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MAP OF THE DICTUM FACTUM PREINTERMEDIATE
PRACTICAL ENGLISH COURSE

LESSONS TOPICS FUNCTIONS FCE EXAM FOCUS

L ess on 1
The Black Sheep of the 
Family

Family Relations F 1. Asking for and giving per-
sonal information
F 2. Stating and justifying 
opinions – 1
F 3. Comparing and 
contrasting
F 4. Stating consequences

Vocabulary, Speaking: Description of 
families and contrasting them, Listen-
ing comprehension, Writing

L ess on 2
Never Put Your Finger 
on the Skeleton in the 
Cupboard

Human Body. 
Appearance

F 5. Describing people Vocabulary, Speaking: Description, 
contrasting and evalution of human ap-
pearance, Listening comprehension, 
Writing

L ess on 3
Late Bloomers Let Their 
Hair Down

Human Character F 6. Describing characteristics 
and qualities

Vocabulary, Speaking: Description, 
contrasting and evaluation of human 
character, Listening comprehension, 
Writing

L ess on 4
Cross Your Heart and 
Hope to Die

Feelings and Emo-
tions. Wedding. 
Marriage.

F 7. Describing feelings and 
emotions

Vocabulary, Speaking: Description, 
contrasting and evalution of human 
feelings, Listening comprehension, 
Writing

L ess on 5
The Queen of Hearth Family Roles and 

Problems
F 8. Asking for and giving fac-
tual information . 
F 9. Agreeing – 1. 
F 10. Disagreeing– 1.

Reading, Speaking: Comparing and 
Contrasting Family Roles

L ess on 6
Sweet Sick Teens? Children’s Upbring-

ing. Teenagers’ 
Problems

F 11. Stating the problem. Reading, Speaking: Discussing Family 
Problems, Evaluation and Speculation

U N I T  1 
T H E  Q U E E N  O F  H E A R T H
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U N I T  2
F U L L  H O U S E

LESSONS TOPICS FUNCTIONS FCE EXAM FOCUS

L ess on 1
Full House Types of Dwellings. 

Facilities and Amen-
ities. British Real Es-
tate Ads

F 12. Describing objects – 1
F 13. Describing spatial 
relationships.
F 14. Opening a conversation. 

Vocabulary, Speaking: Description of 
houses and contrasting them, Listening 
comprehension, Writing

L ess on 2
Everything but a Kitch-
en Sink

Kitchen Facilities and 
Utilities. Materials

F 2–4, 11–14 Vocabulary, Speaking: Description and 
contrasting of kitchens, Listening com-
prehension, Writing

L ess on 3
No Room for Reception Living Room De-

signs and Furniture. 
Colours 
US Real
Estate Ads

F 2–4, 11–13 Vocabulary, Speaking: Description and 
contrasting of living rooms, family 
rooms, guest rooms. Listening compre-
hension, Writing

L ess on 4
A Bed of Roses Bedroom Designs 

and Furniture. 
Textures

F 2–4, 11–13 Vocabulary, Speaking: Description 
and contrasting of bedrooms and kids’ 
rooms, Listening comprehension, 
Writing.

L ess on 5
Soap Opera in Bath Bathroom Designs, 

Facilities and Utili-
ties. Tiles

F 15. Evaluating Vocabulary, Speaking: Description and 
contrasting of bathrooms and sun-
rooms, Listening comprehension, 
Writing

L ess on 6
As Safe as Houses Housing Schemes in 

Britain. Mortgage
F 16. Stating Intentions
F 17. Expressing preferences

Reading, Speaking: Discussing Housing 
Problems and Schemes, Evaluation and 
Speculation.
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U N I T  3
P I E  I N  T H E  S K Y

LESSONS TOPICS FUNCTIONS FCE EXAM FOCUS

L ess on 1
Why don’t We Go to 
a Public House?

Types of Eating 
Places

F 18. Talking about likes and 
dislikes

Vocabulary, Speaking: Description of 
eating places and contrasting them, Lis-
tening comprehension, Writing

L ess on 2
The Offer on the 
Table

Table Layout. Parts
of the Menu

F 19. Expressing probability – 1 
F 20. Expressing improbability – 1

Vocabulary, Speaking: Description and 
contrasting of breakfast/dinner table lay-
out, Listening comprehension, Writing

L ess on 3
Let’s not Mince the 
Words

Ways of Cutting and 
Cooking. Utensils

F 21. Expressing certainty
F 22. Expressing uncertainty

Vocabulary, Speaking: Description and con-
trasting of the ways of cutting and cooking 
and kitchen utensils. Listening comprehen-
sion, Writing

L ess on 4
Time to Bring Home 
the Bacon

Meat Products, Prep-
aration and Idioms

F 23. Describing processes
F 24. Asking for/Making 
suggestions

Vocabulary, Speaking: Description and 
contrasting of meat dishes, Listening 
comprehension, Writing.

L ess on 5
A Fine Kettle of Fish Fish Products, Prepa-

ration and Idioms
F 3, 4, 11, 18, 23, 24 Vocabulary, Speaking: Description and 

contrasting of sea food dishes, Listening 
comprehension, Writing

L ess on 6
Couch Potatoes Go 
Bananas

Vegetable and Fruit: 
Preparation and 
Idioms

F 3, 4, 11, 18, 23, 24 Vocabulary, Speaking: Description and 
contrasting of vegetable and fruit dishes, 
Listening comprehension, Writing

L ess on 7.
Smart Cookies Never 
Cry in their Beer

Herbs, Spices, Nuts, 
Desserts and Idioms

F 3, 4, 11, 12A, 18, 24 Vocabulary, Speaking: Description and 
contrasting of herbs, spices, nuts and des-
serts, Listening comprehension, Writing

L ess on 8
Goody-Goody’s Noo-
dle is as Thick as Pea 
Soup

Describing Food, 
Drinks and Idioms. 
Ordering Your Meals 
at a Restaurant

F 2, 3, 4, 11, 18, 19, 20, 24 Vocabulary, Speaking: Description and 
contrasting of meals, food and drinks. 
Listening comprehension, Writing

L ess on 9
The Dog it was that 
Died

Vegetarians and 
Meat-Eaters

F 25. Describing dishes Reading, Speaking: Discussing Vegetari-
an Issues, Evaluation and Speculation.

L ess on 10
Flesh in the Pan British Cuisine F 2, 3, 4, 11, 19, 20, 24 Reading, Speaking: Discussing Nation-

al and International Cuisines, Evaluation 
and Speculation.
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U N I T  4
T H E  S C H O O L  O F  F I S H

LESSONS TOPICS FUNCTIONS FCE EXAM FOCUS

L ess on 1
The British 
Razzle-Dazzle

Pre-University Ed-
ucation in Britain 
and Ukraine

F 2, 3, 4, 11, 18, 19, 20, 24 Vocabulary, Speaking: Description and 
contrasting of Pre-University Education 
in Britain and Ukraine, Listening com-
prehension, Writing

L ess on 2
The American 
Hocus-Pocus

Pre-University Ed-
ucation in the USA 
and Ukraine

F 26. Approving
F 27. Disapproving

Vocabulary, Speaking: Description and 
contrasting of Pre-University Education 
in the USA and Ukraine, Listening com-
prehension, Writing

L ess on 3
American-British 
Even-Stephen

University Education 
in the USA, Britain 
and Ukraine

F 2, 3, 4, 11, 18, 19, 20, 24 Vocabulary, Speaking: Description and 
contrasting of University Education in 
the USA, Britain and Ukraine, Listening 
comprehension, Writing

L ess on 4
The Degree 
Hustle-Bustle

University Degrees 
in the USA, Brit-
ain and Ukraine; 
the Structure of the 
School Year; Marks; 
Hostels

F 2, 3, 4, 11, 16, 17, 19, 20, 24 Vocabulary, Speaking: Description 
and contrasting of University Degrees 
in the USA, Britain and Ukraine, the 
Structure of the School Year, Marks, 
Hostels. Listening comprehension, 
Writing

L ess on 5
The State-Private 
Mishmash

State and Private 
Schools in Britain

F 2, 3, 4, 11, 16, 18, 24 Reading, Speaking: Discussing State 
and Private Schools in Britain and 
Ukraine, Evaluation and Speculation

L e ss on  6
The School of Fish School Problems; 

Teaching and Learn-
ing: How to Make 
Them Interesting

F 2, 3, 4, 11, 18, 24 Reading, Speaking: Discussing School 
Problems, Teaching and Learning in 
Britain and Ukraine, Evaluation and 
Speculation
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Підручник призначений для студентів першого курсу 
перекладацьких факультетів або перекладацьких відділень 
факультетів іноземної філології університетів, хоча може 
використовуватися і для загальної мовної підготовки. Дана 
робота є одним з перших кроків на шляху інтеграції укра-
їнських вищих закладів освіти, що готують фахівців з іно-
земних мов, до загальноєвропейського контексту в рамках 
Болоньського процесу. Відповідно до рекомендацій Комітету 
з питань освіти при Раді Європи щодо навчання іноземних 
мов (A Common European Framework of Reference 2001) та 
Програми з англійської мови для університетів (Ніколаєва 
та ін. 2001), студенти при вступі до факультетів іноземної 
філології мають відповідати рівню B1+ (Independent User). 
Коротко характеристики такого рівня зводяться до здатності: 
а) розуміти основний зміст повідомлень, викладених чіткою 
стандартною вимовою в межах знайомих тем та поширених 
повсякденних ситуацій; б) спілкуватися у найбільш типових 
ситуаціях, що виникають під час перебування у країні, мова 
якої вивчається; в) породжувати прості зв’язні тексти на 
знайомі теми або такі, що стосуються особистих інтересів; 
г) розповідати про наявний досвід та події, викладати плани 
та сподівання, обґрунтовувати та пояснювати власну точку 
зору (більш детально див.: A Common European Framework of 
Reference 2001; Ніколаєва та ін. 2001). Саме на такий рівень 
розрахований матеріал цього підручника. Рівню B1+ відпо-
відає тест FCE (First Certificate in English) у Кембріджській 
(UCLES) класифікації тестів (див. First Certificate in English 
1997), відповідно і матеріал підручника та структура його 
завдань готують студентів до тестів такого типу. У зв’язку 
з бурхливим зростанням кількості студентів, що прийма-
ються до українських вищих закладів освіти для навчання 
за фахом “Переклад”, їхній вхідний рівень підготовки не 
завжди відповідає зазначеному вище. Для груп, що склада-
ються з таких студентів, використання даного підручника 
доцільне не на першому, а на другому курсі.

Цілі навчання в підручнику формулюються, виходячи 
із загальної мети усього п’ятирічного курсу (див. Нікола-
єва та ін. 2001), і зводяться до практичних (формування 
мовленнєвих навичок і умінь та засвоєння лінгвістичних 
і соціокультурних знань), когнітивних (розвиток когнітивних 
здібностей), афективних (формування впевненості щодо 
використання мови як засобу комунікації та для перекладу, 

а також розвиток позитивного відношення до вивчення 
англійської мови і засвоєння відповідної культури), освітніх 
(розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння 
нового матеріалу), фахових (розвиток перекладацької компе-
тенції з першого ж дня навчання в університеті), соціальних 
(розвиток загальних умінь спілкування).

Досягнення проміжних рівнів таких цілей на першо-
му курсі здійснюється завдяки вирішенню низки завдань, 
а саме: а) засвоєнню близько 5000 лексичних одиниць (слів 
та зворотів) в межах пройдених тем; б) інтеграції навичкових 
параметрів (фонетики, лексики та граматики) у мовлен-
нєвих уміннях (паралельне формування фонетичних та 
граматичних навичок здійснюється із застосуванням окре-
мих посібників, що не входять до змісту цього підручника 
(див. Dictum Factum Practical University Grammar 2004); в) 
розуміння на слух текстів, що відносяться до знайомих тем, 
за умови стандартної та чіткої вимови і не надто високого 
темпу мовлення; г) упевненого спілкування в найтиповіших 
ситуаціях в межах знайомих тем; д) уміння долати чинники, 
що перешкоджають розумінню під час спілкування; е) роз-
витку гнучких стратегій читання як мовленнєвого уміння за 
рахунок формування усіх його видів; є) розвитку письма як 
мовленнєвого уміння на матеріалі складання офіційних та 
приватних листів, а також написання невеликих творів; ж) 
засвоєнню певного обсягу соціокультурних знань за рахунок 
читання відповідних текстів, застосування ілюстративного 
матеріалу тощо; з) формуванню перекладацьких навичок за 
рахунок розвитку умінь компресії тексту, засвоєння елементів 
перекладацького скоропису та виконання перекладних вправ.

Зміст навчання. Тематика, як і передбачено Програ-
мою (Ніколаєва та ін. 2001), в основному відноситься до 
блоку “Людина та її оточення”, який на усіх етапах тісно 
переплітається із соціокультурним компонентом: 1) Родинні 
зв’язки; зовнішність, характер та почуття людини; весілля 
в Україні та англомовних країнах; ролі та обов’язки членів 
родини, проблеми сім’ї та виховання дітей, проблеми під-
літків і студентів в Україні та англомовних країнах; 2) Житло, 
типи будівель та їх частин, архітектурні особливості, типи 
кімнат, меблі та устаткування, житлові проблеми, ринок 
житла, оголошення про продаж житла в англомовних країнах; 
схеми одержання житла в Україні та англомовних країнах; 
3) Заклади харчування в Україні та англомовних країнах, 

В С Т У П
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сервірування столу в ресторані, меню та обслуговування 
в ресторані, способи обробки харчових продуктів для при-
готування страв, м’ясні та рибні страви, овочі та фрукти, 
спеції та десерти, напої та замовлення у ресторані, проблема 
здорового харчування, вегетаріанці та дієти; 4) Шкільне та 
студентське життя, оптимальні стратегії навчання. Іншим 
блоком є фаховий, який тісно переплітається з гуманітар-
ним блоком та соціокультурним компонентом: 1) Система 
дошкільної і шкільної освіти в Україні та англомовних кра-
їнах; 2) Система професійно-технічної освіти в Україні та 
англомовних країнах; 3) Система вищої освіти в Україні та 
англомовних країнах; 4) Система наукових ступенів в Україні 
та англомовних країнах. В межах цього блоку проводиться 
контрастивне і паралельне введення елементів відповідної 
системи у трьох країнах (Україна, США та Великобританія), 
що дозволяє чітко бачити різницю між ними.

Розвиток мовленнєвих умінь. По закінченні першого 
курсу студенти мають розуміти на слух загальний зміст та/
або деталі повідомлень (короткі розповіді, повідомлення 
на автовідповідачі, описи, невеликі діалоги, теле- та радіо 
новини), бути здатними знаходити у повідомленні потрібну 
інформацію, визначати послідовність подій, сформувати 
механізм контекстуальної догадки. Досягнення такої мети 
здійснюється як за рахунок спеціальних вправ у класі, вклю-
чаючи спілкування з викладачем та іншими студентами, так 
і завдяки домашній та самостійній роботі (прослуховування 
радіопередач, перегляд телевізійних передач та кінофільмів).

Навчання говоріння ставить за мету розвиток умінь 
спонтанного непідготовленого спілкування, а не відтворення 
завчених текстів. З цією метою застосовуються мовленнєві 
вправи проблемного характеру, пов’язані з необхідністю 
опису, порівняння, протиставлення, аналізу, оцінки та фор-
мулювання висновків, відстоюванням власної точки зору, 
аргументуванням тощо. Протягом першого курсу студенти 
мають засвоїти головні засоби вираження 27 мовленнєвих 
функцій (див. розподіл функцій на початку підручника), 
при відборі яких ми спиралися на результати досліджень 
інших авторів (Ніколаєва та ін. 2001). Для забезпечення мов-
леннєвих вправ, на додачу до вправ, пов’язаних з текстами 
та особистим досвідом студентів, підручник має окремий 
розділ, що включає кольорові фото з мовленнєвими за-
вданнями до них. Такі вправи, що виконуються у парному 
та груповому режимах, забезпечують активність студентів 
та інтенсивність їхньої праці.

Змістом навчання читання є розвиток контекстуальної 
догадки для розуміння незнайомих слів у тексті, розпізна-
вання його головної ідеї, складових, їхньої структури, еле-
ментів та засобів зв’язку між ними. Передбачається також 
формування навичок відновлення деформованих текстів, 
розвиток умінь розпізнавання аргументації автора, про-
гнозування змісту тексту, виходячи з наявної інформації. 
Цілеспрямований розвиток зазначених навичок та умінь 
здійснюється в останніх двох уроках кожного розділу (Unit), 
які включають різноманітні та цікаві вправи, побудовані 
за рекурсивним принципом, коли студенти знову і знову 
перечитують текст, щоразу з новим завданням. Додаткову 

мотивацію забезпечує застосування майже виключно ав-
тентичних текстів, які практично не адаптувалися (за ви-
нятком незначних скорочень), і запозичені з британських 
та американських засобів масової інформації.

Мета навчання письма як мовленнєвого уміння досяга-
ється за рахунок вправ на написання офіційних та особистих 
листів і записок, опису об’єктів та подій, інструкцій (кухо-
варських рецептів), міні-творів. Особливо привабливими 
для студентів є завдання творчого типу, де вони можуть 
проявити власну індивідуальність. Накопичений під час 
експериментальної перевірки підручника досвід проведення 
конкурсів серед студентів на кращий міні-твір мав шалений 
успіх, несподіваний навіть для організаторів. Це спричинило 
значне підвищення зацікавленості студентів щодо навчання 
письма в цілому.

Засвоєння лексики та її відпрацювання і включення до 
структури мовленнєвих умінь є одним з основних завдань 
уроків, що передують тим, основною метою яких є навчан-
ня читання. Лексика вводиться семантичними кластерами 
і семантизується без застосування перекладу за допомогою 
малюнків, контексту, використання синонімів або антоні-
мів та пояснень англійською мовою. Наявність двомовних 
(англо-українського та українсько-англійського) словників 
наприкінці підручника знімає будь-які лексичні проблеми 
студентів. Враховуючи орієнтацію на міжнародні тести типу 
FCE (First Certificate in English), авторами передбачена систе-
матична робота по засвоєнню фразових дієслів. Суттєвою 
відмінністю підручника є використання новітніх досягнень 
лексикологічних досліджень, зокрема даних сучасних ком-
бінаторних словників (див. Oxford Collocations Dictionary 
of English 2002) та застосування комбінаторних таблиць 
з відповідними вправами. Вперше у практиці створення 
навчально-методичних матеріалів систематично вводяться 
і відпрацьовуються ідіоматичні вирази за тематичним прин-
ципом (наприклад, пов’язані з назвами предметів хатнього 
вжитку тощо). Робота з ідіоматичними виразами ведеться 
із застосуванням елементів гумору, який втім присутній 
і в інших компонентах підручника, починаючи з фабульної 
сюжетної лінії, що умовно пов’язує різні теми та підтеми між 
собою, і закінчуючи листами та міні-творами, які студенти 
пишуть вдома. За нашими спостереженнями, це сприяло 
створенню невимушеної атмосфери в класі та формуванню 
позитивного відношення до навчання. Суб’єктивні враження 
одержали підкріплення і в результатах анонімного анкету-
вання студентів після закінчення експериментального на-
вчання, які високо оцінили запропонований їм підручник 
(більш докладно див. Черноватий 2003).

Фахова перекладацька підготовка студентів вже на цьому 
ранньому етапі забезпечується, крім традиційних для ві-
тчизняних підручників вправ на переклад (яких порівняно 
небагато, і які виконують швидше узагальнюючу функцію, 
перевіряючи міцність перекладацьких лексико-граматичних 
навичок при роботі з текстом, що відзначається високим сту-
пенем концентрації активної лексики), спеціальними вправа-
ми для розвитку навичок роботи зі словниками (де студенти 
мають знайти різницю між синонімічними словами), на 
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компресію текстів, транскрибування власних імен (в підруч-
нику застосовується спеціальна таблиця транскрибування, 
запозичена з роботи І. В. Корунця: див. Корунець 2003) та на 
засвоєння елементів перекладацького скоропису (підручник 
містить спеціальний розділ з викладом основних принципів 
та прикладів його застосування, при цьому ми спиралися 
на роботу О. В. Ребрія: див. Ребрій 2002).

Структура підручника. Підручник включає такі компо-
ненти: 1) карта розподілу матеріалу підручника (MAP OF 
THE DICTUM FACTUM PREINTERMEDIATE PRACTICAL 
ENGLISH COURSE), яка показує розподіл матеріалу за розді-
лами (Units), уроками (Lessons), темами (Topics), функціями 
(Functions), а також вказує, на які частини тесту типу FCE 
переважно орієнтовані вправи відповідного уроку (FCE Exam 
Focus); 2) Вступ, який Ви саме зараз читаєте; 3) основна части-
на підручника, розділена на чотири розділи (Units), в одному 
з яких (третьому) — 10 уроків, а в інших — по 6; 4) Додаток 
(Addendum) складається з двох частин — перша містить по-
яснення, як виконувати вправи, призначені для роботи зі 
словниками, а друга — пояснює принципи виконання вправ 
на компресію текстів та застосування елементів перекладаць-
кого скоропису, вводить нові символи такого скоропису та 
подає зразки скороченого запису перших абзаців відповідних 
текстів; 5) секція наочності (VISUALS) містить кольорові 
фото для стимулювання говоріння студентів у мовленнєвих 
вправах, а також зразок тесту на говоріння, який студенти 
мають скласти наприкінці семестру; 6) англо-українські та 
українсько-англійські словники до кожного уроку.

Структура розділу. Візьмемо для прикладу розділ 1. 
Він складається з 6 уроків, перші чотири з яких призначені 
переважно для засвоєння лексики з відповідних тем та її 
відпрацювання у говорінні, аудіюванні та на письмі. Останні 
два уроки більше орієнтовані на розвиток умінь читання, 
хоча читання присутнє і в усіх попередніх уроках, так само 
як інші види мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, 
письмо) присутні в останніх двох уроках розділу 1. Тобто, 
розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності ведеться на 
усіх етапах роботи в межах розділу, але співвідношення 
їхньої питомої ваги може коливатися, залежно від мети 
конкретного уроку.

Структура уроку та методика навчання. Візьмемо для 
прикладу урок 3 розділу 1 (беремо саме цей урок, бо він має 
повний набір компонентів, деякі з яких відсутні у попередніх 
двох. Тема уроку — “Характер людини”. Урок складається 
з трьох частин. Перша частина (12 вправ) розрахована на одне 
заняття (90 хвилин) і призначена для введення і попереднього 
опрацювання лексики, що використовується для опису ха-
рактеру людини. Всього вводиться 134 слова, значна частина 
з яких уже має бути відома студентам. Вправа 1 (3 хвилини) 
призначена для активізації наявного словникового запасу 
студентів, які, намагаючись пригадати якомога більше слів, 
готуються до сприйняття нової лексики. Починаючи з другої 
вправи (12 хвилин), студенти переходять на роботу в парах. 
Під час її виконання важливо слідкувати, аби вони голосно 
розмовляли, обговорюючи варіанти антонімічних пар, але це 
спілкування має відбуватися виключно англійською мовою. 

Така організація вправи перетворює її на мовленнєву, бо 
студенти вирішують реальну проблему засобами англійської 
мови. Для прискорення виконання вправи студенти просто 
проводять лінії, що з’єднують антонімічні слова, замість 
того, щоб виписувати їх повністю. Перевіривши результати 
виконання вправи (5 хвилин), викладач пропонує студентам 
вправу 3 (8 хвилин), в якій студенти в парах класифікують 
слова вправи 2 на позитивні та негативні. За методикою про-
ведення це така ж вправа, як і попередні і вимоги до неї ті ж. 
Прискорення темпу виконання вправи досягається тими ж 
засобами, що і у попередній вправі. Наприклад, студенти 
можуть підкреслити усі позитивні характеристики, не під-
креслені будуть негативними. Після перевірки (3 хвилини) 
студенти переходять до вправи 4 (опис характеру людей 
на фотографіях з аргументацією), яка проводиться в парах 
і розрахована приблизно на 10 хвилин. Студенти по черзі 
описують фото (по два кожен), протягом приблизно двох 
хвилин на кожне фото, після чого партнер коментує опис, 
виражаючи згоду чи незгоду та подаючи власну аргументацію. 
Викладач слідкує, аби усі розмовляли голосно і не звертали 
увагу на мовлення інших. Це призводить до веселого галасу 
в класі і створює психологічно сприятливу атмосферу, в якій 
студенти позбавляються страху помилок, що позитивно 
впливає на розвиток їхніх мовленнєвих умінь. В другій по-
ловині заняття студенти за вже знайомою схемою викону-
ють вправи 5 (8 хвилин плюс 2 хвилини на перевірку), 7 (5 
хвилин та 2 хвилини на перевірку) і 9 (6 хвилин). Між двома 
останніми вони виконують також вправу 8 (8 хвилин плюс 2 
хвилини на перевірку), а закінчується заняття виконанням 
вправи 10 (4 хвилини). Резерв часу у 12 хвилин відводиться 
на перевірку домашнього завдання з попереднього заняття. 
Дома студенти виконують вправу 11 (переклад англійською 
мовою з української) та 12 (робота зі словником: визначення 
різниці між словами, що складають синонімічні ряди при 
характеризуванні людей). Обидва завдання виконуються 
письмово, причому слід заохочувати виконання завдань 
типу вправи 12 на комп’ютері, з використанням електронних 
словників. Студентам також дається завдання прочитати 
зміст вправи 1 другої частини уроку, аби зекономити час 
на наступному занятті.

Друга частина (10 вправ) розрахована на півтора заняття 
(135 хвилин) і призначена для подальшого розвитку лексич-
них навичок та їхнього включення до складу мовленнєвих 
умінь читання, аудіювання, говоріння та письма. Після 
перевірки домашнього завдання (12–15 хвилин), студенти 
приступають до роботи з вправами 1–2. Переконавшись, що 
студенти знайомі з текстами вправи 1 (5 хвилин), викладач 
переводить виконання вправи 2 у парний режим, здійсню-
ючи лише загальний контроль, переходячи від однієї пари 
студентів до іншої. Студенти працюють протягом 20 хвилин, 
ще 5 хвилин іде на перевірку. В другій половині заняття 
студенти читають текст листа у вправі 3 і в парах пишуть 
характеристику Ен Канінгем, яку їй дала її мама, Кейт Сміт. 
На виконання цієї частини вправи відводиться 10 хвилин. 
Решту вправи (характеристики Джона Каннінгема та Люсі 
Фокстрот) студенти одержують на домашнє завдання. По-
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тім студенти виконують вправу на аудіювання (5 хвилин) та 
перевіряють її (5 хвилин). На виконання вправи 5 (для роз-
витку навичок та умінь переглядового читання) студентам 
дається 20 хвилин, ще 5 хвилин іде на перевірку. Домашнє 
завдання: вправа 3 (закінчити листа, початого в класі) та 8 
(робота зі словником). На наступному занятті 30 хвилин від-
водиться для перевірки домашнього завдання, потім студенти 
виконують вправу 6 (5 хвилин), та вправу 7 (10 хвилини).

Далі студенти переходять до третьої частини уроку, 
яка призначена для введення та відпрацювання ідіоматич-
них зворотів, а також для розвитку умінь говоріння. В цій 
частині вводяться 17 словосполучень, які включають ком-
понент heart. Студенти виконують три вправи, витрачаючи 
на це 20–25 хвилин. Решту часу вони попарно виконують 4 
завдання для розвитку умінь говоріння, використовуючи 
елементи для передачі відповідних мовленнєвих функцій, що 
наводяться безпосередньо у відповідних вправах, та спира-
ючись на кольорові фото у секції наочності (VISUALS). Така 
структура організації роботи в межах уроку є більш-менш 
типовою для усіх уроків, за винятком уроків 5–6 (Unit 1), 6 
(Unit 2), 9–10 (Unit 3), 5–6 (Unit 4), які, як уже згадувалося 
вище, призначені переважно для розвитку умінь читання. 
Методика роботи в межах цих уроків є досить очевидною 
і витікає з їхньої структури.

Контроль засвоєння змісту підручника здійснюється 
переважно у форматі тесту FCE (First Certificate in English), 
тобто за допомогою комплексного тесту, який включає чоти-
ри частини: 1) аудіювання (40 хвилин, 4 тексти) (І – розуміння 
загального змісту, ІІ — розуміння деталей, ІІІ — пошук кон-
кретної інформації, ІV — розпізнавання смислу та факторів 
відношення), має форму підтвердження або спростування, 
множинного вибору, заповнення пропусків або таблиць 
тощо, знаходження відповідника, дописування незакінчених 
речень; 2) говоріння — студентів тестують парами (14 хвилин 
на кожну пару, чотири завдання: І — бесіда на особисті теми 
без візуальної опори; ІІ — порівняння, протиставлення та 
розмірковування з візуальною опорою на два або більше 
малюнків; ІІІ — обговорення та оцінювання з візуальною 
опорою на серію малюнків; ІV — розвиток теми, яка об-

говорювалася в частині ІІІ, з перенесенням обговорення 
на особистий досвід студентів. Зразок тесту для оцінки 
говоріння наведений у підручнику (SAMPLE SPEAKING 
TEST, розділ VISUALS); 3) читання (75 хвилин, 4 тексти: при-
значення текстів та варіанти форми виконання — такі ж, як 
і при контролі аудіювання), структура вправ для навчання 
читання у підручнику відповідає тій, яка використовується 
при тестуванні; 4) письмо (90 хвилин, 2 завдання: диктант 
(1500 знаків), написання листа за завданням (120–180 слів), 
написання міні-твору за завданням (120–180 слів). Лексичний 
та граматичний компоненти контролюються за допомогою 
окремих письмових перекладів англійською мовою з укра-
їнської (обсяг кожного перекладу — 1000 знаків, час на його 
виконання — 45 хвилин). Фонетичний тест проводиться 
окремо. Комплексний тест у повному обсязі використову-
ється тільки раз у семестрі, на останньому тижні навчання. 
На усний іспит виносяться тільки фонетичний тест та тест 
для перевірки говоріння. Оцінки з усіх частин комплексного 
тесту складаються і виводиться середня, яка округлюється 
за арифметичними правилами. Контроль протягом семестру 
здійснюється за допомогою перекладів та диктантів (при-
близно раз на місяць, по закінченні певної дози матеріалу. 
Підготовка до здачі інших компонентів тесту відбувається 
в процесі навчання, бо більшість вправ мають структуру, 
ідентичну структурі завдань відповідної секції тесту.

Експериментальне навчання, проведене на протязі двох 
років в групах першого курсу англійського перекладаць-
кого відділення факультету іноземних мов Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна показало, що 
застосування даного підручника дозволяє сформувати повно-
цінні мовленнєві навички та уміння і засвоїти релевантну 
соціокультурну інформацію.

Обсяг часу, необхідний для відпрацювання змісту по-
сібника, залежить від рівня студентів. Для студентів, що 
відповідають вхідним вимогам (рівень B1+ (Independent User) 
достатньо 6–8 годин на тиждень (решта часу використовуєть-
ся для навчання фонетики, граматики, домашнього читання 
тощо). У разі невідповідності студентів вхідним вимогам, 
обсяг часу коригується, в залежності від конкретної ситуації.
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State. — 2000; • First Certificate in English. —  Cambridge: Uni-
versity of Cambridge Local Examinations Syndicate. — 1997; • 
Fried-Booth D. First Certificate Practice Tests Plus. —  Longman, 
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tion. —  N.Y.: John Wiley and Sons, 1995; • Lederer R. Anguished 
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Dictionary of English Language and Culture. —  Longman, 1992; • 
Longman Lexicon of Contemporary English. —  Longman, 1981; • 
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at/default.asp; • New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the 
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Для ілюстрацій підручника використані кліпарти з наступних компакт-дисків:
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T H E  B E G I N N I N G

June 27. A burned car is found out of town 
with two badly burned bodies in it. The car 
had been registered for the name of John 
Cunningham, a Cincinnati lawyer. The sec-
ond body is presumably his friend’s, Lucy 
Foxtrot’s, a restaurant owner.

It turned out that both John 
and Lucy had insured their lives 
at the Globetrotter Insurance 
Agency for $5mln each about 
half a year before the accident. In 
due time John’s wife and Lucy’s 
husband got the money.

The Globetrotter Insurance Agen-
cy management are very suspi-
cious. They do not believe in coin-
cidences and decide to investigate 
the accident thoroughly.

The Globetrotter Insurance Agency hire the 
best agent, James Fond, to investigate the 
case. He has to find out if the burned bodies 
were really John’s and Lucy’s, and if they were 
not, to find and arrest both of them.

James studies John’s and Lucy’s 
family and personal background 
and makes a plan of his investi-
gation.

He believes that if John and Lucy 
were alive, they would hardly stay 
in the United States. He assumes 
they would go abroad. Thus he 
decides to travel around looking 
for their probable hiding place.
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Robert Foxtrot,
42, Interior Designer,
LAG (Lawson Art Group), 
Cincinnati, OH

U N I T  1
T H E  Q U E E N  O F  H E A R T H

L E S S O N  1
T H E  B L AC K  S H E E P
O F  T H E  FA M I LY

P A R T  1

1 James has Lucy Foxtrot’s family tree and the photos without 
the names of the relatives. He calls his friend, Jenny, at the reg-
istry office, and asks to help. He needs everybody’s name, age, 
occupation and residence. Work in pairs. You are James. Your 
partner (Jenny) should use Role Play 1 (see the Role-Play Sec-
tion at the end of Part 2). Fill in the space under each picture 
below, the family tree and table 1 on the next page.

Lucy Foxtrot’s (maiden name: Taylor) family

The Taylors (Lucy’s parents, brother and in-laws)

The Foxtrots (lucy’s in-laws)
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F I G . 1 .
L u c y  F o x t r o t ’ s
f a m i l y  t r e e

MARRIED

ENGAGED

UK –
the United Kingdom

OH –
Ohio, a state in the mid-
eastern part of the USA 

KY –
Kentucky, a state in the mid-
eastern part of the USA

Name 
(including the married wom-
en’s maiden names)

Relation
to Lucy Age Occupation Place of work Position Residence

Lucy Foxtrot
(Taylor) — 40 Restaurant 

owner

The National
Exemplar restaurant,
Cincinnati, OH

owner Cincinnati, OH

Barry Taylor father 58 baker own bakery owner Strathaven, Britain

T a b l e  1

The FOXTROTS (                              )

The FOXTROTS (cincinnatti, OH)
LUCY

(40)
Restaurant owner

In Cincinnati

The TAYLORS (                             ) 

The TAYLORS (                             ) 

The BAILORS (                               )
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S P E A K I N G  T A S K S  •  1 A

3 You will hear a message left on the Globetrotter Insurance Agency’s phone answering machine by James Fond’s 
secretary. It is his first report on the work he has done. For questions 1-11 complete the sentences.

Mrs. Foxtrot’s family had  (1)  she had insured her life. 

Barbara Taylor’s ancestors used to live in  (2) .

Barry and Barbara’s grandchildren stay  (3)  Cincinnati now.

Mike Taylor did not  (4)  25 months ago.

Mike is Tom’s father and Susie’s  (5) .

Though with two little children, Julia has a  (6)  employment.

The person Lucy used to have the  (7)  in Mike’s family was Julia.

Robert and Lucy used to  (8)  30 months ago.

Arthur and Clare do not  (9)  about their daughter-in-law.

Helen  (10)  to David, but they  (11)  next week. 

F u n c t i o n  1
Asking for and giving personal information

What’s your name? How old are you? Have you got … ?
What do you do? Do you like … ? Do you … ?
Which … do you like best? Where do you live?
Have you (ever) … ? How many brothers and sisters have you got?

A Work in pairs. You are expected to speak 
for about three minutes. Ask your part-
ner about her/his personal background. 
Then answer her/his questions. Ask your 
questions in turn. You may use the clues 
in the box.

F u n c t i o n  2
Stating and justifying opinions — 1

I think that … In my opinion … To my mind, …
I believe that … I can’t be certain, but I think …
Personally, I feel that… I could be wrong, but I think …
I personally think … If you want to know what I think, …
This is what I think … Not everybody will agree with me, but …
I’m not sure, but I think that … In my personal opinion …

B Work in pairs. You are expected to speak 
for about three minutes. Look at the pic-
tures in the Visuals Section at the end of 
the textbook. What kind of relatives are 
the people in the pictures? Why? Where 
are they? What are they doing? Why? Ex-
plain the absence of the youngest girl’s fa-
ther in picture 2. Give as many variants 
as possible. Don’t interrupt your part-
ner’s turn. Listen so you can comment af-
terwards. Ask your partner for her/his 
opinions, don’t just say what you think. If 
you do not know a word in one of the pic-
tures, describe what you mean using oth-
er words. You may use the clues in the 
box.
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Writing sur ve y rep or t
This is a formal piece of writing based on research. This type of essay usually 
has three parts: (1) an introduction (1 paragraph) where you state the pur-
pose and content of your report; (2) a main body (several paragraphs) where 
you present the collected information in detail; (3) a conclusion (1 paragraph) 
where you summarize the information and give a recommendation and/or 
suggestion if necessary.

Re commendations:
(1) Use formal language; (2) Analyze the information and break it up into 
parts; (3) Use present tenses to generalize, use past tenses if necessary; (4) 
Present facts in the logical order, in a separate paragraph each; (5) Link gener-
alizations to the facts either by active (This demonstrates/ indicates…) or pas-
sive (It is demonstrated/indicated by…). 

Us efu l  phras es :
To introduce: As requested by…
To generalize: On the whole… In general… Overall…
To introduce other people’s opinions: Some people believe/assume/ claim/
argue…
To conclude: To sum it up… To conclude… 
In letters use salutation (Dear Mr. Jones, Dear sir or madam, Dear sirs) at the 
beginning and complimentary close (Yours sincerely (if you address a person 
by name) or Yours faithfully (if the name has not been indicated) at the end. 

Dear sirs,

As requested by you, I have carried 
out the analysis of Lucy Foxtrot’s 
(maiden name Taylor) family tree.
As it turned out, her parents live in 
Strathaven, the United Kingdom. 
Her father’s name is Barry Taylor, 
he is fifty eight and he is a baker 
shop owner. Her mother’s name is 
Barbara Taylor (maiden name Yas-
hchuk)…

4 James has to write a report on the results of his research on 
Lucy Taylor’s family. Write the e-mail letter for him. The be-
ginning has already been made for you. Read the information 
below first. 

5 Draw your own family tree (three generations) and describe it.

6 Translate: 1. Того дня чотири покоління родини зібралися за святковим столом — прадід та пра-
бабуся святкували своє золоте весілля. 

2. Вона має невеличку, але дуже дружну родину. 
3. Дядько Сема — відомий адвокат. У нього бездоганна репутація. 
4. Бабусі завжди люблять своїх онуків та готують для них смачні страви або плетуть 

теплі шкарпетки та рукавички. 
5. Батьки мого чоловіка мають грецьке походження. 
6. Його мачуха успішно керує будівельною фірмою. 
7. Цього року її племінник йде до школи. 
8. До чотирьох років вона жила у дитячому будинку, а потім її удочерили. 
9. Том народився у родині відомого архітектора. 
10. Ці близнюки схожі, як дві краплини води. 
11. У якому віці у вашій країні йдуть на пенсію? 
12. Наша компанія розширюється, тому ми потребуємо більше досвідчених бухгалтерів. 
13. Моя тітка все життя працює секретаркою. 
14. Хіба названі діти не хочуть знати, хто їхні справжні батьки? 
15. Племінниця моєї дружини скоро закінчує школу. 
16. Мені дуже подобається наш район: тут є і булочна, і м’ясний магазин, і навіть універсам. 
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John Cunningham, 45,
lawyer, Cincinnati,
Ohio

1 James has John Cunningham’s family tree and the photos 
without the names of the relatives. He calls his friend, Jenny, 
at the registry office, and asks to help. He needs everybody’s 
name, age, occupation and residence. Work in pairs. You are 
James. Your partner (Jenny) should use Role Play 2 (see the 
Role-Play Section at the end of Part 2). Fill in the space un-
der each picture below, the family tree and table 2 on the next 
page. 

P A R T  2

John’s Сunningham’s family

John Сunningham’s Foster parents, Foster brother and in-law

The Smiths (John’s Cunningham’s in-laws)


