написати тези для усного повідомлення за темою                      
"B. Liatochinsky's contribution to the development of Ukrainian music". 

 

3. Заняття від 30 березня 2020 року. 

-з граматики опрацювати тему модальні дієслова  MUST, SHOULD, 
OUGHT TO з перфектним інфінітивом, сторінка 335-337. 

-письмово перекласти вправа 5, сторінка 336, вправа 11, сторінка 337. 

-письмово написати тези для усного повідомлення за темою                      
"S. Prokofiev's creative biography". 

 

 



 

4. Заняття від 06 квітня 2020 року. 

- з граматики опрацювати тему модальні дієслова  СAN, COULD, MAY, 
MIGHT з перфектним інфінітивом, сторінка 338-340. 

-письмово виконати вправу 13, сторінка 339, вправу 21, сторінка 342. 

-письмово написати тези для усного повідомлення за темою                     
"С. Debussy's breakthrough in music". 

 

 

5.Заняття від 13 квітня 2020 року. 

-з граматики опрацювати тему Complex Object. 

-письмово виконати вправу 6, сторінка 365. 

-письмово написати тези для усного повідомлення за темою                 
"From the creative biography of V. Sivestrov" 

 

6. Заняття від 20 квітня 2020 року. 

-з граматики опрацювати тему Complex Subject. 

- письмово виконати вправу 16, сторінка 368. 

-письмово написати тези для усного повідомлення за темою         
"M.Skoryk in Ukrainian music". 

 

Шановні студенти !!! У вас повинно бути написано одинадцять 
завдань. Пронумеруйте їх відповідним чином / тобто пишіть, що ви 

виконуєте/. 

- якщо у вас відсутній підручник, напишіть мені в особисте 
повідомлення месседжера, я вам вишлю вправи та граматичні теми; 



-тези пишіть таким чином, щоб вони вам стали у нагоді  на екзамені, 
тобто намагайтесь використовувати  фахову лексику, синоніми, певні 
граматичні конструкції, загалом той арсенал знань, яким ви володієте 
досконало, та який б продемонстрував ваші найкращі вміння  

та навички / згадайте те, на що я наголошувала під час практичних 
занять/. 

 

 

 

 


