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MAP OF THE DICTUM FACTUM INTERMEDIATE
PRACTICAL ENGLISH COURSE

UNIT 1. TOWN AND GOWN

LESSONS TOPICS FUNCTIONS FCE EXAM FOCUS

Lesson 1.
Let’s Hit 
the Towm 
Tonight

London
City Transport

Function 27. Asking for directions
Function 28. Giving directions
Function 29. Thanking
Function 30. Responding to thanks

Vocabulary, Speaking: De-
scription of towns, town 
buildings, town problems 
and contrasting them, Lis-
tening comprehension, 
Writing

Lesson 2.
From Sea 
to the 
shining Sea

US Cities
Washington, New York, 
Chicago, Los Angeles, 
San Francisco
New York as one of 
the world’s centers

Function 2. Stating and justifying 
opinions –1
Function 3. Comparing and contrasting
Function 4. Stating consequences
Function 9. Agreeing
Function 10. Disagreeing
Function 11. Stating the problem
Function 18. Talking about likes and 
dislikes

Vocabulary, Speaking: De-
scription of towns, town 
buildings, town problems 
and contrasting them, Lis-
tening comprehension, 
Writing

Lesson 3.
Ukraine the 
beautiful

Ukrainian  Cities
Kyiv, Khakiv, Odesa, 
Lviv
The Best and the Worst 
of Kyiv

Functions 2–4, 9–11,18 Vocabulary, Speaking: De-
scription of towns, town 
buildings, town problems 
and contrasting them, Lis-
tening comprehension, 
Writing

Lesson 4. 
Megacities’ 
Party Walls

Megacities’ Life and 
Problems: overcrowd-
ing, environment, 
transport, crime

Reading, Speaking: Com-
paring and contrasting 
megacities’ problems, ex -
plaining a viewpoint, eva-
lu ating advantages and 
disadvantages of various 
options
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UNIT 2. UNDER THE WEATHER 

LESSONS TOPICS FUNCTIONS FCE EXAM FOCUS

Lesson 1.
Keep a 
Weather Eye 
Open 

Weather in general
Weather forecast

Functions 2–4, 9–11, 18
Function 36. Changing the 
Subject

Vocabulary, Speaking: Descriptions 
of the weather, weather forecasts 
and contrasting them, Listening 
comprehension, Writing

Lesson 2.
The Climate of 
Opinions

Temperature
Types of Climate
Antarctica and the 
world’s climate change

Functions 2–4, 9–11,18
Function 36. Changing the 
Subject

Vocabulary, Speaking: Description 
and contrasting of different cli-
mates, Listening comprehension, 
Writing

Lesson 3.
Head in the 
Clouds

Precipitations and Floods
Types of Clouds
Weather fronts

Functions 2–4, 11
Function 37. Asking for 
explanation
Function 38. Giving 
explanation

Vocabulary, Speaking: Description 
and contrasting of weather-related 
factors. Listening comprehension, 
Writing

Lesson 4.
The Bolt from 
the Blue

Abnormal Atmospheric 
Phenomena
Types of Lightning
Damage Caused by 
lightning
Types of Wind
The Baufort Scale

Functions 2–4, 11, 38
Function 39. Sympathising
Function 40. Exemplifying

Vocabulary, Speaking: Description 
and contrasting of weather phe-
nomena, Listening comprehension, 
Writing.

Lesson 5.
Club Med

Greenhouse Effect
Global Climate Change

Reading, Speaking: Discussing the 
Global Climate Change, Evaluation 
and Speculation.
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UNIT 3. AN ACE UP THE SLEEVE

LESSONS TOPICS FUNCTIONS FCE EXAM FOCUS

Lesson 1.
The Generation 
Gap

Women’s Summer 
Clothes

Function 18.Talking about 
likes and dislikes
Function 33. Agreeing – 2 
Function 34. Disagreeing – 2
Function 35. Stating and 
justifying opinions – 3

Vocabulary, Speaking: Description 
of women’s summer clothes and con-
trasting them, Listening comprehen-
sion, Writing

Lesson 2.
Keep Your Heart 
Under Your Hat

Women’s Warmer 
Clothes,
Headgear

Functions 3–4, 11,18 Vocabulary, Speaking: Description 
and contrasting of  women’s warmer 
clothes and headgear, Listening com-
prehension, Writing

Lesson 3.
A Mink Coat of 
Arms

Women’s Coats,
Footwear

Functions 3–4, 11, 35 
Function 8. Asking for factual 
information
Function 41. Asking for help
Function 42. Offering help
Function 43. Complaining

Vocabulary, Speaking: Description 
and contrasting of  women’s coats and 
footwear. Listening comprehension, 
Writing

Lesson 4.
Beware of the 
Men in Grey Suits

Men’s Clothes, 
Headgear and 
Footwear

Functions 3–4, 11, 35, 41, 42
Function 44. Asking for 
Advice
Function 45. Giving positive 
advice – 1 
Function 46. Checking facts

Vocabulary, Speaking: Description and 
contrasting of men’s clothes, headgear 
and footwear, Listening comprehen-
sion, Writing.

Lesson 5.
The Catwalk

Fashion,
Clothes Shops,
Clothes Designers

Reading, Speaking: Discussing Na-
tional and International Fashion 
Trends, Evaluation and Speculation.



7

UNIT 4. THE LION’S SHARE

LESSONS TOPICS FUNCTIONS FCE EXAM FOCUS

Lesson 1.
Let Sleeping Dogs 
Lie

Domestic Animals 
and Birds. Animals’ 
Sabotage

Function 47. Persuad-
ing 
Function 48. Putting a 
different point of view

Vocabulary, Speaking: Description 
and contrasting of domestic animals 
and birds in the USA, Britain and 
Ukraine, Listening comprehension, 
Writing

Lesson 2.
Dogged Hounding

Wild Animals and 
Birds. Hunting and the 
Rights of Animals

Function 49. Making an 
additional point

Vocabulary, Speaking: Description and 
contrasting of wild animals and birds  
treatment in the USA, Britain and 
Ukraine, Listening comprehension, 
Writing

Lesson 3.
A Shark Can’t 
Marry a Frog

Water Creatures and 
Insects. Problems of 
Pets

Function 50. Asking for 
repetition and clarifica-
tion 
Function 51. Showing 
surprise

Vocabulary, Speaking: Description 
and contrasting of water creatures 
and insects. Pets’  treatment in the 
USA, Britain and Ukraine, Listening 
comprehension, Writing

Lesson 4.
Flower Power

Plants. Gardening: 
Pleasures, Chores and 
Problems

Function 52. Correcting Vocabulary, Speaking: Description and 
contrasting of plants and gardening 
in the USA, Britain and Ukraine, 
Listening comprehension, Writing

Lesson 5.
Still Waters Run 
Deep

Rural Life: Pleasures, 
Chores and Problems

Reading, Speaking: Discussing 
Advantages and disadvantages of 
living in a rural area,  Evaluation and 
Speculation
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ВСТУП

Дана робота є продовженням підручника для першого курсу (Dictum Factum Pre-intermediate Eng-
lish Course) і призначена для студентів другого курсу перекладацьких факультетів або перекладацьких 
відділень факультетів іноземної філології університетів, хоча може використовуватися і для загальної 
мовної підготовки. 

Вихідний рівень. Відповідно до рекомендацій Комітету з питань освіти при Раді Європи щодо на-
вчання іноземних мов (A Common European Framework of Reference 2001) та Програми з англійської мови 
для університетів (Ніколаєва та ін. 2001), по закінченні першого курсу студенти факультетів іноземної фі-
лології мають відповідати рівню B2.1 в аудіюванні, діалогічному мовленні та письмі, а також рівню B2 в 
монологічному мовленні та читанні. Коротко характеристики згаданих рівнів (див. Ніколаєва та ін. 2001, 
с. 116–117) за видами мовленнєвої діяльності зводяться до такого: аудіювання – розуміти зміст поширених 
повідомлень, викладених відносно стандартною вимовою в межах знайомих тем; розуміти основний зміст 
теле- та радіо повідомлень, пов’язаних з поточними подіями або темами, що становлять особистий чи фа-
ховий інтерес; діалогічне мовлення – брати активну участь в обговоренні знайомих тем, викладаючи власну 
точку зору та аргументуючи її; монологічне мовлення – породжувати чіткі детальні описи людей, місцевос-
тей та процесів; робити невеликі підготовлені доповіді на задану тематику; письмо – вміти заповнювати 
бланки заяв, писати записки, інструкції, офіційні та особисті листи з оцінкою значення подій та одержаного 
досвіду; читання – читати статті та повідомлення, що стосуються сучасних проблем, і в яких автор викла-
дає 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 B2 відповідає 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. 

Цілі навчання в підручнику формулюються, виходячи із загальної мети усього п’ятирічного курсу 
(див. Ніколаєва та ін. 2001), і зводяться до практичних (формування мовленнєвих навичок і умінь та засво-
єння 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 та засвоєння відповідної культури), освітніх (розви-
ток здатності до самостійного пошуку та засвоєння нового матеріалу), фахових (розвиток перекладацької 
компетенції з першого ж дня навчання в університеті), соціальних (розвиток загальних умінь спілкування).

Наприкінці другого курсу студенти мають досягти рівнів B2.2 в аудіюванні та діалогічному мовленні, 
рівня B2 в письмі, а також рівня С1.1 в монологічному мовленні та читанні. Зміст вказаних рівнів (див. 
Ніколаєва та ін. 2001, С. 116–117) викладений далі: аудіювання – в межах знайомих тем розуміти зміст 
поширених повідомлень, що включають складні типи аргументації; розуміти короткі тексти наукового ха-
рактеру, а також більшість теле- та радіо новин і програм, пов’язаних з поточними подіями; діалогічне 
мовлення – підтримувати спілкування зі швидкістю та спонтанністю, ступінь яких є достатньою, аби не 
спричинювати незручності співрозмовнику; монологічне мовлення – виступати з широкого кола питань, 
пов’язаних з колом власних інтересів; пояснювати власну точку зору на конкретну проблему, аналізуючи 
переваги та недоліки різних варіантів її вирішення; письмо – писати стислі повідомлення або твори для пе-
редачі інформації чи викладення аргументів на користь або проти конкретної точки зору; читання – читати 
сучасну художню прозу; розуміти фактичну інформацію, передану як експліцитно, так й імпліцитно.

Досягнення таких цілей на другому курсі здійснюється завдяки вирішенню низки завдань, а саме: 
а) засвоєнню близько 5000 лексичних одиниць (слів та зворотів) в межах пройдених тем; б) інтеграції на-
вичкових параметрів (фонетики, лексики та граматики) у мовленнєвих уміннях (паралельне формування 
фонетичних та граматичних навичок здійснюється із застосуванням окремих посібників, що не входять до 
змісту цього підручника (див. Dictum Factum Practical University Grammar 2005); в) аудіювання текстів, 
що відносяться до тем, які студенти вивчають; г) упевненого спілкування в межах згаданих тем; д) уміння 
долати чинники, що перешкоджають розумінню під час спілкування; е) розвитку гнучких стратегій читан-
ня 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) за-
своєнню певного обсягу соціокультурних знань за рахунок читання відповідних текстів, застосування ілю-
стративного матеріалу тощо; з) формуванню перекладацьких навичок завдяки розвитку умінь компресії 
тексту, засвоєнню елементів перекладацького скоропису та виконанню перекладних вправ.
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Зміст навчання. Тематика, як і передбачено Програмою (Ніколаєва та ін. 2001), на відміну від пер-
шого курсу, відноситься не тільки (чи переважно) до блоку “Людина та її оточення”, але і до блоків “Англо-
мовний світ і Україна” та “Гуманітарна сфера”, які на всіх етапах тісно переплітаються зі соціокультурним 
компонентом: 1) Великобританія: Лондон: історія, сьогодення, культурне життя (найвідоміші культурні 
заходи, які щорічно проводяться в Лондоні), райони Лондона (найвідоміші вулиці, площі тощо), 2) тран-
спортна система Великобританії та Лондону, види транспорту, пересування містом, транспортні проблеми; 
3) США: найбільші міста (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Лос Анджелес, Сан-Франциско) – загальна ха-
рактеристика, найвідоміші пам’ятки та статистичні дані; 4) Нью-Йорк – визначний світовий центр: головні 
музеї Нью-Йорка; головні образотворчі течії, що виникли в Нью-Йорку; сучасна архітектура Нью-Йорка; 
найвідоміші художники й архітектори, імена яких пов’язані з Нью-Йорком; театри Нью-Йорка та найвідо-
міші драматурги, пов’язані з Нью-Йорком; 5) Україна: найважливіші міста (Київ, Харків, Одеса, Львів) – 
загальна характеристика, найвідоміші пам’ятки та статистичні дані; Київ – найкраще та найгірше в столиці 
очима американців та українців; 6) Мегаполіси та їхні проблеми (надмірна концентрація населення; тран-
спортні, екологічні, санітарні, кримінальні проблеми; контрасти майнової нерівності); 7) Погода; прогноз 
погоди; температура за Цельсієм та Фаренгейтом; типи клімату; Антарктида і проблеми глобального поте-
пління; опади і пов’язані екологічні лиха (повені тощо); типи хмар та погодних фронтів; аномальні атмос-
ферні явища; типи блискавок та шкода, що заподіюється ними; типи вітрів, шкала Бофорта; парниковий 
ефект та його вплив на зміни клімату в англомовних країнах та в Україні); 8) Мода, одяг та індустрія виго-
товлення і продажу одягу: жіночий та чоловічий легкий і теплий одяг; взуття та головні убори; матеріали, 
кольори, фасони одягу, розміри одягу в англомовних країнах та Україні; тенденції моди; молодіжна та “до-
росла” мода; швейна промисловість і торгівельні заклади, шо продають одяг; 9) Тваринний світ (домашні 
тварини, дикі тварини, їхні види та характеристики, назви самців і самок, груп, та місць проживання, пове-
дінка тварин); проблеми співіснування людей і тварин); 10) Рослинний світ (культивовані та дикі рослини, 
типи рослин та їхні характеристики, розповсюдження рослин); 11) Проблеми села в англомовних країнах.

Розвиток мовленнєвих умінь. Досягнення мети навчання аудіювання (див. вище) здійснюється як 
за рахунок спеціальних вправ у класі, включаючи спілкування з викладачем та іншими студентами, так і 
завдяки домашній та самостійній роботі (прослуховування аудіокасети, що входить до комплекту з підруч-
ником, 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 формулювання висновків, 
відстоюванням власної точки зору, аргументуванням тощо. Протягом другого курсу студенти, на додачу 
до 26 мовленнєвих функцій, засвоєних протягом першого курсу, мають оволодіти ще 26-ма (див. розподіл 
функцій на початку підручника). Для забезпечення мовленнєвих вправ, на додачу до вправ, пов’язаних 
з текстами та особистим досвідом студентів, підручник має окремий розділ (Visuals) з фотографіями та 
мовленнєвими завданнями до них. Такі вправи, що виконуються в парному та груповому режимах, забез-
печують активність студентів та інтенсивність їхньої праці. 

Змістом навчання читання є розвиток контекстуальної догадки для розуміння незнайомих слів у тек-
сті, розпізнавання його головної ідеї, складових, їхньої структури, елементів та засобів зв’язку між ними. 
Передбачається також формування навичок відновлення деформованих текстів, розвиток умінь розпізна-
вання аргументації автора, прогнозування змісту тексту, виходячи з наявної інформації. Цілеспрямований 
розвиток зазначених навичок та умінь здійснюється в останніх уроках кожного розділу (Unit), які вклю-
чають різноманітні та цікаві вправи, побудовані за рекурсивним принципом, коли студенти знову і знову 
перечитують текст, щоразу з новим завданням. Додаткову мотивацію забезпечує застосування виключно 
автентичних текстів, які практично не адаптувалися (за винятком незначних скорочень), і запозичені з бри-
танських та американських засобів масової інформації. 

Мета навчання письма як мовленнєвого уміння досягається за рахунок вправ на написання офіційних 
та особистих листів і записок, опису об’єктів та подій, інструкцій, 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 основ-
них завдань уроків, що передують тим, основною метою яких є навчання читання. Лексика вводиться се-
мантичними кластерами і семантизується без застосування перекладу за допомогою малюнків, контексту, 
використання синонімів або антонімів та пояснень англійською мовою. Наявність двомовних (англо-укра-
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їнського та українсько-англійського) словників наприкінці підручника знімає будь-які лексичні проблеми 
студентів. Враховуючи орієнтацію на міжнародні тести типу FCE (First Certificate in English), в підручни-
ку передбачена систематична робота по засвоєнню фразових дієслів. Суттєвою відмінністю даної роботи 
є використання новітніх досягнень лексикологічних досліджень, зокрема даних сучасних комбінаторних 
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 принципом (наприклад, пов’язані з назва-
ми предметів одягу тощо). Робота з ними супроводжується застосуванням елементів гумору, який втім при-
сутній 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 підтвердились і результатами анонімного анкетування сту-
дентів після закінчення експериментального навчання, які високо оцінили запропонований їм підручник 
(більш докладно див. Черноватий 2003).

Фахова перекладацька підготовка студентів вже на цьому ранньому етапі забезпечується, крім тради-
ційних для вітчизняних підручників вправ на переклад (яких порівняно небагато, і які виконують швидше 
узагальнюючу функцію, перевіряючи міцність перекладацьких лексично-граматичних навичок при роботі 
з текстом, що відзначається високим ступенем концентрації активної лексики), спеціальними вправами для 
розвитку навичок роботи зі словниками (де студенти мають знайти різницю між синонімічними словами), 
на компресію текстів, транскрибування власних імен та на засвоєння елементів перекладацького скоропису 
(підручник містить спеціальний розділ з викладом основних принципів та прикладів його застосування. При 
цьому ми спиралися на існуючі посібники для навчання перекладацького скоропису (див. Ребрій 2002).

Структура підручника. Підручник включає такі компоненти: 1) карта розподілу матеріалу підручни-
ка (MAP OF THE DICTUM FACTUM PREINTERMEDIATE PRACTICAL ENGLISH COURSE), яка показує розподіл 
матеріалу за розділами (Units), уроками (Lessons), темами (Topics), функціями (Functions), а також вка-
зує, на які частини тесту типу FCE переважно орієнтовані вправи відповідного уроку (FCE Exam Focus); 
2) Вступ, який Ви саме зараз читаєте; 3) основна частина підручника, розділена на чотири розділи (Units), 
в одному з яких (першому) – 4 уроки, а в інших – по 5; 4) Додаток (Addendum) складається з двох частин – 
перша містить пояснення, як виконувати вправи, призначені для роботи зі словниками, а друга – пояснює 
принципи виконання вправ на компресію текстів та застосування елементів перекладацького скоропису, 
вводить нові символи та подає зразки скороченого запису перших абзаців відповідних текстів; 5) секція на-
очності (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 4 уроків, перші три з яких 
призначені переважно для засвоєння лексики з відповідних тем та її відпрацюванні у говорінні, аудіюванні 
та на письмі. Останній урок більше орієнтований на розвиток умінь читання, хоча останнє присутнє і в усіх 
попередніх уроках, так само як інші види мовленнєвої діяльності теж присутні в останньому уроці розді-
лу 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.

Контроль засвоєння змісту підручника здійснюється переважно у форматі тесту FCE (First Certific-
ate in English), тобто за допомогою комплексного тесту, який включає чотири частини: 1) аудіювання (40 
хвилин, 4 тексти: І – розуміння загального змісту, ІІ – розуміння деталей, ІІІ – пошук конкретної інфор-
мації, ІV – розпізнавання смислу та факторів відношення) має форму підтвердження або спростування, 
множинного вибору, заповнення пропусків або таблиць тощо, знаходження відповідника, дописування не-
закінчених 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 обговорювалася в частині ІІІ, з перенесенням обговорення на 
особистий досвід студентів. Зразок тесту для оцінки говоріння наведений у підручнику (SAMPLE SPEA-
KING TEST, розділ VISUALS); 3) читання (75 хвилин, 4 тексти: призначення 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 зна-
ків), написання листа за завданням (120–180 слів) або міні-твору за завданням (120–180 слів). Лексичний 
та граматичний компоненти контролюються за допомогою окремих письмових перекладів англійською 
мовою з української (обсяг кожного перекладу – 1000 знаків, час на виконання кожного перекладу – 45 хви-
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лин). Фонетичний тест проводиться окремо. Комплексний тест у повному обсязі використовується 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 пе-
рекладів та диктантів (приблизно 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 другого курсу англійського пе-
рекладацького відділення факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В. Н. Ка-
разіна показало, що застосування даного підручника дозволяє сформувати повноцінні мовленнєві навички 
та уміння і засвоїти релевантну соціокультурну інформацію.

Обсяг часу, необхідний для відпрацювання змісту посібника, залежить від рівня студентів. Для сту-
дентів, що відповідають вхідним вимогам достатньо 6–8 годин на тиждень (решта часу використовується 
для навчання фонетики, граматики, домашнього читання тощо). У разі невідповідності студентів вхідним 
вимогам, обсяг часу коригується, в залежності від конкретної ситуації.

При підготовці підручника були використані такі джерела.
Англо-русский синонимический словарь. – М.: Рус.яз., 2000; М. І. Балла. Англо-український словник (в 2-х 

томах). – К.: Освіта, 1996. К. Т. Баранцев. Англо-український фразеологічний словник. – К.: Радянська школа, 1969.  
Кортни Р. Английские фразовые глаголы. Англо-русский словарь. – М.: Рус.яз., 1997. Корунець І. В. Теорія і практика 
перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2003; Ніколаєва С. Ю., Соловей М. І., Головач Ю. В. та ін. Програма з англійської 
мови для університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання). – К.: Київ.держ.лінгв.ун-т, 2001; Ребрій О. В. Пере-
кладацький скоропис.– Вінниця: Поділля-2000, 2002; Рум А. Великобритания: Лингвострановедческий словарь. – М.: 
Рус.яз., 1999; Томахин Г. Д. Америка через американизмы. – М.: Высш. школа, 1982; Томахин Г. Д. США: Лингвостра-
новедческий словарь. – М.: Рус.яз., 1999; Черноватий Л. М. Інтегративне формування фонових знань та термінологіч-
них навичок у процесі підготовки перекладачів // Проблеми та перспективи формування національно-технічної еліти: 
Збірник наукових праць/за ред. Л. Л. Товажнянського та О. Г. Романовського. – вип.2(6). – Х.: НТУ “ХПІ”, 2003. – С.4-
92–501; Acklam R. First Certificate Gold Coursebook. – Longman, 2000; American Idioms Dictionary. – М.: Рус.яз., 1991; 
Bierce A. Tales and Fables. – M.: Progress, 1982; Capel A., Sharp W. Objective First Certificate. – CUP, 2001; Collins Cobui-
ld Dictionary of Phrasal Verbs. – London: Collins, 1989; Collins Thesaurus. – London: Collins, 2000; Collins Cobuild English 
Language Dictionary. – London: Collins, 1990; Concise Columbia Encyclopedia. – New York: Columbia University Press, 
1994; Dictionary of American Slang. – М.: Рус.яз., 1991; Dictum Factum Practical University Grammar/ L.Chernovaty, 
V.Karaban (eds). – Vinnytsya: Nova Knyha, 2005; First Certificate in English. – Cambridge: University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate. – 1997; Fried-Booth D. First Certificate Practice Tests Plus. – Longman, 2002; Heaton J., Turt-
on N. Longman Dictionary of Common Errors. – М.: Рус.яз., 1991; Kyiv Post; Lederer R. Anguished English. – Charleston: 
Wyrick&Company, 1987; Lederer R. The Play of Words. – NY: Pocket Books, 1990; London Guide. – London: British Tourist 
Authority. 2001; London Photo-Spots. – London: Chambers Сох & Company Ltd; London: Portrait of the City. – London: 
Foreign and Commonwealth Office. 1996: Longman Dictionary of Contemporary English. – Longman, 2003; Longman Di-
ctionary of English Language and Culture. – Longman, 1992; Longman Lexicon of Contemporary English. – Longman, 
1981; Macmillan Visual Dictionary. – NY: Macmillan, 1995; Merriam Webster English Language Dictionary. – 1994; Modern 
Languages: Learning, Teaching, Assessment: A Common European Framework of Reference. – Council for Cultural Coopera-
tion, Education Committee. – Strasbourg, 2001. – htpp.//www.ecml.at/default.asp; New Webster’s Dictionary and Thesaurus 
of the English Language. – 1993; Oxford Collocations Dictionary of English. – OUP, 2002; Oxford-Duden Pictorial English 
Dictionary. – Oxford-Mannheim,1985; Oxford Guide to British and American Culture.  – London: OUP. 2001; Stevenson, D. 
American Life and Institutions. – Stuttgart: Ernst Klett Verlag. – 2000; Swan M. Practical English Usage. – OUP, 1997; The 
Guardian; The Sunday Times; The Mail on Sunday; The Newsweek.

Для ілюстрацій підручника використані кліпарти з наступних компакт-дисків:
Unit 1. EPS Cliparts 2003; Getty-Arch-City-London 104150-001; Getty-Arch-City-London 256006-002; Getty-Arch-

City-London 253326-002; Getty-Arch-City-London 257770-001; Искусст и народы – English 314764-003; Getty-Arch-
City-London 251605-002; Getty-Arch-City-London 288047-001; Искусство и народы  – English 243676-001; Искусство 
и народы – English 241273-001; Искусство и народы – English 306702-004; Искусство и народы – Art-Museum 291029-
001; Искусство и народы – English 264603-001; Искусство и народы – English 277360-001; Art Today-Europe-United 
Kingdom-England-1309437; Getty – Architecture – City – New York – 245519-001; Getty – Architecture – Contemporary 
buildings – 686816-002; Getty – Architecture – City – New York – 240944-002; Getty-Architecture-Contemporary buildings- 
920616-026; Getty – Architecture – City – Los Angeles – 888503-002; Getty – Architecture – City – San Francisco – 312736- 002; 
Getty  – Architecture – City – San Francisco – 267843-002; Getty -Architecture – City – San Francisco – 797663-001, 8287-
001,691437-001,289585-001, 3622123-002; Искусство и народы – Art – Sculpture – 973980-001; Искусство и народы – 
Art – Museum – 395522-001; Искусство и народы – Art – Museum – 876422-001; Искусство и народы – Art – Museum – 
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988473-001; Искусство и народы – Art – Museum – ap 6190-001; Искусство и народы – Art – Sculpture – 973980-002; 
Getty-Architect-City – New York 305908-001; Иск. и нар. – Art – Sculpture – 304136-002; Искусство и народы – Art – Sc-
ulpture – 571062-002; Getty-Architect-Cont build bc 0472-001; Искусство и народы – Art – Museum – 266781-002; Get-
ty-Architect-City – New York 966170-001; Иск. и народ. – Theatre – hg0597-001; Иск. и народ. – Theatre – 988656-001; 
Иск. и народ. – Theatre – hg0596-001; Kharkiv – 27, 33, Зеркальная струя; Kharkiv – 350: 11, 16, Успенский собор, По-
кровский собор; Новые фото-2 0000317578-049;Искусство и народы Nations Chinese cb7687-001; Искусство и народы 
Nations – Indian 246792-002; Искусство и народы Nations – Chinese 313212-005; Искусство и народы Nations – African 
American 828636-001; Искусство и народы Nations – Indian 318782; Вокруг света – Нью Йорк 1–1; Иск. и нар. Nations-
Indian bb2379-001 Иск. и нар. Nations-Chinese na0007-001; Вокруг света – Нью Йорк 1–55; Вокруг света – Нью Йорк 
2–94; Вокруг света – Нью Йорк 2–95; Иск. и нар. Nations-Chinese eb0355-003; Иск. и нар. Nations-Chinese na0105-001; 
Иск. и нар. Nations-Indian 287125-001; Иск. и нар. Nat-Indian an8428-001;

Unit 2: EPS Cliparts 2003; Фотоклипарт №19 In Character Os20030; Фотоклипарт №19 Moments in life Os36043; 
Мода 03-95; Мода 01-333; Мода 01-118; Мода 01-174; Фотоклипарт №19 In Character Os20013, In Character Os20019, 
In Character Os20021, In Character Os20052, In Character Os20070; Люди-6 OH 0024; Люди и их жизнь 2398; Family 
Spirit 593020; Family Spirit 593094; Family Spirit 593096; Люди-6 Ax053918; Люди-6 Ax059456; Люди и их жизнь 2049; 
Люди и их жизнь 2061; Люди и их жизнь 2235; Люди-2 86165; Профессии людей 1-96; Люди-6 737-FO-096-U8189; 
Люди-6 AX 041576; Люди-6 AX 057551; Люди-6 Kr001662; Люди-6 UT0114206; Люди и их жизнь 2223; Люди и их 
жизнь 2221; Дети 1-49; Дети 1-56; Дети 1-76; Дети 1-93; Люди и их жизнь 2003; Люди-6 0-079-0104; Профессии 
людей 1-127; Профессии людей 2-36; Профессии людей 2-34; Профессии людей 2-14; Профессии людей 2-24; Про-
фессии людей 2-16.

Unit 3: EPS Cliparts 2003; Иск. и нар. Nations Polynesian ea 9906-002 Adobe 2002 Energy 099323-002 Getty Ар-
хитект. Cities San-Fran 278111-001; Adobe 2002 Energy 453033-001; Adobe 2002 Energy 490156-001; Иск. и нар. Nations 
Tribe 307146-009; Adobe 2002 Energy 450449-001; Adobe 2002 Energy 450047-002; Adobe 2002 Energy ar1474-001; 
Люди-6 MY 003478; Люди-6 PE 070-0739; Люди и их жизнь 2076; Adobe 2002 Energy 299937-001; Новые фото-2 NT 
531-2273; Архитектура City New York la 7493-014; Иск. и народ. Nations Hispanic American 557794-010; Иск. и народ. 
Nations Inuit ap3943-001; Иск. и народ. Nations Indian 250185-001; Иск. и народ. Nations Asian 452560-001; Adobe 2002 
Energy ap 6009-001; Cliparts 2001 Люди и профессии 2-7; Cliparts 2001 Люди и профессии 2-6; Cliparts 2001 Люди 
и профессии 2-2; Cliparts 2001 Люди и профессии 2-14; Cliparts 2001 Люди и профессии 2-15; Cliparts 2001 Люди 
и профессии 2-13; Cliparts 2001 Люди и профессии 2-1; Cliparts 2001 Люди и профессии 2-24; Cliparts 2001 Люди и 
профессии 2-23; Cliparts 2001 Люди и профессии 2-8; Новые фото-2 SC 090-0106; Новые фото-2 SFI 026–HI; Новые 
фото-2: O – 029-088; Новые фото-2: Ri 007970; Новые фото-2 RT 001815; Новые фото-2 RS 001560; Adobe 2002 Energy 
ar 1359-004; Люди-2 86010; Люди-2 86030; Люди-2 86036; Люди-2 86126; Люди-2 86127; Adobe 2002 Мифические bc 
5534-001; Adobe 2002 Energy AR 5247-001; Adobe 2002 Energy AR 5249-001; Adobe 2002 Energy AR 5248-001; Искус-
ство и народы Nations Hispanic American 875016-005; Искусство и народы Nations British 993264-053; Еда Dy 005922; 
Home and Garden 22261; 

Unit 4: Животные-2: AX 063728; B-058-0184; BF 002837; BIR-01 TM016-001; CB 067139; CHI-10MR002-001; 
CSM 003643; FL 007309; HOR-04HB002-001; HS-004800HS-004807; HS-009346; JB-010346; MD 005803; MI-063-0207; 
KW-003525; JB003751; MI-063-0244; MY-006561NR 002293; RI-006258; WK-016614; Ya-002674; YM-012739; YM-01-
3913; Природа и окружающая среда: 44151;  44168;  6107; 6011; 6035;  6054; 6055; 6325;  Коллекция клипартов №8: Os 
06055; Коллекция клипартов №10: Os 18001; Os 18002; Os 18003;  Os 18004; Os 18014; Os 18017; Os 18022;  Os 18033;  
Os 18040; Os 18044; Os 18048; Os 18053; Os 18056; Os 18060; Os 18061; Os 18062;  Os 18091; Os 18097; Os 18098; Os 
18100; Os 18101; Os 18110; Os 18114; Os 18112; Os 18116; Os 18117; Os 18118; Os 38009; Os 38011; Os 38023; Os 38075; 
38079; Os 38084; Os 01007; Os 01037; Os 01004; Os 38068; Os 38069; Os 38071;  Os 38072; Os 38067; Os 38070; Os 01-
002; Os 01003; Os 01005; Os 01006; Os 01009; Os 01011; Os 01013; Os 01020; Os 01025; Os 01028; Os 01030; Os 01031; 
Os 01036; Os 01053; Os 01059; Os 01060; Os 01074; Os 01079; Os 01081;  Фотоклипарт №19:  In Character   Os20102; 
Adobe 2003: Energy: 450859-001; 452339-001; 453627-001; 485976-001; 490055-001; 286098-001; 994500-001; Искус-
ство и народы: Nations: English: 687361-001; Home and Garden: 26195; 26238; 26267; 26234; 26322; Новые фото-2  Jh 
002006;  RS  001560

Visuals: Искусство и народы-Nations-English-244139-001; Искусство и народы-Nations-English-257770-001; 
Искусство и народы-Nations-English 292935-001; Art Today-Europe-United Kingdom-England-1309428; US landmarks 
and Travel 16042; US landmarks and Travel 16068; US landmarks and Travel 16074; US landmarks and Travel 16251; US 
landmarks and Travel 16269; US landmarks and Travel 16290; Getty-Arch-City-Moscow ea 3075-001; Executives and Food 
Exe–063; Люди-6 PE 294-0288; Люди и их жизнь 2184; Новые фото-2 СB 033564; Новые фото-2 LC 002040; Новые 
фото-2 MNT 055–HI; Новые фото-2 N 032-0297; Adobe 2002 Energy 996542-001; Adobe 2002 Energy 770755-003; Новые 
фото-2 UG 001847; Adobe 2002 Energy 106480-022; Adobe 2002 Energy 391842-001; Cliparts 2001 Люди и профессии 
10-43; Cliparts 2001 Люди и профессии 10-45; Cliparts 2001 Люди и профессии 10-46; Cliparts 2001 Люди и профессии 
10-26; Люди-6 PE 131-0131; Family Spirit 593039; Люди и их жизнь 2078; Люди и их жизнь 2187; Люди и их жизнь 
2337; Профессии людей 1-105; Профессии людей 1-270; Профессии людей 1-196; Профессии людей 1-197
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THE BEGINNING – 2 

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 second 
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 Agency 
management are very suspicious. 
They do not believe in coincidences 
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 studied John’s and Lucy’s 
family and personal background, 
made a plan of his investigation, 
travelled around, talked to some of 
their relatives. However the picture 
got more and more confusing with 
a touch of mystique.

James dug a little deeper, gleaning 
details that may later prove vital, 
only to find the case getting 
increasingly baffling. He badly 
needs more information, which 
means more travelling and talking 
to all kinds of people. But that’s his 
job. Without pains no gains.
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UNIT 1. TOWN AND GOWN

LESSON 1. LET’S HIT THE TOWN TONIGHT 

PART 1. FROM SWAN UPPING TO LIFT

 James is planning a visit to Britain to check things there. He is looking through some general information 
on the country. Lappy is very helpful. It starts with London, in the forms of tasks, as usual. James does 
not mind. He thinks it helps him remember the things better. Help James.

1. Read the text below and then proceed to the tasks.

1. A seven million city of contrasts, London’s urban look is enlivened by park land and commons, even right 
in the centre. It contains a mixture of the old and new. The skyline of the once densely populated ‘one square mile’ 
City*, the home of the Bank of England and the London Stock Exchange*, used to be outlined by church spires and 
Christopher Wren’s* great cathedral of St Paul*. Now it also features office blocks, and its permanent population 
has decreased to some 4,000 people. 

2. After their invasion of Britain in 43 AD, the Romans established London at the lowest point where the 
Thames* could be forded. Tidal as far as Teddington Lock, and opening out into a great estuary, the Thames was 
for centuries the mainstay of the city’s traffic and overseas trade. A new Thames Strategy is preserving many of the 
historic features along its route and providing continuous walkways and cycle routes.

3. Over the last 200 years, the growing population of the capital spilled out beyond the borders of the origi-
nal settlement. Former outskirts, outlying towns and hamlets, were absorbed into the growing city, while retaining 
some of their village characteristics. Many of the tributaries of the Thames were buried under streets and houses, 
where some still run as part of the sewer system.

4. In the early 19th century new docks were constructed to the East. The poor working-class districts, that 
surrounded the docks, and which sometimes were called ‘shanty town’ or ‘slums’, became known as the East 
End*. These docks were closed in the 1960s. The port is now further down the estuary at Tilbury*. The area was re-
developed and revitalised. Hectares of derelict land have been improved or re-developed into industrial premises, 
high-quality offices, apartments, homes or retail centres, and the transport infrastructure has been improved. The 
few remaining nineteenth century warehouses and wharves contrast with new developments, such as One Canada 
Square at Canary Wharf* which, at 244 metres, is the tallest office building in Europe. The area itself has been 
turned into a major business centre, called Docklands.

5. In the West End* there are theatres around Shaftesbury Avenue, shops in and around Oxford Street, cine-
mas, museums and sights, such as Buckingham Palace*, Big Ben*, Westminster Abbey*, London Bridge*, Tower 
of London*guarded by Yeomen Warders (or beefeaters)*, Tower Bridge*, Covent Garden*, Camden market*, 
Millennium Dome*, Soho*, Chinatown*, Leicester Square*, Regent Street* and Piccadilly Circus*. 
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Notes
 Bank of England – the central Bank of the United Kingdom
 Big Ben – the clock tower of the British Houses of Parliament (the Palace of Westminster)
 Buckingham Palace – the official home of the British royal family
 Camden market – a market in a fashionable area in north London popular with young tourists
 Canary Wharf – the largest office building in Britain, situated in Docklands
 Chinatown – the part of the city where many Chinese live, and there are a lot of Chinese restaurants, shops etc.
 City (= the Square Mile) – the business and financial centre of London 
 Covent Garden – 1) a fashionable square popular with tourists; 2) Royal Opera House
 Docklands – a major business centre in East London which emerged in the place of a formerly poor dock area, the East End
 East End – the name for the poor dock area that used to be in the place of modern Docklands
 Leicester Square – the square best known for its big cinema theatres, there are also monuments to Shakespeare and Charlie Chaplin in it
 London Bridge – until 1750 it used to be the only bridge across the Thames in London. The present bridge was built in 1973 as 

the old one had been sold to a US citizen and rebuilt in the state of Arizona (US South West)
 London Stock Exchange – the world’s major centre where trading in stocks and shares is conducted
 Millennium Dome – a very large structure for exhibitions built in London to celebrate the beginning of the 21st century
 Oxford Street – a popular shopping street in the West End of London with famous department stores 
 Piccadilly Circus – noisily crowded square with a lot of tourists coming from Shaftesbury Avenue and Regent Street, the square 

is famous for the statue of Eros and brightly lit ads
 Regent Street – joins Oxford Street and Piccadilly Circus, there are several famous shops and restaurants in it
 Shaftesbury Avenue – a street in the West End of London famous for its many theatres
 Soho – an area between Oxford Street, Piccadilly Circus and Leicester Square, it is famous for its nightclubs, restaurants, 

theatres and other types of entertainment centres
 St Paul’s Cathedral – a large cathedral built in 1710 by Christopher Wren in the place of the one destroyed by the Great Fire of 

London that lasted for two days in 1666. It contains the graves of many people, including Christopher Wren himself 
 Thames – the longest (210 miles) river in Britain flowing through the center of London and into the North Sea
 Tower Bridge – one of the most famous bridges across the Thames in London, situated close to the Tower of London
 Tower of London – one of the oldest places in London (built in the 11th-13thcenturies), used to be a royal palace, a prison, now a museum
 West End – the district that contains the most famous theatres, shops, museums, 
 Westminster Abbey – one of the most famous churches in Britain, built in 13th-14th centuries in Gothic style, the site of coronation 

of all English kings and queens since 1066. Many famous people were buried here – there is the Poets’ Corner and the Tomb of 
the Unknown Soldier here

 Wren, Christopher – one of the most famous English architects, built many London buildings to replace those destroyed by the Great 
Fire of London that lasted for two days in 1666. Particularly famous for having built St Paul’s Cathedral, where he was buried

 Yeomen Warders (= the beefeaters) – the official guards of the Tower of London, were established in the 18th century, still wear 
Tudor period costumes

2. Work in pairs. Match the photos in Activities 1–2 with the sights mentioned in the text. Tell your partner 
everything you know about them.
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3. Find in the text the words belonging to the following categories (the first digit in the brackets means the 
number of words in activity 1, the second – in activity 4):

 areas where people live and work (6+0): city, …
 parts of towns (14+0): skyline, …
 buildings and their parts (25+9): church, …
 London districts (7+8): City (‘one square mile’), … 
 Nearby towns (0+4): Oxford, …
 names of historical and public buildings (13+11): Bank of England,…
 names of streets, squares and parks(8+4): One Canada Square, …
 parts of town infrastructure (4+0): traffic, …
 words related to the Thames river (9+0): the lowest point, …
 words and expressions to describe London and its parts (22+39): seven-million, …
 verbs to indicate processes happening in town (16+21): feature, …
 people (6+16): Christopher Wren, …
 regular events held in London (0+28): International Mime Festival, … 
 organizations (0+14): Royal Horticultural Society, …

4. Study the Calendar of London events below and add the new words to the categories in Activity 3. Use 
the Notes below if necessary.

JAN International Mime Festival Takes place at arts venues across central London and draws performers 
from all over the world.

FEB Chinese New Year Celebrations, including traditional Chinese dragon dances, focus on Soho’s 
Chinatown.

Boat Race The annual four-and-a-half-mile rowing contest between the ancient universities of 
Oxford and Cambridge held on the Thames.

MAR Five Nations Rugby Matches England’s rugby games held at Twickenham* in the annual Five 
Nations Championship between England, Scotland, Ireland, Wales and France.

APR London Marathon (April) Covering 26 miles 358 yards from Greenwich* Park to the Mall*, the 
Marathon attracts 25,000 runners from around the world, and thousands spectators.

MAY FA* Cup Final The final of the oldest football competition in the world is held each year at Wembley* 
stadium before nearly 80,000 fans and a world-wide television audience of 500 million. 

Chelsea Flower Show An annual show by growers from across the country, organised by the Royal 
Horticultural Society*.

MAY- JUN The Turning World Bringing leading experimental dance companies from across the world to 
London venues such as Sadler’s Wells*.

JUN The Fleadh An annual folk and rock music festival with a distinctive Irish flavour.

Derby* Day Epsom* racecourse is the scene of one of Britain’s oldest and greatest sporting 
traditions. This famous race dates back to 1779.

JUN- JUL Wimbledon* The oldest of the four grand Slam* tennis championships, and the only one still 
played on grass.

LIFT (London International Festival of Theatre) Theatre companies from across the globe 
perform new and traditional works in venues across London.
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JUN-AUG Royal Academy Summer Exhibition The annual exhibition of paintings, sculptures, drawings 
and architectural models by many of Britain’s leading artists, held at the Royal Academy of Arts* 
in Piccadilly.

JUN-SEP Test matches Two of England’s six test match grounds where international cricket is played, Lords 
(the historic headquarters of the game) and the Oval, are in London, and both tests are major events 
in Britain’s sporting calendar.

JUL Royal Tournament Spectacular show held by the Royal Navy*, the Army* and the Royal Air 
Force* who show their skills in physical exercises, motorcycle riding etc at Earl’s Court*.

Swan Upping In the third week of July all the cygnets between London Bridge and Henley* are 
marked, to show whether they belong to one of two City livery companies*, the Vintner* and 
Dyers*, or to HM* The Queen. This event has been taking place since medieval times.

Doggett’s Coat and Badge Race The oldest annual event in the British sporting calendar is a boat 
race over the four-and-a-half-miles from London Bridge to Cadogan Pier, Chelsea*.

JUL-SEP The Proms London’s great music festival, organised and broadcast annually by the BBC from 
the Royal Albert Hall* in Kensington*, featuring a mainly classical repertoire of established, 
experimental and specially commissioned works

AUG Notting Hill* Carnival (last weekend in August) Rooted in West Indian culture, this weekend of 
entertainments is the largest street carnival in Europe.

OCT State Opening of Parliament State opening of both Houses usually performed by HM The Queen. 
The Queen’s Speech outlines the Government’s programme for the year ahead.

Dance Umbrella An international dance extravaganza held at London’s South Bank Centre*.

Battersea* Arts Centre Mime Festival The British Festival of Visual Theatre.

London Fashion Week London is one of the main international centres of the fashion world, 
and London Fashion Week serves to showcase, before an international audience, established and 
emerging design talents.

NOV Remembrance Sunday (the nearest Sunday to 11 November) HM The Queen leads the 
nation in remembrance of the dead of the two world wars and later conflicts at the Cenotaph*, 
Whitehall*.

London Film Festival Organised by the National Film Theatre, during this three-week festival 
over 200 films are shown, including award-winning films from film festivals all over the 
world.

Lord Mayor’s Show A grand parade to mark the election of the new Lord Mayor* of London, 
with bands and decorated platforms on wheels provided by the guilds* and companies of the 
City.

DEC Christmas London and Londoners’ homes are decorated. There are particularly spectacular lights 
and window displays in the main shopping streets, and every year a huge Christmas tree, the gift 
of the Norwegian people in thanks for Britain’s support during the Second World War, graces 
Trafalgar Square*.

DEC- JAN New Year’s Eve Parties are held throughout the capital in people’s houses and in pubs and clubs to 
see in the New Year, while crowds gather in Trafalgar Square.
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Notes:
 Battersea – a south London district
 Cenotaph (empty tomb) – a stone monument in Whitehall built in memory of the military who died in military conflicts
 Chelsea – one of the most fashionable and expensive London districts (north bank of the Thames)
 Derby – the 12th earl of Derby who was one of the organizers of the horserace
 Dyers – a London livery company, dyers
 Earl’s Court – a large exhibition hall in west London
 Epsom – a town just beyond London’s borders
 FA – Football Association, an organization responsible for English international and non-professional football 
 Grand Slam – in tennis, a victory in all four most important competitions of the year
 Greenwich – a London (SE) district (home of the Millennium Dome) on the south bank of the Thames
 guild – professional association
 Henley – a town on the Thames in Oxfordshire
 HM – Her Majesty (the Queen)
 Kensington – a fashionable and expensive London (SW) district, part of the borough of Kensington and Chelsea
 livery company – an association of people in the same trade (in old times they used to wear the same type of uniform, which 

was called livery)
 Lord Mayor of London –mayor, having mostly ceremonial duties, is elected every year by the city council
 Mall – a straight road from Buckingham Palace to Trafalgar Square
 Notting Hill – an area in west London where many West Indians live
 Roval Academy of Arts – an organization (founded in 1768) encouraging painting, sculpture and architecture in Britain
 Royal Albert Hall – a large round concert hall in west London (8000 seats)
 Royal Horticultural Society (RHS) – a British society of gardeners
 Royal Navy, the Army, the Royal Air Force – parts of the British armed forces
 Sadler’s Wells – a London theatre from which three famous companies originated – the Royal Ballet, the Birmingham Royal 

Ballet and English National Opera
 South Bank Centre – London’s main cultural centre that includes galleries, museums, cinemas, theatres, concert halls and a park
 Trafalgar Square – a big square opened in 1841 in honour of Admiral Nelson’s victory over the Spanish fleet. The Nelson’s 

Column is in the middle of the square. The building of the National Gallery is in this square as well.
 Twickenham – an area of the borough of Richmond-upon-Thames in south-west London
 Vintner – a London livery company, wine producers 
 Wembley stadium – a famous stadium (in the London district of Wembley) where all major international football matches are held
 Whitehall – a street between Trafalgar Square and the Houses of Parliament with many government buildings in it, so 

‘Whitehall’ is often used to mean ‘government’ 
 Wimbledon – a London (SW) district (home of the Wimbledon international tennis competition)

5. Work in pairs. Match the photos below with the London events enumerated in Activity 4. Tell your part-
ner everything you know about them. 
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6. Work in pairs. Describe London to your partner using the words you have chosen for different categories 
in Activity 3.

7. Work in pairs. Describe London regular events to your partner using the words you have chosen for the 
appropriate category in Activity 3.

8. Prepare a list of regular events in your city in the same way as they are presented for London in Activity 
4. Use the words you have chosen for different categories in Activity 3.

9. Read the Notes, listen to the text on the history of London and fill in the gaps. Then add the new words 
to the categories in Activity 3.

Notes:
 Anglo-Saxons – the name for the three tribes (the Angles, Saxons and Jutes) that came from north-west Germany and 

occupied Britain in the 5th–6th centuries, after the Romans left
 Dickens, Charles – (1812–1870) a famous English writer whose books are mainly about life in Victorian London
 Doughty Street – a London street where Charles Dickens lived
 Ealing – a district of west London
 Edward VII – (1841–1910) the king of Great Britain and Ireland (1901–1910), the son of Queen Victoria 
 Fleet Street – a street between the City and the West End. Before 1980s most popular British newspapers used to have their 

offices there. That’s why ‘Fleet Street’ is still used to mean ‘the press’.
 Fulham – a fashinable district of west London, on the bank of the Thames, consisting mostly of houses
 Globe Theatre – the London theatre (built in 1599) on the south bank of the Thames, where most Shakespeare’s plays were 

first staged. The theatre was closed down in 1642. In the 1990s a copy of the Globe was built, and the theatre has been in 
operation ever since

 King Lud – a mythical king that presumably founded London
 Londinium – the way London was called during the Roman rule
 Norman invasion – in 1066 the Normans (people who originally came from the north – Denmark, Norway and Iceland – to 

the north of France and settled there in the area that was later called Normandy) defeated the English army in the battle of 
Hastings and took control of England. The Normans improved the government of the country. The official language used to be 
Latin first, and then – Norman French. It resulted in extensive French borrowings into the English language.

 Roman conquest – the Romans first came to Britain in 55–54 BC. Julius Caesar introduced taxes and organised some forms 
of trade. When the Celtic tribes disobeyed in 43 AD, the emperor Claudius ordered the invasion. The Roman army drove the 
local tribes back to Wales and Scotland. The Romans built towns and roads and maintained order for almost 400 years, but by 
AD 410 they had to leave Britain because of their problems elsewhere.

 Shakespeare, William – (1564–1611) the English playwright and poet considered to be the greatest writer in the English 
language

 St Dunstan’s – a charity that provides support to people who became blind during their service in the armed forces
 Stratford-upon-Avon – a town in Warwickshire where William Shakespeare was born and buried 

History of London
The history of London as a permanent _____________ goes back almost two _____________years. The 

city’s story is an interesting one, its _____________ closely connected with that of the _____________Isles. Lon-
don has no known _____________. Legend tells of a King Lud, after whom Ludgate _____________ and Ludgate 
_____________ are named. A scratched and _____________statue of the mythic _____________, flanked by 
his supposed sons, can still be seen, tucked away beside the _____________ of St Dunstan in the West of Fleet 
_____________, a quiet place where few people go.

London has no specific _____________ date either. Shortly after the _____________ conquest of 43 AD 
the _____________ understood the _____________significance of the river Thames, flowing through the ____
_________, most productive part of their new _____________, its _____________providing easy access to the 
European mainland. With the fall of Roman _____________ Londinium was abandoned in the _____________ce-
ntury. As farming people the _____________Anglo-Saxons, who gradually pushed the native Romano-British 
_____________, had no taste for _____________life and preferred to found _____________ which are now Lon-
don’s _____________or satellites such as Fulham, Mitcham, Ealing and Barking.

The Norman _____________of 1066 was marked by the_____________of the mighty _____________ of 
London, sited both to protect London _____________ from invaders coming upstream and _____________ from 
corner to corner of the city’s eastern wall, to impress its _____________as a symbol and personification of ____
_________power. London as much as anywhere else in Europe was devastated by the_____________of bubonic 
plague, known as the _____________ Death, which carried off a third of the _____________ in 1348–1349. 
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The _____________ of London tripled under the Tudors, making it not only the nation’s _____________city 
but by far the greatest – almost a _____________ times bigger than the Stratford-on-Avon in which Shakespeare 
grew up before coming to the bustling Bankside as actor-_____________ at the Globe Theatre. By 1700 London’s 
population had _____________the half million mark, _____________ it with Paris and Naples as one of Europe’s 
three largest cities.

_____________ London found its perfect chronicler in Charles Dickens, whose home in Doughty Street 
survives as his _____________. When Edward VII ascended the _____________ in 1901 London was the largest 
city in the _____________, with a _____________of over six millions. A _____________later it is still the largest 
city in Europe.

10. Translate
1. І великі й малі міста мають транспортну інфраструктуру, каналізаційну систему, громадський 

транспорт, ділову і промислову частини та околиці і передмістя. У старі часи у промисловій частині 
міста люди жили в пошарпаних будинках, і такі квартали, забудовані халупами, називали робітничими се-
лищами або й нетрями. У Лондоні такий район називався Іст-Енд, але у 1960-х роках почалася перебудова 
цього району. Занедбані землі повернули до життя, старі доки та халупи знесли або перебудували на сучас-
ні промислові об’єкти або офісні приміщення. Нова назва району, який з бідного перетворився на фешене-
бельний,– Доклендз. 2. Великі населені пункти діляться на райони, аби покращити управління. На додачу 
до цих офіційних районів, мешканці часто називають “районом” ту частину міста, де вони живуть, чи 
навіть свій квартал, або вживають таку назву щодо частин міста, які мають власну назву. Під час виборів 
місто розділяють на виборчі дільниці, межі яких не відповідають офіційним межам районів. 3. Характер-
ний силует міста створюється шпилями соборів, монастирів та церков, імпозантними баштами палаців 
та мистецьких закладів, які прикрашають місто, могутніми монументами, офісними будівлями та про-
мисловими обєктами, наприклад, складами, доками та верфями, що вирізняються на тлі вечірнього неба. 
4. Цей важливий густонаселений і метушливий район, коріння якого лежить у середньовіччі, і який був 
сценою багатьох подій, що трапилися тут, включає кілька міст, що постійно розвиваються, подвоюючи, а 
то й потроюючи власне населення ще кілька років, переливаючись за власні межі і поглинаючи навколишні 
села, селища і хутори, перетворюючись на значний індустріальний центр, і намагаючись зайняти провідні 
позиції у країні. Якщо сьогоднішня тенденція збережеться, то населення району перевищить двомільйонну 
позначку і він стане в один ряд зі столицею, претендуючи на звання найбільшого міста країни. 5. Непода-
лік від гирла річки, де до неї впадають кілька приток, частину з яких можна перебрести, і де закінчуються 
шлюзи, археологи, піднімаючись проти течії, знайшли прикритий шаром піску подряпаний і обшарпаний, 
але дивом уцілілий, пам’ятник міфічному засновнику старовинного міста. Композиція справляє сильне 
враження і включає прикрашену короною статую самого засновника, яка оживляє скульптурну групу і 
контрастує з фігурами, як вважають, його синів з кожного боку. Згідно легенди, засновник міста зійшов 
на трон у п’ятому столітті нашої ери, і усе його подальше життя була нерозривно пов’язане з долею кра-
їни. Він стояв на чолі народу, захищаючи під міськими стінами рідну землю від ворожого вторгнення під 
час чужинського завоювання. Йому випала гірка доля пережити падіння власної столиці, залишивши рідне 
місто, пізніше зруйноване загарбниками. Йому ж випала й честь заснування у пам’ять про перемогу, як її 
символ та втілення, нового міста, спорудження якого тривало не один десяток років. Вчені гадають, що цей 
пам’ятник може мати історичне значення, а сама знахідка, що заворожує і зберегла первісні характерис-
тики, може одержати нагороду у галузі археології. Головне зараз – забезпечити її належне збереження. 
6. Прихильники мистецтва мають широкий вибір у Лондоні – Міжнародний фестиваль пантоміми у січні 
та Британський – у жовтні, ЛІФТ – Лондонський інтернаціональний фестиваль театрів у червні-липні, 
Промз – знаменитий фестиваль класичної (і не тільки) музики у Олберт-Холлі, який транслює Бі-Бі-Сі – у 
липні-серпні, Міжнародний лондонський кінофестиваль – у листопаді, найбільший вуличний карнавал у 
Європі “Нотінг-Гіллський карнавал” – у серпні, “У вихорі танцю” – міжнародна танцювальна феєрія – у 
жовтні, “Світ, що кружляє” – міжнародний фестиваль експериментального танцю – у травні-червні та 
багато іншого. Є від чого закрутитися голові. 

DICTIONARY WORK
Work with a dictionary. Find out the meaning and the difference between the following words: city – town – settlement – 
village – hamlet – municipality – satellite; district – borough – quarter – block – neighbourhood – ward – precinct; 
suburbs – outskirts; historic – historical. Make a list of their Ukrainian equivalents, too. See the explanation in the 
Addendum first. 
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PART 2. A BUSMAN’S HOLIDAY IN TUMBUKTU

Lappy supplies a new portion of information. This time it’s on public transport in London. Read it and then 
proceed to the tasks.

TRANSPORT
Road, rail and air services offer good connections between London and the rest of the country. An orbital 

motorway, the M25, from which motorways radiate into London and off across Britain, rings the outskirts of Lo-
ndon. From Grand Victorian termini in the centre of London trains run across the country, linking cities, towns, 
ports and the continent through the Channel Tunnel.

Train passengers to mainland Europe arrive or depart at Victoria or Charing Cross stations for the channel 
ferry ports, while passengers on the new channel tunnel link travel from the terminus at Waterloo International that 
opened in 1994.

The underground – or metro – system in London is known locally as the ‘Tube’. With buses, it is the princ-
ipal means of public transport around and into the centre of the capital. The Tube’s 270 stations carry 735 million 
passengers a year; Victoria Tube station is busier than all of London’s airports put together.

The Tube is entirely underground only in central London; in the suburbs most lines are above ground. Nev-
ertheless, with 171 km of tunnels it is one of the largest underground systems in the world. It was extended in the 
1970s with the Jubilee Line (named after HM The Queen’s Silver Jubilee in 1977), which was itself extended to 
Docklands in 1998.

London has five airports: Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton and London City, together handling over 68.1 
million passengers a year. Gatwick handles about 100 000 passengers a day during high season.

London City airport, constructed as part of the redevelopment of Docklands, handles a growing number of 
European flights. It runs a convenient 10-minute check-in time and is only 20 minutes from the City by road on the 
recently constructed Limehouse Link. There are good bus connections, and the Jubilee Line underground extensi-
on provides the airport with a rapid link to central London

Public transport in London is also provided by buses, taxis and the Docklands Light Railway. London’s bus 
network links with the rail and underground services, with large bus stations next to important rail interchanges. 
Buses provide commuter services, local services and orbital links around the London suburbs. Many main roads 
have bus-only lanes.

Buses have played an important part in the integrated transport planning in the redevelopment of Docklands. 
Bus services are coordinated with the Docklands Light Railway and the Jubilee Line underground extension. For 
instance, the bus interchange at the DLR’s Prince Regent station provides a three-minute connection to London 
City airport.


