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Група № 14 

Урок № 5-6 

Тема уроку: «Conflict. Past tenses» 

 
Мета уроку: повторення лексичного матеріалу,  вдосконалення навичок 

аудіювання, розвивати мовну здогадку і мовленнєву реакцію учнів, 

виховувати зацікавленість у розширені своїх знань, виховування сімейних 

цінностей; вивчення граматичного матеріалу. 

Матеріал уроку: 

I. I think that the main thing is to achieve peace and love in a family. Do you 

agree with me? What people should do to solve the conflicts in family?  

Зробити схему, в якій вказати шляхи вирішення конфліктів у 

родині (Наприклад, communication – спілкування). 
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ІІ. Законспектувати та опрацювати наступний граматичний матеріал 

Past Tenses класифікується за чотирма часовими категоріями, що 

описують завершеність дії, її тривалість, конкретику, абстракцію 

описаного в реченні або фразі: 

• past simple / past indefinite - простий минулий час; 

• past continuous / progressive - минулий тривалий час; 

• past perfect - минулий завершений час; 

• past perfect continuous / progressive - минулий завершений 

тривалий час, гібрид двох вищевказаних часових категорій. 

Кожна з часових категорій формується за принципом побудови речень 

в англійській мові, які однакові для всіх часових форм:  

• в розповідному реченні на першому місці розташовується підмет, за 

ним - присудок, потім - решта (другорядні) члени речення;  

• питальне речення на першому місці має допоміжне дієслово, на 

другому - підмет, потім присудок. На останньому місці - другорядні члени 

речення;  

• в заперечному реченні порядок слів аналогічний такому в 

розповідному, але до присудка додається частка «не» («not»).  

 



 

 

Домашнє завдання:     

1. Переглянути відео «Learn English Tenses: Past Simple, Past Continuous, 

Past Perfect, or Present Perfect?» за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=e0q24_bB_54 

2. Виконати вправу на вживання минулих часів за посиланням 

https://english.lingolia.com/en/grammar/tense-comparison/past-tenses/exercises 

та зберегти результат її проходження (зробити та надіслати Screenshot). 

Увага! Виконані завдання надсилати на електронну адресу викладачам згідно розподілу групи на 

підгрупи: 

 

Россоха Наталія Миколаївна -   nataross2017@gmail.com 

Грищенко Євгенія Костянтинівна -   gr.ev@ukr.net 
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