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3. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальностей 

Наукове дослідження за професійним спрямуванням має 

характеризуватися не лише високим рівнем змісту, відповідною структурою і 

оформленням, а й стислим, логічним і аргументованим викладанням змісту і 

результату дослідження іноземною мовою. Культура мови – один з 

найважливіших показників культури автора наукового дослідження. Курс 

передбачає ознайомлення з вимогами до мови і стилю викладу наукового 

матеріалу за фахом іноземною мовою. 
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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни “Іноземна мова за науково-

професійним спрямуванням” складена відповідно до освітньо-професійних програми 

підготовки студентів-магістрів усіх напрямів.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є наукові тексти іноземною мовою та 

тексти громадсько-політичної тематики. 

Міждисциплінарні зв’язки: “Мова та мовна культура наукового дослідження”, 

“Педагогіка вищої школи”, “Методологія наукового дослідження”, “Загальне мовознавство”, 

“Університетські студії”, “Філософія”. 

Програма навчальної дисципліни складається з шости кредитів: 

1. Taking a Post-Graduate Course 

2. My scientific work 

3. Анотування публіцистичної статті 

4. Особливості наукового тексту 

5. Анотування статті 

6. Анотування наукової книги за спеціальністю 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова за науково-професійним 

спрямуванням” виступає формування необхідної комунікативної спроможності в усній та 

письмовій формах в межах тематики, окресленими завданнями майбутньої наукової 

професійної діяльності студента. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  є: 

- досягнення студентом рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним 

стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти 

- розвиток у студентів навичок і вмінь аналізувати та узагальнювати найбільш 

важливі та актуальні явища англійської мови, набутих в обсязі вузівської програми 

бакалавра або спеціаліста в різних видах мовленнєвої діяльності.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

- концептуальні положення англійської мови, які складають основу теоретичної і 

практичної професійної підготовки фахівця; 

- специфічні особливості організації і функціонування різних текстів системи 

англійської мови; 

вміти: 

- вести наукову дискусію в межах професійної тематики; 



- застосовувати різноманітні види читання - оглядове, інформативне, глибинне 

читання на матеріалах оригінальної наукової інформації з фаху;  

- перекладати усний та письмовий науковий текст з англійської мови рідною 

мовою; знаходити еквіваленти і аналоги слів, здійснювати перекладацькі 

трансформації, концептуальні зміни, збіг і розбіжності значень 

інтернаціональних слів “фальшиві друзі перекладача” тощо; 

- анотувати та реферувати рідною й англійською мовою різноманітні тексти. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/__6_ у кредитах ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Taking a Post-Graduate Course 

Тема 1. Часи групи Indefinite 

Тема 2. Taking a Post-Graduate Course 

Тема 3. Часи групи  Continuous. 

Тема 4. My research work 

Тема 5. I am a Master degree student 

Кредит 2. My scientific work 

Тема 1.  Часи групи Perfect Continuous 

Тема 2. How British Science Is Organized 

Тема 3. Пасивний стан дієслів. 

Тема 4. How British Science Is Organized 

Тема 5. My scientific work 

Кредит 3. Анотування публіцистичної статті 

Тема 1.  Модальні дієслова. 

Тема 2. Imperial College, London. 

Тема 3. Узгодження часів дієслів. 

Тема 4. Imperial College, London» 

Тема 5. Анотування публіцистичної статті. 

Кредит 4. Особливості наукового тексту 

Тема 1.  Безособові форми дієслова: інфінітив, герундій , дієприкметник. 

Тема 2. Лексико-граматичний аналіз наукового тексту за спеціальністю. 

Тема 3. Робота по складанню тематичного словника наукових термінів за 

спеціальністю. 

Тема 4. Переклад наукового тексту за спеціальністю. 

Тема 5. Написання заявки англійською мовою на міжнародну 

конференцію. 

Кредит 5. Анотування статті 

Тема 1.  Об`єктний відмінок  з інфінітивом. 

Тема 2. Лексико-граматичний аналіз наукового тексту за спеціальністю. 

Тема 3. Робота по складанню тематичного словника наукових термінів за 

спеціальністю. 

Тема 4. Переклад наукового тексту за спеціальністю. 

Тема 5. Написання анотації англійською мовою до власної статті. 

Кредит 6. Анотування наукової книги за спеціальністю 



Тема 1.  Об`єктний відмінок  з інфінітивом. 

Тема 2. Лексико-граматичний аналіз наукового тексту за спеціальністю. 

Тема 3. Робота по складанню тематичного словника наукових термінів за 

спеціальністю. 

Тема 4. Переклад наукового тексту за спеціальністю. 

Тема 5. Написання анотації до оригінальної наукової книги за 

спеціальністю. 
 

3.ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ 

а) основна література:  

 

1. Анфиногенова А.И., Буров И.И., Силинский И.И. Практикум по разговорному 

английскому языку и переводу. Учебн.пособие. – СПб.: Издательство «Союз», 2003. – 

416 с. 

2. Маскимова С.Є. Методичні вказівки до написання та оформлення курсових і 

дипломних робіт. – Київ. – 2001. 

3. Шелягова Т.Г. Методические рекомендации по развитию навыков устной речи на 

английском языке по теме «Научно-исследовательская работа» - Минск. 1987. – 87 с. 

4. Jordan R. Academic writing course. – Collins E&T., 1990. 

5. Fulwiler T., Hayakawa A.R. The Blair Handbook. – 2
nd

 ed. – Upper Saddle River, N., 1997. 

6. Schifforst G.J., Pharr D., The short handbook for writers. – The McGraw-Hill Companies, 

1991. 

7. Hedge T. Writing. – Oxford, 1995. 

 

б) додаткова література: 

1. Одинцов В.В. Стилистка текста. – М., 1980. 

2. Collins. Руско-английсский, англо-русский словарь. – Harper Collins Publishers, 1994.- 563p. 

3. Hamp-Lyons L., Heasby B. Study of writing: a course in written English for academic and 

professional purposes. – Cambridge University Press, 1987. 

4. Kennedy J., Hunston S. Patterns in reading and writing English for academic purposes. – 

E.Arnold., 1982. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

Поточний контроль знань студентів: 

Об’єктами поточного контролю знань студента є: 



1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях (оцінці підлягає 

рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; активність 

при обговорюванні питань, що винесені на практичні заняття); 

2) виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна робота є 

позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами 

курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і підготовки до виконання 

індивідуальних завдань по курсу. Організація самостійної роботи студентів має 

здійснюватися з дотриманням індивідуального підходу. Індивідуалізація самостійної роботи 

сприяє самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані особистості, які допомагають 

професійному розвитку.  

Основними видами самостійної роботи з друкованим матеріалом є: - самостійне 

вивчення за підручником або іншими джерелами тем і розділів, визначених викладачем; - 

попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з метою введення студентів у коло 

питань, що доведеться вивчати; - аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, 

закономірностей, викладених у друкованих джерелах інформації, з метою підготування 

відповідей на поставлені напередодні викладачем запитання та з метою закріплення здобутих 

знань; - розгляд і аналіз таблиць, графіків, ілюстрацій, вміщених у підручнику; - 

конспектування самостійно прочитаного; - підготування доповідей, рефератів, рекомендацій 

та звітах. 

3) виконання модульних (контрольних) завдань. Модульний контроль передбачає 

перевірку стану засвоєння визначеної системи елементів знань того чи іншого модуля, до 

якої включаються елементи знань з планового повторення попередніх модулів. Завдання для 

модульного контролю складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого. Завдання 

репродуктивного рівня складаються з двох частин: нові знання і елементи знань з повторення 

попередніх модулів. Сума балів за завдання репродуктивного рівня контрольної роботи 

становить 50%. Загальна сума балів за одну модульну контрольну роботу становить 90. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: 

Засоби діагностики успішності навчання визначають стандартизовані методики, які 

призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня сформованості 

знань, умінь і навичок, професійних якостей. Діагностичне забезпечення рівня успішності 

навчання повинно здійснюватися на основі принципів системності, систематичності і 

послідовності, індивідуального підходу, єдності діагностики і корекції. Діагностичні заходи 

мають проводитись на всіх етапах підготовки студентів. 
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Галузь знань 

Усі галузі 

 (шифр і назва) Нормативна 

 
Напрям підготовки  

Усі напрями 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  написання 

резюме, наукової 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

Рік підготовки: 

1-й -й 

Семестр 



статі 

              (назва) 

усі спеціальності 

Загальна кількість 

годин - 180 

1-й, 2- й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних 

самостійної роботи 

студента - 2 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

0 - год. 

Практичні, семінарські 

60 год. 

Самостійна робота 

120 год. 

Вид контролю:  

Залік, іспит 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова за 

науково-професійним спрямуванням” виступає формування необхідної 

комунікативної спроможності в усній та письмовій формах в межах тематики, 

окресленими завданнями майбутньої наукової професійної діяльності студента. 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Іноземна мова за 

науково-професійним спрямуванням” є: 

- досягнення студентом рівнів мовної компетенції, що відповідають 

міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з 

мовної освіти 

- розвиток у студентів навичок і вмінь аналізувати та узагальнювати 

найбільш важливі та актуальні явища англійської мови, набутих в обсязі 

вузівської програми бакалавра або спеціаліста в різних видах мовленнєвої 

діяльності.  

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати:  

 концептуальні положення англійської мови, які складають основу 

теоретичної і практичної професійної підготовки фахівця; 



 специфічні особливості організації і функціонування різних текстів 

системи англійської мови; 

вміти: 

 вести наукову дискусію в межах професійної тематики; 

 застосовувати різноманітні види читання - оглядове, інформативне, 

глибинне читання на матеріалах оригінальної наукової інформації з фаху;  

 перекладати усний та письмовий науковий текст з англійської мови 

рідною мовою; знаходити еквіваленти і аналоги слів, здійснювати 

перекладацькі трансформації, концептуальні зміни, збіг і розбіжності значень 

інтернаціональних слів “фальшиві друзі перекладача” тощо; 

 анотувати та реферувати рідною й англійською мовою різноманітні 

тексти. 

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 

 

Кредит 1 

Taking a Post-Graduate Course 

Тема 1. Часи групи 

Indefinite 

6 
 2   4 

Тема 2. Taking a 

Post-Graduate 

Course 

6 

 2   4 

Тема 3. Часи групи  

Continuous. 

6 
 2   4 

Тема 4. My research 

work 

6 
 2   4 

Тема 5. I am a 

Master degree 

student 

6 

 2   4 

Разом за кредит: 30  10   20 

Кредит 2 

My scientific work 



Тема 1.  Часи групи 

Perfect Continuous 

6 
 2   4 

Тема 2. How British 

Science Is 

Organized 

6 

 2   4 

Тема 3. Пасивний 

стан дієслів. 

6 
 2   4 

Тема 4. How British 

Science Is 

Organized 

6 

 2   4 

Тема 5. My 

scientific work 

6 
 2   4 

Разом за 

кредит: 

30 
 10   20 

Кредит 3 

Анотування публіцистичної статті 

Тема 1.  Модальні 

дієслова. 

6 
 2   4 

Тема 2. Imperial 

College, London. 

6 
 2   4 

Тема 3. 

Узгодження часів 

дієслів. 

6 

 2   4 

Тема 4. Imperial 

College, London» 

6 
 2   4 

Тема 5. 

Анотування 

публіцистичної 

статті. 

6 

 2   4 

Разом за 

кредит: 

30 
 10   20 

Разом за 

семестр: 90  30   60 

Кредит 4 

Особливості наукового тексту 

Тема 1.  Безособові 

форми дієслова: 

інфінітив, герундій 

, дієприкметник. 

6 

 2   4 

Тема 2. Лексико-

граматичний аналіз 

наукового тексту за 

спеціальністю. 

6 

 2   4 

Тема 3. Робота по 6  2   4 



складанню 

тематичного 

словника наукових 

термінів за 

спеціальністю. 

Тема 4. Переклад 

наукового тексту за 

спеціальністю. 

6 

 2   4 

Тема 5. Написання 

заявки англійською 

мовою на 

міжнародну 

конференцію. 

6 

 2   4 

Разом за 

кредит: 

30 
 10   20 

Кредит 5 

Анотування статті 

Тема 1.  Об`єктний 

відмінок  з 

інфінітивом. 

6 

 2   4 

Тема 2. Лексико-

граматичний аналіз 

наукового тексту за 

спеціальністю. 

6 

 2   4 

Тема 3. Робота по 

складанню 

тематичного 

словника наукових 

термінів за 

спеціальністю. 

6 

 2   4 

Тема 4. Переклад 

наукового тексту за 

спеціальністю. 

6 

 2   4 

Тема 5. Написання 

анотації 

англійською мовою 

до власної статті. 

6 

 2   4 

Разом за 

кредит: 

30 
 10   20 

Кредит 6 

Анотування наукової книги за спеціальністю 

Тема 1.  Об`єктний 

відмінок  з 

інфінітивом. 

6 

 2   4 



Тема 2. Лексико-

граматичний аналіз 

наукового тексту за 

спеціальністю. 

6 

 2   4 

Тема 3. Робота по 

складанню 

тематичного 

словника наукових 

термінів за 

спеціальністю. 

6 

 2   4 

Тема 4. Переклад 

наукового тексту за 

спеціальністю. 

6 

 2   4 

Тема 5. Написання 

анотації до 

оригінальної 

наукової книги за 

спеціальністю. 

6 

 2   4 

Разом за 

кредит: 

30 
 10   20 

Разом за 

семестр: 90  30   60 

Разом за 

дисципліну: 
180  60   120 

 

 

2. Теми практичних/семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 І семестр  

 Кредит 1 
Taking a Post-Graduate Course 

 

1 Повторення граматичного матеріалу. Часи групи Indefinite.  

Вправлення. 

2 

2 Лексико-граматичний аналіз тексту «Taking a Post-Graduate Course». 

Усне опитування. 

2 

3 Повторення граматичного матеріалу. Часи групи  Continuous. 

Вправлення. 

2 

4 Лексико-граматичний аналіз тексту «My research work». Усне 

опитування. 

2 

5 Робота над темою “I am a Master degree student”. 2 

 Кредит 2  



My scientific work 

6. Повторення граматичного матеріалу. Часи групи Perfect Continuous. 

Вправлення. 

2 

7 Лексико-граматичний аналіз публіцистичного тексту «How British 

Science Is Organized» (ч.І). Усне опитування. 

2 

8 Повторення граматичного матеріалу. Passive Voice . Вправлення. 2 

9 Лексико-граматичний аналіз публіцистичного тексту «How British 

Science Is Organized» (ч.ІІ). Усне опитування. 

2 

10 Робота над темою “My scientific work”.      2 

 Кредит 3 

Анотуванню публіцистичної статті 

 

11 Повторення граматичного матеріалу. Modal Verbs. Вправлення. 2 

12 Лексико-граматичний аналіз публіцистичного тексту «Imperial 

College, London» (ч.І). Усне опитування. 

2 

13 Повторення граматичного матеріалу. Sequence of Tenses. 

Вправлення. 

2 

14 Лексико-граматичний аналіз публіцистичного тексту «Imperial 

College, London» (ч.ІІ). Усне опитування. 

2 

15 Робота по анотуванню публіцистичної статті. 2 

 
Разом за семестр: 

30 

 
ІІ семестр 

 

 Кредит 4 

Особливості наукового тексту 

 

1 Повторення граматичного матеріалу. Безособові форми дієслова: 

інфінітив (Infinitive), герундій (Gerund), дієприкметник (Participle). 

Вправлення. 

2 

2 Лексико-граматичний аналіз наукового тексту за спеціальністю. 

Усне опитування. 

2 

3 Робота по складанню тематичного словника наукових термінів за 

спеціальністю. 

2 

4 Переклад наукового тексту за спеціальністю. Усне опитування. 2 

5 Написання заявки англійською мовою на міжнародну конференцію. 

Письмова робота. 

2 

 Кредит 5 

Анотування статті 

 

6. Повторення граматичного матеріалу. Об`єктний відмінок  з 

інфінітивом (Complex Object). Вправлення. 

2 

7 Лексико-граматичний аналіз наукового тексту за спеціальністю. 

Усне опитування. 

2 

8 Робота по складанню тематичного словника наукових термінів за 

спеціальністю. 

2 

9 Переклад наукового тексту за спеціальністю. Усне опитування. 2 



10 Написання анотації англійською мовою до власної статті. Письмова 

робота. 

2 

 Кредит 6 

Анотування наукової книги за спеціальністю 

 

11 Повторення граматичного матеріалу. Називний відмінок з 

інфінітивом (Complex Subject). Вправлення. 

2 

12 Лексико-граматичний аналіз наукового тексту за спеціальністю. 

Усне опитування. 

2 

13 Робота по складанню тематичного словника наукових термінів за 

спеціальністю. 

2 

14 Переклад наукового тексту за спеціальністю. Усне опитування. 2 

15 Написання анотації до оригінальної наукової книги за 

спеціальністю. Письмова робота. 

2 

 
Разом за семестр: 

30 

 Разом за дисципліну: 60 

 

 

5. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 І семестр  

 Кредит 1 

Taking a Post-Graduate Course 
 

1 Есе «My University» 10 

2 Підготовка теми “I am a Master degree student”.     Усне опитування. 10 

 Кредит 2 

My scientific work 

 

4 Виконання граматичних завдань.  Passive Voice С/р. 6 

5 Переклад тексту«How British Science Is Organized».  Усне 

опитування. 

7 

6 Підготовка теми “My scientific work”.     Усне опитування. 7 

 Кредит 3 

Анотуванню публіцистичної статті 

 

7 Переклад публіцистичного тексту«Imperial College, London».  Усне 

опитування 

10 

8 Підготовка анотації публіцистичної статті. 10 

 Разом за семестр: 60 

 ІІ семестр  

 Кредит 4 

Особливості наукового тексту 

 

1 Робота по складанню тематичного словника наукових термінів за 

спеціальністю. 

10 

2 Підготовка до написання заявки англійською мовою на міжнародну 10 



конференцію.  

 Кредит 5 

Анотування статті 

 

4 Виконання граматичних завдань. Об`єктний відмінок  з інфінітивом 

(Complex Object). С/р 

5 

5 Робота по складанню тематичного словника наукових термінів за 

спеціальністю. 

5 

6 Робота над науковим текстом за спеціальністю. Усне опитування. 5 

7 Підготовка анотації англійською мовою до власної статті. Письмова 

робота. 

5 

 Кредит 6 

Анотування наукової книги за спеціальністю 

 

8 Робота по складанню тематичного словника наукових термінів за 

спеціальністю. 

10 

9 Підготовка до написання анотації до оригінальної наукової книги за 

спеціальністю. Письмова робота. 

10 

 Разом за семестр: 60 

 Разом за дисципліну: 120 

 

 

4. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

1. Робота з науковими довідниками. 

2. Написання наукової статті іноземною мовою з теми магістерської роботи. 

5. Методи навчання 

 аналіз теоретичного матеріалу; 

 узагальнення теоретичного матеріалу щодо питань, що вивчаються; 

 переклад ділової документації; 

 фронтальне опитування; 

 дискусія. 

 

6. Методи контролю 

Об’єктами поточного контролю знань студента є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях (оцінці 

підлягає рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на 

практичних заняттях; активність при обговорюванні питань, що винесені на 

практичні заняття); 



2) виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна робота 

є поза аудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з 

певними розділами курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і 

підготовки до виконання індивідуальних завдань по курсу. Організація 

самостійної роботи студентів має здійснюватися з дотриманням 

індивідуального підходу. Індивідуалізація самостійної роботи сприяє 

самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані особистості, які 

допомагають професійному розвитку.  

Основними видами самостійної роботи з друкованим матеріалом є: 

- самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем і 

розділів, визначених викладачем; - попереднє ознайомлення з матеріалом 

наступного заняття з метою введення студентів у коло питань, що доведеться 

вивчати; - аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, закономір-

ностей, викладених у друкованих джерелах інформації, з метою підготування 

відповідей на поставлені напередодні викладачем запитання та з метою 

закріплення здобутих знань; - розгляд і аналіз таблиць, вміщених у підручнику; 

- конспектування самостійно прочитаного; - підготування доповідей, рефератів, 

рекомендацій та звітах. 

3) виконання модульних (контрольних) завдань. Модульний контроль 

передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи елементів знань того 

чи іншого модуля, до якої включаються елементи знань з планового повторення 

попередніх модулів. Завдання для модульного контролю складаються з двох 

рівнів: репродуктивного і творчого. Завдання репродуктивного рівня 

складаються з двох частин: нові знання і елементи знань з повторення 

попередніх модулів. Сума балів за завдання репродуктивного рівня контрольної 

роботи становить 50%. Загальна сума балів за одну модульну контрольну 

роботу становить 90. Система рейтингових балів для різних видів контролю та 

порядок їх переведення до національної  та європейської (ECTS) шкали 

представлені в таблиці . 

Підсумковий контроль знань студентів: 



Підсумковий контроль знань студентів здійснюється за результатами поточного 

контролю, а саме написання контрольних робіт, підготовки завдань з 

самостійної роботи та складання екзамену (тести). 

7. Розподіл балів, які отримують студенти 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
65-79 С 

55-64 D 
задовільно  

50-54 Е  

35-49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

8. Методичне забезпечення 

1. Робоча програма. 

2. Варіанти завдань до контрольної роботи з дисципліни «Англійська мова за 

професійним спрямуванням». 

3. Навчальна та наукова література. 

4. Методичні вказівки. 

5. Конспект лекцій. 

9. Рекомендована література: 

Основна література:  

3. Анфиногенова А.И., Буров И.И., Силинский И.И. Практикум по 

разговорному английскому языку и переводу. Учебн.пособие. – СПб.: 

Издательство «Союз», 2003. – 416 с. 

4. Маскимова С.Є. Методичні вказівки до написання та оформлення 

курсових і дипломних робіт. – Київ. – 2001. 

5. Шелягова Т.Г. Методические рекомендации по развитию навыков устной 

речи на английском языке по теме «Научно-исследовательская работа» - 

Минск. 1987. – 87 с. 

6. Jordan R. Academic writing course. – Collins E&T., 1990. 

7. Fulwiler T., Hayakawa A.R. The Blair Handbook. – 2
nd

 ed. – Upper Saddle 

River, N., 1997. 



8. Schifforst G.J., Pharr D., The short handbook for writers. – The McGraw-Hill 

Companies, 1991. 

9. Hedge T. Writing. – Oxford, 1995. 

Додаткова література: 

1. Одинцов В.В. Стилистика текста. – М., 1980. 

2. Collins. Русско-английский, англо-русский словарь. – Harper Collins 

Publishers, 1994.- 563p. 

3. Hamp-Lyons L., Heasby B. Study of writing: a course in written English for 

academic and professional purposes. – Cambridge University Press, 1987. 

4. Kennedy J., Hunston S. Patterns in reading and writing English for academic 

purposes. – E.Arnold., 1982. 
 

12. Інформаційні ресурси 
 

1) http://www.twirpx.com/file/610910/ 

2) http://sana.tkk.fi/awe/ 

3) http://www.wikihow.com/Use-English-Punctuation-Correctly 

4) http://listverse.com/2007/10/12/top-10-rules-of-punctuation/ 

 

 

 

6. Тести (зразки) 

1. Виберіть правильний варіант. 

Last year I ……. post-graduate course. 

A will take     B takes     C took      D take 

 

2. Виберіть правильний варіант. 

Now I …… a first year post-graduate student of Mykolaiv National University 

named after V.O. Sukhomlinskiy.       A is    B am    C are    D be 

 

3. Виберіть правильний варіант. 

I ….. interested in the problem when  I was a student.    A was   B were   C am      D 

are 

 

4. Виберіть правильний варіант. 

He often ….. part in the work of scientific conferences.  

A took     B take     C have taken   D takes 

 

5. Виберіть правильний варіант. 

I……. interested in that part of auditing       A is    B be   C am   D are 

 

6. Виберіть правильний варіант. 

I ………. at the problem for two years.   

A works   B have been working    C has been working    D working 

 

7. Виберіть правильний варіант. 

http://www.twirpx.com/file/610910/
http://sana.tkk.fi/awe/
http://www.wikihow.com/Use-English-Punctuation-Correctly
http://listverse.com/2007/10/12/top-10-rules-of-punctuation/


My work……. both of theoretical and practical importance.    A is   B were   C are  D  

am 

 

8. Виберіть правильний варіант. 

It…… based on the theory developed by my research adviser.   A am  B were   C are   

D is 

 

9. Виберіть правильний варіант. 

I always …… my research adviser.   A consults  B will consult  C consult   D 

consulting 

 

10. Виберіть правильний варіант. 

We often …….the collected data.  

A discussing   B are discussing   C has been discussing   D discuss 

 

11. Виберіть правильний варіант. 

It now ….. part of the University of London. 

A forms   B form   C formed   D were forming 

 

12. Виберіть правильний варіант. 

I passed two entrance examinations……. English and the special subject.  

A on   B with    C up   D in 

 

13. Виберіть правильний варіант. 

I'm attached ….. the Statistics Department.    A with    B to   C upon   D on 

 

14. Виберіть правильний варіант. 

My research deals …… economics.   A to   B on   C in    D with 

 

15. Виберіть правильний варіант. 

I have collected some valuable data ….. my thesis.    A for   B on   C in   D into 

 

 

7. Методичні рекомендації та розробки до практичних занять. 

 

1. Робота з науковими текстами за фахом 

 

1. Taking a Post-Graduate Course 

1 Last year I took post-graduate course to increase my knowledge in economics. I 

passed two entrance examinations – in English and the special subject. So now I am a 

first year post-graduate student of Mykolaiv National University named after V.O. 

Sukhomlinskiy. I'm attached to the Statistics Department. In the course of my post-

graduate studies I am to defend my Master degree paper and pass State Examinations 

in special subject. After that I am planning to pass candidate examinations in 

philosophy, English and the special subject.  



My research deals with economics. The theme of my Master degree paper 

(graduate work) is "Computer-Aided Tools for…". I was interested in the problem 

when a student so by now I have collected some valuable data for my thesis. 

2       I work in close contact with my research adviser (supervisor). He graduated 

from Kiiv State University 15 years ago and got his doctoral degree at the age of 40. 

He is the youngest Doctor of Sciences at our University. He has published a great 

number of research papers in journals not only in this country but also abroad. He 

often takes part in the work of scientific conferences. When I have difficulties in my 

work I always consult my research adviser. 

At present I am engaged in collecting the necessary data. I hope it will be a 

success and I will be through with my work on time. 

 

 

2. My research work 

1.     I’m doing research in auditing which is now widely accepted in all fields of 

economy. This branch of knowledge has been rapidly developing in the last two 

decades. The obtained results have already found wide application in various spheres 

of national economy. I’m interested in that part of auditing which includes its internal 

quality control. I have been working at the problem for two years. I got interested in 

it when a student. 

The theme of my Master degree paper is “Internal quality control of audit 

services”. The subject of my thesis is the development of an effective internal quality 

control system for audit firm services. I think this problem is very important 

nowadays as a major portion of public accounting practice is involved with auditing.  

2      My work is both of theoretical and practical importance. It is based on the theory 

developed by my research adviser, Professor S. Petrov. He is the head of the 

department at the Mykolaiv State University. I always consult him when I encounter 

difficulties in my research. We often discuss the collected data. These data enable me 

to define more precisely the theoretical model of the audit internal quality system. 

I have not completed the experimental part of my thesis yet, but I’m through 

with the theoretical part. For the moment I have 4 scientific papers published. One of 

them was published in the US journal. 

I take part in various scientific conferences where I make reports on my subject 

and participate in scientific discussions and debates. 

 

 

3. How British Science Is Organized 

John B.S.Haldane 

1.    The British Association for the Advancement (продвижение/прогресс) of 

Science was founded in 1831, and at that time almost every serious scientist in 

Britain belonged to it. There were so few of them that most of the year’s work in a 

given branch of science could be discussed in a few days. In fact it is called  

“Parliament of Science”. 

Since then the situation has completely changed. At present there are a number 

of societies, for example the Royal Astronomical Society, the Chemical Society, the 

Genetical Society, the Geological Society and the Physiological Society which are 



composed of scientists only. Finally there is the Royal Society of London for 

Improving Natural Knowledge. This has 384 scientific fellows (научные 

сотрудники), 49 foreign members, and 15 British fellows (члены научного 

общества).. When it was founded nearly 300 years ago, it included every scientist in 

England, and many others, such as Samuel Pepys, who were interested in science. 

But now it only includes a small fraction of scientists, and its discussions are less 

lively than those of the societies concerned with individual sciences. On the other 

hand, the British Association is concerned with matters other than science. It has 

sections devoted to psychology, which is still only partially scientific, and to 

education and economics. So it has fallen away from its former scientific spirit to a 

certain extent. 

2    But except for the Royal Society, the scientific societies have not the money to 

subsidize research. This is done by universities, the government, industrial firms, and 

endowed bodies (благотворительные органы). There is no organization of research 

on a national scale. Some of the government and industrial research is secret, and 

therefore of no value to science. For science means knowledge. 

The British Association is able to spare a few hundred pounds yearly for grants 

in aid of research. But its main function now is discussion. New results are generally 

announced at meetings of smaller societies, and the public hears very little of them.  

If science is to advance in this country as it should, we need more democracy 

in the laboratories, also more democratic control of expenditure on research. This will 

only be possible if the people are educated in science, and they are at present 

deliberately kept in the dark. For a knowledge of science leads to a realization of the 

huge amount of knowledge which could be applied to the public benefit if industry, 

agriculture and transport were organized for use and not for profit. 

 

 

4. Imperial College, London 

1.   The Imperial College of Science and Technology is one of the oldest and most 

important scientific institutes in England. It now forms part of the University of 

London, and fulfils the dual purpose of teaching students and fostering research in 

science and technology. 

Imperial College began as the Royal College of Science in the middle of the 

nineteenth century, when it was realized that teaching and science were necessary to 

fully carry out the industrial revolution and keep Britain in the forepost of 

technological advance. Many famous scientists were associated with the early days of 

the College, for example Huxley and Wells. Prince Albert, the royal patron, also 

closely followed scientific work at the College. With the addition of the City and 

Guilds Institute and the Royal School of Mines, Imperial College acquired large 

engineering facilities in addition to those for pure scientific research. 

2.     Today the main departments are: Physics, Civil Engineering, Mechanical 

Engineering, Electrical Engineering, Aeronautics, Mining Technology, Chemistry 

and Mathematics. A large new department is the Biochemical Department. 

Imperial College is fortunate in having several new building with many 

excellent laboratories, and more are being built. A Computer Section develops the 



facilities of computers for the use at all departments. The College also has facilities 

outside London in a biological field station and a mining research station. 

At the present time about 2000 students are studying at Imperial College for 

their first degree. There are also about 1000 research students, working for higher 

degrees and participating in the research work of the College. A large proportion of 

them are overseas students from many different countries. There is much excellent 

research work undertaken at Imperial College in a wide range of subjects. 

Imperial College is still growing in size and numbers.  
 

 

2. Теми для монологічного мовлення: 

1. Особа та її характеристика. Give a characteristic to a person you like. 

2. Будинок. Житло. A house / an apartment you would like to live in. 

3. Опис місцевості. Describe the region you live in. 

4. Повсякденне життя. Your everyday life. 

5. Стосунки між людьми. Relationship between people. 

6. Охорона навколишнього середовища. Environmental protection. 

7. Відпочинок, розваги та захоплення. The way you like to spend your leisure time. 

8. Подорожі та поїздки. Different means of travelling. 

9. Сфера послуг. Your future profession. 

10. Вивчення мови. The importance of learning a foreign language. 

11. Видатні письменники України. Famous Ukrainian writers. 

12. Видатні письменники Великобританії. Famous English writers. 

13. Видатні письменники США. Famous American writers. 

14. Країна, мова якої вивчається, її географічні та природні особливості, визначні 

місця, видатні особистості. The Great Britain and Northern Ireland. 

15. Київ – сучасне європейське місто. Kyiv- the capital of Ukraine. 

16. Мегаполіси Сполучених Штатів Америки. Cities of the USA. 

17. Лондон – столиця Великої Британії. London – the capital of Great Britain. 

18. Науково-технічний прогрес. Scientific and technical progress. 

19. Сучасний світ професій. Choosing a career in modern life. 

20. Засоби масової інформації та інформаційні технології в сучасному світі. The 

role of Mass Media. 

21. Мистецтво. The role of art. 



22. Вища освіта в Україні. Higher education in Ukraine.  

23. Вища освіта у Великій Британії. Higher education in Great Britain. 

24. Вища освіта у США. Higher education in the USA. 

25. Організація здорового способу життя. Healthy way of life. 

 

3. Тести з англійської граматики та лексики за фахом 

 

 

Варіант № 1 
1. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

My father’s wife is my ____. 

А)  sister                         В) mother    Д) uncle 

 Б)  brother                           Г)  father        

2. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д.  

What _____ the weather  tomorrow? 

 А)   will                                      В) was                               Д) has 

 Б)   is                                           Г) will be 

3. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

We always do _____  homework. 

А)   his                      В) my     Д) our 

Б)   your                      Г) their         

4. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д 

_____ three pictures on the wall at the moment. 

А)    there is                       В) there will be    Д) there were 

 Б)    there was                       Г)   there are        

5. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

___ Thames is a waterway connecting the London docks with the Atlantic Ocean. 

А) --                                   В) A         Д) some 

Б)The                                   Д)  River 

6. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Stella gave ______ me. 

А) a pen of hers to                      В) the pen of her’s to                  Д) her’s pen to me 

      Б) one of her pens for                Г ) one of her pen to 

 

7. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

We’ll start eating dinner when they _____ . 

 А) сome                                    В) will come                          Д) would come 

 Б) сame                                     Г) comes 

 

8. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 



I _____ die than go to the dentist.  

А)  would better                           В) had better                 Д) would like 

Б)   have better                             Г) would rather 

 

9. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Teenagers may___ against parental authority. 

 А) rape                          В) rebuke     Д) reveal 

 Б)  rebel   Г)  revoke 

10. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

How long _______ the test papers? 

А)  have you correct                В) have you  been correcting         Д) you have correct 

Б) had you been corrected        Г) had you been correcting 

 

11. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

It all sounds too good _____ . 

 А) to be truth                          В) to be true                             Д) be true 

 Б)  to true                                Г) to be a true 

 

12. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I wish I ______  her a week ago. 

А) visited                                    В)visiting    Д) visit 

Б)  had visited                             Г) have visited 

 

 

 

Варіант № 2 
1. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

My mother’s brother is my _____. 

А)  sister                         В) mother   Д) uncle 

 Б)  brother                           Г)  father        

2. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Our neighbours ____ not happy now. 

А)  are                                        В) be                           Д) was 

Б) will be                                   Г) were 

3. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

He always did _____ homework. 

А)   yours                      В) my    Д) our 

Б)   your                      Г) his         

4. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

There _____ several books on the shelf now. 

А)   were                     В) is    Д) will be 

Б)   are                      Г) has         

5. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 



Two ___ cassettes were ___ by the police. 

A) thousand ... confiscated       В) thousand ... confiscating Д) thousand … confiscate 

Б) thousands ... confiscated        Г) thousands ... confiscating 

 

6. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I really don’t know _______ . 

А) іf is my dissertation accepted                   В) that іf my dissertation is accepted         Д) that is my accepted 

Б) whether is my dissertation accepted         Г) whether my dissertation will be accepted 

 

7. Яке з поданих речень з тих що позначені літерами А, Б, В, Г, Д не вірне. 

   "How shall we solve this problem?" The neighbors asked how ___  that problem? 

A) they should solve                   В) they were going to solve Д) they were solve 

 Б) to solve                                    Г) they were to solve 

 

8.  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I don’t like these blouses ____ washed by a machine. 

А)   be                                      В) that is                                      Д) is 

 Б)   to be                                  Г) are being 

 

9. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I wish we _____ kinder to him when we visited him. 

А)  have been                              В) are                              Д) were 

Б)  had been                                Г) are being 

10. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

   ____ adore bullfights. 

A) The Spanish                          В) Spanishes    Д) The Spaines  

Б) The Spanishes                      Г) The Spain 

 

11. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

My uncle said he _____ back from the Caucasus. 

А) has just come                          В) came                              Д)  comes 

Б) had just come                           Г) will come 

 

12. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

 The criminals were accused ______ a robbery. 

 А) with                                         В) that they had committed        Д) in commiting 

 Б) of having committed               Г) of their committing 

 

Варінт № 3 

 
1. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I always go shopping  with ____  mother. 

А)   his                      В) my     Д) our 

Б)   your                      Г) her        

2. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 



The pencil ____ on the table 

А)   is                         В)  a     Д) are 

Б)  the                          Г)  am      

3. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

My sister always did ____ homework. 

А)   his                      В) our     Д) her 

Б)   your                      Г) their         

4. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д 

There _____ several books on the shelf yesterday. 

А)   were                     В) is     Д) will be 

Б)   are                      Г) has         

 5. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами А, 

Б, В, Г, Д. 

She wasn't rich and she wasn't beautiful,___ . 

А) too                                   В) neither    Д) nor 

Б)  either                                   Г)  so 

6. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами А, 

Б, В, Г, Д. 

 Are you looking ____ your glasses? 

 А)   up                                         В) to                                 Д) off 

 Б)   for                                         Г) ---- 

7. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Can you go out with us tonight? I’ve invited ______of my friends. 

 А)   few                                            В ) less                   Д)  a few 

 Б)   little                                           Г) a little 

 

8. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами А, 

Б, В, Г, Д. 

 They made me _____ hard yesterday. 

  А) be worked                                   В) to work                Д) worked 

   Б) working                                      Г) work 

9. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

An hour ago they asked a policeman how _______  Bond Street. 

А)   they can get to                          В) could they get to                        Д) can they to 

Б)  they could get to                         Г) can they get to 

 

10. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

The meadow was ___  throw from our house. 

A) a stone's                                В) a stone   Д) stone’s 

Б) stoness’                                 Г) a stones' 

11. Яке з поданих речень з тих що позначені літерами А, Б, В, Г, Д  вірне. 

 А) Who were hearing the news? B) Which you heard the news? Д) Who did heard the news? 

 Б) Which of you heard the news? Г) Who did hear the news? 

 

12. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 



 If only we _____ him better we would have employed him! 

  А) knew                                  В) should have known             Д) know 

   Б) had known                         Г) would know 

 

 

Варіант № 4 

1. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

My mother’s sister is my______. 

А)  aunt                         В) Grand-mother   Д) uncle 

 Б)  brother                           Г)  Grand-father     

2. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

There _____ a lot of beautiful flowers there last week. 

 А) is                                             В) are                                   Д) will be 

  Б) was                                         Г) were 

3. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I always did____ homework. 

А)   his                      В) my     Д) our 

Б)   your                      Г) their         

4. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

The weather ____ awful yesterday. 

А)   is                         В)  were    Д) are 

 Б)  was                          Г)  am      

5. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

He became ill _____ he couldn’t come with us. 

А)   though                                  В) but                                 Д) although 

Б)  so                                            Г) also 

6. Яке з поданих речень з тих що позначені літерами А, Б, В, Г, Д не вірне. 
A) Switzerland lies between four countries.    Г) He stood between the table and 

the chair. 

Б) She couldn't tell the difference among these colours.   Д) Everybody should see the film. 

В) There was a hut among the trees. 

 

7. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

  They offered _______ Number 6.  

  А)  us hotel room                       В) us the hotel room              Д) us room hotel 

   Б)  to us hotel room                   Г) to us the hotel room 

8. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

 Some people would rather ___ business than love.               

 А) successing                         В) success       Д) succeed in 

 Б)  succeeded                       Г) succeeding  

9. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

The boy was ___ defenceless, he didn't know what __ .       



A) so ... to do                          В) such ... he shall do   Д)  as …he did 

Б) so ... should he do               Г) such ... he did  

10. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

 There ________ in our office. 

  А) is hardly any furniture           В) aren’t hardly any furniture          Д) is hard any furniture 

  Б) is hardly any furnitures          Г) isn’t hardly any furniture 

 

11.  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені 

літерами А, Б, В, Г, Д. 

After _____ by the teacher, the students’ papers were returned to them. 

 А) being correcting                        В) have corrected                  Д) being corrected   

 Б) correcting                                   Г) having corrected 

12. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

 You ______ breakfast as I  had already cooked it. 

  А) didn’t need to make                 В) mustn’t have made          Д) are not to make 

  Б) weren’t to make                       Г) needn’t have made 

 

 

Варіант № 5 
1. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

His aunt’s son is his_____. 

А)  aunt                         В) niece    Д) uncle 

 Б)  cousin                          Г) nephew 

2. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

It ____ warm and sunny yesterday. 

А) has                                         В) was                                          Д) were 

Б) are                                          Г) is 

3. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

They always did ____ homework. 

А)   his                      В) my     Д) our 

Б)   your                      Г) their         

4. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

____ four armchairs in the  middle of the room in her flat. 

А)    there is                       В) there will be    Д) there were 

 Б)    there was                       Г)   there are        

5. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Who ____ the president? 

 А) did murdered                        В) did you murder                      Д) were murdur 

 Б) murdered                               Г) was murder 

6. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

 Is he your _______ brother? 

 А)  older                                       В) more old                 Д) most old 

 Б) elder                                         Г) old as 



7. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

“Can you play chess?” “Yes, but I ____  since my childhood.”                                  

 А) am not playing                          В)  haven't played     Д)  hadn't played      

 Б)  didn't played                             Г) am play 

 

 8. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I don't mind ___ the kitchen floor. 

А)  scrub          В) to scrub    Д) to scrubing 

Б)  scrubing          Г)  scrubbing 

9. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Today I have _____ time than I usually have. 

 А)  few                                             В) fewer                     Д) a few 

 Б)   less                                             Г) little 

10. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Come ____ early ___ you can. 

A) as... like                                     В) as... than    Д) as … as 

Б) such...as                                      Г) like ...as 

11.  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені 

літерами А, Б, В, Г, Д. 

 “Have you ever seen a gorilla?” - “Yes, I ____ one in the Zoo a month ago”. 

   А)  see                                        В) had seen                                   Д) saw 

   Б) have seen                                Г) was seeing 

12. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д.        

  I _____ think football was interesting, but I have changed my mind. 

  А)  got used                               В) ought to                         Д) am used to 

  Б)  used to                                  Г) used 

 

 

Варіант № 6 

1. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

His sons ____ so much excited now. 

А)   is                                             В) were                                 Д) be 

Б) are                                              Г) was 

2. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

We _____ at home now. 

А)   is                           В)  a     Д) are 

 Б)  the                            Г)  am      

3. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Our friends always did____ homework. 

А)   his                       В) my     Д) our 

Б)   your                       Г) their         

4. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 



____ four chairs in the  middle of the room last week. 

А)    there is                        В) there will be   Д) there were 

 Б)    there was                        Г)   there are        

5. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Both ____  began to cry. 

А) woman   В) of the woman   Д) of the woman's 

Б) women   Г) of women 

6. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

 Sheila had a flu so she ______ the party she had been invited to. 

  А) lost                                       В)  miisses                  Д) missed 

   Б) absent                                  Г) absenced 

7. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Gillian arrived ____  home yesterday. 

A) for                                        В) –     Д) at 

Б) to                                          Г) in 

8. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

 If I were you, I ______ say sorry to her. 

  А) had                                      В) must                                Д) shall 

  Б) will                                      Г) would 

9. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

You are going to the shoemaker ______ . 

 А)  to repair your  shoes               В) for to repair your shoes           Д) repair your shoes 

 Б) to have your shoes repaired     Г) to have repaired your shoes 

10. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

They _____ in a village house until now, but they will move to the capital next month. 

А)  are living                                   В) had lived                    Д) lived 

 Б)  have been living                        Г) live          

 

11. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

The problems of environmental protection _____ by 2030. 

А) will solve                           В) will be solved                      Д) will been solved 

Б) will have solved                  Г) will have been solved 

12. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

  _______ the vegetables Kate cut her finger. 

А)  Chopping up                        В) During chopped                       Д) while chopped up 

Б)  Being chopped up                 Г) While she was chopped up 

 

 

Варіант № 7 
1. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

____ ten boys  in the room in five minutes. 

А)    there is                       В) there will be    Д) there were 



 Б)    there was                       Г)   there are        

2. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

They___  best friends. 

А)   is                         В)  a     Д) are 

 Б)  the                          Г)  am      

3. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

She always did ____ homework. 

А)   his                      В) my     Д) our 

Б)   your                      Г) her         

4. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

 He _____ on a business trip now. 

 А)  is                                          В) will be                         Д) will 

 Б)  are                                        Г) was 

5. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

My eldest daughter ____  10 pounds on a hairbrush yesterday! 

А) spent   В) had spent    Д) has spent 

Б) was spending  Г) spends 

6. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

She is ____ her elder sister. 

А) рrettyre than                       В) prettier then                     Д) as prettier 

Б) рrettier as                             Г) prettier than  

7. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

____  three ____ of the shop was empty. 

A) Around ... quarter                В) About... quarters   Д) Nor … or 

Б) Or so ... quarter                    Г) Or so ... quarters 

8. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I don’t like tea with much sugar _______ . 

А) too                                         В) also                      Д) to 

Б) either                                      Г) neither  

9. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені 

літерами А, Б, В, Г, Д. 

My aunt wrote in her letter she ______ to stay with us next week. 

А) would come                             В) will come                          Д) is coming 

Б) came                                         Г) comes 

 

10. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

He got home while I _____ him. 

А) was looking after                    В) was looking for                 Д) has looked for 

 Б) looked for                                Г) looked after 

11. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I travelled ____ a taxi____  last night. 



А) in ...in the     В) by...-                 Д)  in...-                                                   

Б) by...in    Г) over … on  

12. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

This was a school for ____. 

A) deafs                                     В) the deafs    Д) deaf 

Б) deafis                                     Г) the deaf 

 

 

Варіант № 8 
1. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

His sister ___ at school now. 

А)   is                         В)  a     Д) are 

 Б)  the                          Г)  am      

2. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Used cars ____ cheaper but less reliable than the new cars. 

 А) іs                                       В) are                              Д) will 

  Б) was                                   Г) shall  

3. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Tom very often did ___ homework. 

А)   his                               В) my     Д) our 

Б)   your                               Г) their         

4. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

____ two cinemas in the  centre of our city next summer. 

А)    there is                       В) there will be    Д) there were 

 Б)    there was                       Г)   there are        

5. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

 _______ usually take a nap on Saturday afternoons. 

 А)  Men’s                                   В) Mens                             Д) A men 

 Б)  Man                                      Г) Men 

6. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Our cat has being living with us ________ . 

А) 9 years ago                                В) since 9 years                           Д) for 9 years 

Б) іn 9 years                                   Г) on 9 years 

7. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

We would like to have our rooms _______ . 

А)  painted green                    В) green paint                             Д) paint green 

 Б)  paint greenly                     Г) greenly painted 

 

8. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

 Our Solar System____ of nine planets. 

 А) involves                              В) consists         Д) has  

 Б) contains             Г)  is consist 



9. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

 ______ you I wouldn’t smoke so many cigarettes. 

А) When I were                        В) If I was                    Д) If I were                                                

Б) When I was                          Г) If I had been 

10. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I do____  I do. 

A) what                                        В) which        Д)  so 

Б) that                                          Г) whom 

11. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Jack has lost his key. He ____ in his pocket. 

А) needn’t have kept it               В) didn’t have to keep it                  Д) shall have kept it 

Б) hadn’t have to keep it            Г) shouldn’t have kept it 

 

12. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I learnt my cousin _____  a very interesting offer from his firm. 

А) received                            В)  had received                               Д) would receive 

Б)  has received                      Г) receives 

 

 

Варіант № 9 

1. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

My Mother’s daughter is my ________ . 

А)  aunt                         В) sister    Д) uncle 

 Б)  brother                           Г)  Grand-father     

2. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

His books ____ on the desk. 

А)   is                         В)  a     Д) are 

 Б)  the                          Г)  am      

3. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Which sport do you think _____ the most dangerous? 

 А) аre                                         В) has                                        Д) have 

 Б) will                                         Г) is 

 4. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д 

_____  two cinemas in the  centre of our city three years ago. 

А)    there is                       В) there will be    Д) there were 

 Б)    there was                       Г)   there are        

5. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I never meet my friends  _____ Mondays. 

А)  at                                           В) in                           Д) for 

Б) on                                            Г) ---  

6. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 



Let him ________ . 

А)  goes                                       В) go                                              Д) to go 

Б)  going                                      Г) would go 

7. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

We came to see the patient _____ in the bed at the window. 

 А) is lying                               В) was lying                         Д) lying 

 Б) which is lying                     Г) who lying 

8. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Modern housewives do not like steam in their kitchen, because it____ the paint. 

А) manages                   В) manage          Д)  damages                  

Б)  breaks down           Г) risks 

9. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I was just leaving when somebody entered _____ the room. 

А)  ---                                        В) to                                           Д) onto 

Б) in                                          Г) into 

 

10. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

_____ what to do, he wouldn’t have asked for advice. 

А) If he knew                             В) If he knows                                      Д) If  he had known                    

Б) If he could knew                    Г) If he would have known 

11.  У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені 

літерами А, Б, В, Г, Д. 

They ____ at your weekend house because they spent all the week at us. 

 А)  mustn’t have been                В) couldn’t have been                     Д) can spend 

 Б) shouldn’t have been               Г) needn’t have been 

12. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

___ Smiths went to___ church to pray. 

A) The...the                                 В) an ... a                   Д)   - … the 

Б)The...-                                      Г)-...- 

 

 

Варіант  № 10 
1. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

My  grandfather’s son is my _____ . 

А)  aunt                                    В) Grand-mother    Д) uncle 

 Б)  brother                           Г)  Father     

2. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Nick ___ a very good friend. 

А)   isn’t                         В)  a     Д) aren’t 

 Б)  the                          Г)  am      

3. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

My sister ____ ill last week. 

А) was                                       В) had                                Д) had been 

Б) іs                                           Г) will be 



4. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

___ two cinemas in the  centre of our city now. 

А)    there will be                       В) there are    Д) there were 

 Б)    there was                       Г)   there is        

5. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

It’s important for a teacher ____ fair and understanding. 

А) вeing                                       В)  be                        Д) been 

Б) to be                                        Г) is 

6. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

There’s _____ to look after my cat while I am abroad. 

 А) not someone                      В) not one                                       Д) no one 

  Б) anyone                               Г) not any 

7. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені 

літерами А, Б, В, Г, Д. 

A coach is a man _____  trains the players. 

А) who                                        В) which                                               Д) whose 

Б) whom                                      Г) what 

8. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

If you spoke English every day, you _____ your language skills. 

А) will improve                        В) improve                                    Д) will have improve 

Б) would improve                     Г) would have improved 

9. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I asked my husband _____ choose from the two. 

А)  which camera could I         В) which camera I can                 Д) which camera I could 

Б)  what camera I may              Г) what camera may I 

 

10. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

The delegation is reported ____ Kiev the day before. 

А) to leave                                  В) to be leaving                       Д) to have been left 

Б) to have left                             Г) to be left 

11. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

It is selfish ____ him ____like that. 

A) of... to behave                     В) for .. to behave   Д) for... behaving 

Б) of... behaving                       Г) at ...  behave 

 

12. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

Mike said he _____ sure Ann and Kate ____ excellent guides. 

А) was … would be                 В) was … will be                            Д) will be … would be 

Б)  is … will be                        Г) is … would be 

 

 

Варіант № 11 
1. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

________ your father at work yesterday? 

А) Is                                             В) Were                                               Д) Does 

 Б)  Was                                        Г)  Will be                                        



2. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I _____ at the lesson now 

А)   is                         В)  a     Д) are 

 Б)  the                          Г)  am      

3. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

We never did____ homework. 

А)   his                      В) my     Д) our 

Б)   your                      Г) their         

4. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

____ a table in the corner of the room. 

А)    there is                       В) there will     Д) there were 

 Б)    there was                       Г)   there are        

5. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I’ll inform you all about these things when you ______ back to Kiev. 

А) will come                               В) would come                                    Д) comes 

Б) came                                       Г)  come 

6. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

“Jenny doesn’t like snakes”. – “________”.  

 А) Julie doesn’t either               В) neither Julie does                            Д) neither does Julie 

 Б) nor is Julie                            Г)  Julie doesn’t like neither 

7. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

What about ____ to the theatre tonight? There is a good play on. 

А)  having gone                           B) gone                        Д) going 

Б)   to go                                      Г) go 

8. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

I ________ they ______ TV right now. 

 А) believe … have been watching       В) am believing … are watching       Д) am believing … watch 

   Б) believe … watch                             Г)  believe … are watching 

 

9. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

If I had my own flat I ______ the happiest man in the world. 

А) will be                               В) were                                      Д) be 

Б) would be                            Г) was  

10. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д. 

He _______ for the present they gave him, but he was so surprised that he forgot to do that. 

А) should have thanked           В) must have thanked                            Д) dared to thank 

 Б) ought have thanked            Г) may have thanked                         

11. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д.      

My brother _____ so many lessons if he hadn’t hurt his leg. 



А) wouldn’t miss                    В) won’t miss                                   Д) wouldn’t have missed 

 Б) didn’t miss                         Г)  hadn’t missed                          

12. У поданому реченні використайте необхідний варіант відповіді, з тих що позначені літерами 

А, Б, В, Г, Д.      

The door ______ before the performance began . 

 А) were being closed              В) had been closed                                Д) close 

 Б) have been closed                 Г)  had been closing                          

 

 

4. Вправи з граматики, що вивчається 

 

Тема: Узгодження часів. Майбутній час у минулому. Минулий перфектний час. Пасивний 

стан дієслова. 

Мета: вправляння у вживанні узгодження часів, у вживанні майбутнього часу у минулому, 

минулого перфектного часу, закріплення знань під час виконання тренувальних вправ з 

вживанням пасивного стану в англійській мові. 

 

Тренувальні вправи 

 

1. Change the following sentences into indirect speech: 

1. He said "I attend the.language laboratory almost every day. I am working hard at my 

pronunciation, and I hope I'll make good progress soon." 2. Helen said to Roger, "I'll join you in a 

moment if you wait for me at the entrance door." 3. Robert asked his friend: "Where are you going 

for the week-end? I hope you won't stay indoors all the time?" 4. Helen said: "Don't even ring me 

up. I'll be working at my translation." 5. Mother said to the children: "If Aunt Emily invites us we'll 

spend the week-end at the seaside." 6. "I'm sure I'll still be sleeping when you start. I don't want to 

get up so early," said Alice. 7. "I recommend you to join our company if you want to have a good 

rest," said Roger, "we are going to the river, I know a nice place for bathing there." 8. She said: 

"The tall trees make a green corridor, and their leaves are murmuring above our heads while we 

walk along that wonderful alley." 9. "Are you quarrelling again?" he asked. "Mother will be angry 

with you." 10. "If you watch TV for a long time, you'll get tired," said Mother to the boy. 11. He 

said: "Hurry up! Find your hockey stick. I'll be waiting for you outside because it's too hot here" 12. 

She said: "I'll give him your note if you like. I'll be seeing him tomorrow as we work together." 

 

2. Choose the propeк word from brackets and say in which of the sentences look is a link-verb: 

1. She looks (nice, nicely) in her new hat. 2. She looked (pleasant, pleasantly) and made everybody 

feel at ease. 3. She looked (pleasant, pleasantly) at the little boy. 4. Father looked (stern, sternly) at 

me and I felt unhappy. 5. The girl looked (happy, happily) at her father, but the father looked 

(angry, angrily). 6. The woman looked (helpless, helplessly). 7. The woman looked (helpless, 

helplessly) about. 8. What's the matter with you? You look so (sad, sadly). 9. She looked (sad, 

sadly) at me and turned away. 10. Everything is all right with the little girl; she looks (gay, gaily) 

and (cheerful, cheerfully) again. 

 

3. Translate into English. Pay attention to the sequence of tenses: 

1. Ему очень хотелось поехать на юг, и мы не думали, что он вернется так скоро. 2. Он 

сказал, что, когда он занимается, он всегда выключает радио. 3. Отец сказал, что мы 

отправимся, как только я кончу завтрак. 4. Мы говорили о своей будущей работе. Петр 

сказал, что он поедет учить ребят в свою родную деревню. Там хорошая школа. 5. У нас 

было мало времени, так как мы уезжали на следующий день. 6. Он очень торопился, так как 

боялся, что сестра будет ждать его. 7. Моя сестренка чувствовала себя несчастной, когда 

получила двойку за сочинение. 8. Я пойду домой, как только кончу прослушивать пленку 



пятого урока. 9. Мой старший брат сказал мне, чтобы я не включал магнитофон, если я не 

знаю, как это делать. 10. Я как раз завтракал, когда зашел мой приятель и сказал, что мне 

придется поторопиться, если я хочу присоединиться к нему. Они отправятся рано. 11. Мы 

решили, что пока ты будешь делать перевод, Аня будет помогать нам, потом мы поможем ей 

вымыть посуду и убрать комнату до того, как ее мама придет с работы. 12. Джон сказал, что 

он все устроит сам для нашей поездки на взморье. 13. Мы надеемся, что, когда он вернется, 

он примет участие в нашей дискуссии о современной американской литературе. 14. Он 

ответил, что мы не сможем уладить этот вопрос, пока не поговорим с деканом. 15. Джемма 

знала, что Артур не изменит своего решения, даже если она даст ему совет, и, кроме того, 

она не хотела давать ему никаких советов. 

4. Use the proper article: 

Robert Robinson, my old acquaintance, had worked at ... plant in Detroit. There ... technical 

school was started for advertising reasons. ... newspapers had stressed ... fact that ... school would 

be open to all ... workers "regardless of colour." 

Robinson's life before he came to that school had been full of ... hardships. His home was in one 

of ... southern states where he had become ... instrument-maker. ... unemployment caught up with 

him, and he went to Detroit where ... newspapers promised ... employment. In Detroit ... new period 

in his life began: ... endless search for ... work. He managed to enter ... technical school. He was ... 

only coloured student there. ... newspapers made the most of it and even featured his photograph at 

... work. ... papers, however, did not mention ... fact that he was paid less than ... white workers, and 

they kept quiet about ... animosity that he, was met with every morning. 

 

5. Use the Past Indefinite or the Past Perfect instead of the infinitives in brackets: 

1. Margot (to go) to the door and (to lock) it, and (to return) with the key. 2. He sighed again and 

again, like one who (to escape) from danger. 3. Then I (to search) for a piece of paper and a pencil, 

and I (to write) a message for the maid. 4. He (to make) tea and (to eat) the biscuits which Mrs. 

Aberdeen (to bring) him. 5. Ansell (to give) an angry sigh, and at that moment there (to be) a tap on 

the door. 6. When the cinema (to be) over they (to go) for a walk across the dark, damp fields. 7. 

The door (to open). A tall young woman (to stand) framed in the light that (to fall) from the 

passage. 8. Cassie (to spend) the night at home, and on entering the dining-room (to glance) at the 

space above the fire. 9. He (to walk) about our sitting-room all afternoon, murmuring to himself. 10. 

It (to be) all so sudden that for a moment no one (to know) what (to happen). 11. He (to tell) me that 

they (to be) at the same public school and (to be) friends ever since. 12. At the age of seventy-four 

he (to be) excited as a boy about his expedition. 13. Near the door he (to see) the man he (to notice) 

at the station. 14. The house (to be) much smaller than he (to think) at first. 

 

6. Change the following sentences into disjunctive questions: 

1. He is having dinner now. 2. They usually have dinner at six. 3. She has a music lesson every 

Wednesday. 4. They had a quarrel yesterday. 5. She is having a music lesson now. 6. He had to take 

four exams. 7. Next week you'll have to prepare for your last exam. 8. She had to wait for a long 

time. 9. We have to arrange everything by tomorrow. 10. He had to pay a lot of money for this TV-

set. 11. They will have to start tomorrow morning. 12. He has to work a lot at his English. 

 

7. Use the Past Indefinite, the Past Continuous or the Past Perfect instead of the infinitives in 

brackets: 

1. Yes, Hatte? What you (to say)? 2. He even (not to count) the money that Lammiter (to hold) out 

to him. 3. I (to look) at her. She (to smile) to herself and (not to answer) my question at once. I (to 

repeat) it. 4. For some time she (not to realize) where she (to be) and what (to happen). 5. Then she 

(to get) up and (to go) to the kitchen and (to open) the fridge. 6. Toby and Michael (to smile) at 

each other and (to begin) to walk slowly towards the lake. 7. The silence in the room (to tell) that 

the rain (to stop). 8. She (can) not think why she (not to think) of this before, she (to say). 9. He (to 

go) away on the very day I (to arrive). 10. My mother (to make) sandwiches in the kitchen and (not 

to hear) the bell. 11. He (to go) to school for the first time with a bunch of flowers in his hand, and 



it (to seem) to him that everyone (to turn) to look at him. 12. After he (to leave) school he (can) not 

find a job and (to decide to go to New York. 13. The grass (to be) damp; it (to tell) us that rain (to 

fall) in the night. 14. Now he (to look) at me with wide open eyes. 15. He (can) not help thinking 

that he (to see) that face somewhere before. 16. After he (to read) "The Gadfly" he (to tell) all his 

friends that he never (to read) a better book. 17. Roger (to say) he (to come) back in an hour. 18. 

She (to turn) half about and (to see) that the rain (to stop) and it (to be) a little brighter outside. 19. 

After the war they (to part) and he (to tell) me that he (not to see) her since. 20. She (to go) back to 

take her gloves and bag which she (to leave) on the hall table. 21. The storm (to pass) and the sun 

(to shine) on the green leaves of the trees. 22. He (to look) through the window and (not to seem) to 

notice me. 

 

 

 

8. Use the Past Indefinite, the Past Continuous or the Past Perfect Continuous instead of the 

infinitives in brackets: 

1. He (to read) his evening paper as usual when a friend of his called him on the telephone. 2. He (to 

read) before the fire for half an hour when the telephone rang. 3. When we went to see them last 

night, they (to play) chess; they said they (to play) since six o'clock. 4. She felt chilly after she (to 

swim) for an hour. 5. They told me that Ben still (to swim). 6. The boys (to play) football and did 

not hear their mother calling them from the window. 7. The boys were tired because they (to play) 

football. 8. We (to work) in silence for some time when John spoke. 9. He (to look) at the fire and 

(to think) of something. 10. He (to look) three or five minutes at the fire and then turned his face to 

me; it was sad. 11. At last I found the book, which I (to look) for all day. 12. He asked me what I (to 

look) for. 13. When I entered the room Sir George (to talk) in a loud voice. 14. They told me Sir 

George just (to talk) about me. 15. Monty (to tremble) too in fits which shook his body from top to 

bottom. 16. She (to put) aside the book she (to read) and (to stand) up from the table. 

 

9. Translate into Russian and then change the following sentences into indirect speech: 

1. How long have you been sitting here? 2. It has been raining since morning, and we cannot go out. 

3. She has been teaching in that school since 1968. 4. He has been working since I came here. 5. 

Come in! We have just been speaking about you. 6. I've just been asking him; he says he knows 

nothing. 7. They have been watching me all the time. I don't like it. 8. She has been waiting in the 

library for a long time. 9. What have you been doing since I last saw you? 10. Where have you been 

all the time? 

 

10. Translate into English using the appropriate tenses: 

1. Он уехал в тот день, когда я приехал. 2. Все эти дни ой работал упорнее, чем ты. 3. Почему 

ты не слушаешь, когда я говорю с тобой? 4. Она долго работала в саду. Она не знала, что 

происходит в доме. 5. Не возвращайся, пока не найдешь его. 6. Вы давно знаете друг друга? 

7. Не говори ему, когда мы приедем. 8. Я сейчас работаю усиленно, чтобы догнать группу. Я 

был болен две недели. 9. В тот вечер у нас было очень мало времени, так как мы уезжали на 

следующий день. 10. Маленькая Кити только что прыгала по комнате; где она сейчас? 11. 

Наступил вечер, а дождь все шел. 12. Извините, я не знала, что вы меня ждали. 13. Он сказал 

вам, когда придет? 14. Я знаю его, давно знаю. 15. Ваш мальчик очень подрос за эти месяцы. 

16. Я был очень занят с тех пор, как видел вас в последний раз. 17. Я вижу, все смеются. Ты 

опять рассказываешь небылицы! (to tell tales) 18. Он сказал, что они выполняют эту работу с 

августа. 19. Она смотрела на меня с минуту, потом отвернулась и вышла из комнаты. 20. Я 

уверена, что все будут смеяться над тобой, если ты наденешь эту шляпу. 21. Сколько 

времени вы занимаетесь спортом? - С детства. 22. Девочка вскочила со скамьи, на которой 

сидела, и побежала встречать мать, которая как раз входила в сад с улицы. 23. Лекция еще не 

началась, и студенты болтали и смеялись. 24. Я увидел его прежде, чем он меня. Он 

отвернулся, и я понял, что он опять не ответит на мои вопросы. 

 



11. Use the proper article. Pay attention to the with-phrases (attributive and adverbial): 

1. ... driver was ... young fellow with ... large red hands, ... long legs and ... orange hair. 2. They 

watched them go with ... amused look. 3. She always met me with ... smile. 4. He sat down to table 

with ... great pleasure. 5. They have been working with ... enthusiasm all this time. 6. It was ... little 

house with ... green windows and ... brown door. 7. It was ... cold winter with ... sunny weather and 

... severe frosts. 8. The child looked at us with ... surprise. 9. He was ... young man with ... pleasant 

open smile. 10. He spoke with ... bitterness. 

 

12. Put the following sentences into the Passive Voice: 

a) 1. They often invite me to their parties. 2. People speak English in different parts of the world. 

3. One uses milk for making butter. 4. We form the Passive Voice with the help of the auxiliary 

verb "to be". 5. They build a lot of new houses in this district every year. 

b) 1. They built this house in 1950. 2. Somebody locked the front door. 3. Someone broke my pen 

last night. 4. They punished the boy for that. 5. They finished their work in time. 

c) 1. People will forget it very soon. 2. They will translate this book next year. 3. They will tell 

you when to come. 4. Where will they build a new library? 5. Someone will ask him about it. 

13. Put the following sentences into the Passive Voice: 

1. No one has seen him anywhere this week. 2. Somebody has invited her to the party. 3. They have 

done all the exercises in written form. 4. They had done everything before we came. 5. I thought 

they had already sent the letter. 6. Evidently somebody had informed him of the news before they 

announced it. 7. They are constructing some new metro lines now. 8. Waita little. They are 

examining the last student there. 9. They are discussing this question now. 10. We could not use the 

cassette-recorder, they were repairing it. 11. When I switched on the radio they were broadcasting a 

very interesting programme. 12. They have not yet told him about it. 13. The branches of the tree 

hid her face. 14. I know her family. Her brother Charles has taken me there more than once. 15. I 

am sure your presents will please them. 16. They informed me that they had seen you in Oxford 

Street. 

 

14. Use the proper article. Pay attention to the article in adverbial phrases of manner 

1. She nodded to me with ... smile. 2. I shall do it with ... pleasure. 3. He closed the door with ... 

bang. 4. Everybody looked at her with ... approval. 5. They were talking in ... low voices. 6. Though 

he said it in ... whisper I heard everything. 7. She was pulling her gloves on in ... very slow way. 8. 

She went up the steps like ... bird. 9. I was trembling like ... leaf. 10. She said it in ... matter-of-fact 

voice. 11. The young man smiled in ... amazement. 12. She was weeping like ... child. 13. With ... 

deep sigh she rang the bell. 14. They were walking along ... side by ... side. 15. He worked from ... 

morning till ... night but earned very little. 16. She told me everything ... word for ... word. 17. The 

boys were all dirty from ... head to ... foot. 18. I always meet them walking ... arm in ... arm. 

 

15. Put the following sentences into the Passive Voice making the indirect object the subject of 

the passive construction. 

Note. It is more usual in English to make the indirect object the subject of the passive construction. 

Mоdel:   They showed me the way. 

I was shown the way. 

1. He offered me a chair. 2. We gave him all the money. 3. They have just shown me a new 

magazine. 4. Mother promised the boy a new toy. 5. Nobody has told me the news yet. 6. They sent 

you the invitation last week. 7. I am sure they will offer you a very interesting job. 8. They 

recommended me several articles on that problem. 9. Someone taught him French and gave him a 

dictionary. 10. They asked us to be there at eight o'clock. 11. They have promised me some books 

on this problem. 12. A passer-by showed us the way to Trafalgar Square. 

 

16. Translate the following sentences into English using the Passive Voice: 

1. Когда обсуждался этот вопрос? 2. Такие вопросы часто обсуждаются на наших собраниях. 

3. Какой вопрос сейчас обсуждается? 4. Этот вопрос уже обсудили. 5. Когда я пришла, этот 



вопрос обсуждался. 6. Эта книга написана в XVIII веке. 7. Когда статья будет написана, ее 

поместят в газете. 8. Рассказ уже написан? 9. Эта работа была написана до того, как были 

сделаны новые открытия в этой области. 10. В Москве сейчас строится много новых домов. 

11. Когда мы переехали сюда, неподалеку строилось несколько домов. 12. На этой площади 

будет построен новый дом. 13. Этот дом был построен до войны. 14. Эта школа только что 

построена. Осенью в ней начнутся занятия. 15. Мне уже задавали такой вопрос. 16. Такие 

вопросы часто задают на экзамене. 17. Я уверена, что вам зададут много вопросов, когда вы 

будете рассказывать о своей поездке. 18. Так как ему уже раньше задавали такие вопросы, он 

знал, что ответить. 

 

17. Put the following sentences into the Passive Voice. 

Model:   They laughed at him. 

He was laughed at. 

1. People speak much of him. 2. They will look after the children well. 3. People will laugh at you if 

you say it. 4. They sent for the doctor immediately. 5. Everybody listened to her attentively. 6. They 

always wait for me after the lessons. 7. Nobody took notice of this little boy. 8. Everybody lost 

sight of the boat in the fog. 9. Why are they laughing at her? 10. I wonder whether they will listen 

to him. 11. Students often refer to these books. 12. Nobody has ever spoken to me in such a way. 

13. If they send for you don't refuse to come. 14. They have not referred to that incident since then. 

18. Make up sentences using the given verbs in the Passive Voice: 

to look (at), to listen (to), to wait (for), to think (of), to speak (about), to refer (to), to look (for), to 

look (after), to send (for), to laugh (at), to speak (to), to ask (for). 

 

19. Translate into English using the Passive Voice: 

1. Работа только что закончена. 2. Доклад слушали очень внимательно. 3. Его вчера нигде не 

видели. 4. Телеграмма будет получена только завтра. 5. На этой улице строится новая 

станция метро. 6. Когда была написана эта статья? 7. Его попросили принять участие в 

концерте. 8. Об этом фильме много говорят. 9. Ей посоветовали написать доклад по-

английски. 10. Вас просят к телефону. 11. Мне дали эту книгу всего на 3 дня. 12. Эта книга 

не переведена на русский язык. 13. Эта пьеса поставлена в Московском Художественном 

театре. 14. Меня об этом никогда не спрашивали. 15. В детстве ее учили музыке. 16. После 

лекции нам покажут фильм о Лондоне. 17. Письмо еще не отправили. 18. Интересно, ему уже 

сказали об этом или нет. 19. На эту книгу редко ссылаются, хотя она была издана в 1970 

году. 20. Над вами будут смеяться, если вы это скажете. 

 

20. Use the proper article: 

Мог knew that now was his chance to give Miss Carter ... letter. He stood up. Miss Carter 

looked at him, ... little surprised. Мог searched his pockets for ... letter, which took him ... moment 

or two. Then he held it forth and threw it quickly on to her knee. It fell to ... floor and she picked it 

up with ... puzzled look. As she did this, ... motion caught ... Mor's eye and he looked over ... Miss 

Carter's head to see that Demoyte was standing at ... open door and had seen ... scene. Miss Carter, 

who had her back to ... door, had not observed him. She put ... letter quickly into ... handbag, which 

lay beside her, and looked up again at Мог. 

(After "The Sandcastle" by Iris Murdoch) 

 

21. Comment on the formation and meaning of the tenses in the following sentences. Translate 

them into Russian: 

1. The sun rises in the East; now it is setting and night is falling. 2. I haven't seen your brother 

lately. Has he gone away? 3. I am taking the children to the Zoo this afternoon. 4. I felt she did not 

believe a word I was saying. 5. She suddenly realized that she had left her umbrella in the bus. 6. 

When shall we see you again? - I'll call on you as soon as I come back from Canada. 7. He was tired 

because he had been working too hard. 8. They haven't spoken to each other since they quarrelled. 

9. We shall be playing in a tennis match on Sunday with medical students. 10. I hoped she would 



soon forget all about it. 11. I have been waiting here nearly half an hour. 12. I must have a rest. I 

have been running round the town all day. 

 

 

 

 

Тема: Складний додаток. Вживання герундію після деяких дієслів та словосполучень. 

Мета: відпрацювання граматичних навичок з теми «Складний додаток»; відпрацювання 

граматичних навичок з теми ”Вживання герундію після деяких дієслів та словосполучень”;  

 

Тренувальні вправи 

 

1. Point out the Complex Object and the verbs after which this construction is used: 

1. She made me do it. 2. I saw him enter the room. 3. We watched the train disappear. 4. You will 

hear him speak. 5. Mother didn't let the boy go to the yard. 6. The teacher made the pupil repeat the 

rule once more. 7. We wanted him to repeat the poem. 8. I should like you to come to our place. 9. 

Nobody expected him to say that. 10. Who wanted you to go there? 

 

2. Complete the questions using the Complex Object: 

1. Do you want ...? 2. Did you hear ...? 3. Do you expect ...? 4. Has anybody seen ... ? 5. Did 

anybody make ... ? 6. Who has noticed ...? 7. Why doesn't the doctor let ...? 8. Do you often see ...? 

9. Would you like ...? 10. Did anybody expect ...? 11. Can you make ...? 12. Who made ...? 13. Did 

your parents want ...? 14. Who let ...? 

 

3. Put the following sentences into the Passive Voice: 

1. Everybody looked at them with interest. 2. They have finished the work at last. 3. The children 

surround their teacher after the lessons. 4. I lost the key yesterday. 5. He has brought the letter. 6. 

We shall send for the doctor at once. 7. One can rely on this man. 8. They were discussing the 

examination questions. 9. Have they asked you about it? 10. People met the delegation at the 

station. 11. Suddenly we heard some steps. 12. They will tell you everything about it. 13. We can 

win peace if we fight for it. 14. Nobody has answered my question yet. 15. What have people done 

about it? 16. They are typing the text. You'll have to wait. 17. Students often ask for this book. 18. 

People speak well about her. 19. They spoke to each student. 20. They have just discussed this 

question. 

 

4. Use the proper article. Pay attention to the of-phrases: 

a) 1. He leaned on ... back of ... chair. 2. He saw the boy on ... roof of ... house. 3. ... neck of ... 

bottle was, very narrow. 4. It was ... face of ... old man. 5. ... cover of ... book was very bright. 

b) 1. He gave her ... little bunch of ... flowers. 2. I am looking for ... box of ... matches. 3. She 

joined ... group of ... students standing near by. 4. ... whole pack of ... cigarettes got wet and he 

couldn't smoke. 5. The house was reached by ... flight of ... steps. 

c) 1. She asked for ... glass of ... water. 2. We could see ... drops of ... dew on the grass. 3. What 

do you say to ... bottle of ... beer? - No beer, thanks, I prefer ... glass of ... mineral water or just ... 

cup of ... tea. 4. He took ... jug of ... milk standing on the kitchen-table and poured himself a little. 

5. Here's ... piece of ... chalk for you to write with. 

 

5. Translate into English using the Complex Object with the infinitive: 

1. Я слышал, как кто-то вошел в комнату. 2. Я видел, как они вместе вышли из дому. 3. Мы 

не ожидали, что он вернется так скоро. 4. Никто не слышал, как ребенок открыл дверь. 5. Это 

заставит тебя подумать, как исправить ошибку. 6. Мы хотели, чтобы они рассказали нам что-

нибудь о Москве. 7. Я часто слышал, как она задавала один и тот же вопрос. 8. Интересно, 

что заставило его отказаться? 9. Мы видели, как дети побежали в сад. 10. Я хочу, чтобы все 

перевели эту статью. 11. Мы не хотим, чтобы вы это делали одни. 12. Он почувствовал, как 



из окна подул холодный ветер. 13. Тетя хочет, чтобы мы провели лето с нею. 14. Мы 

ожидали, что делегация приедет в конце недели. 15. Я хочу, чтобы вы были более 

внимательны. 16. Он почувствовал, что вода поднялась ему до колен. 17. Заставьте ее помочь 

вам. 18. Они ожидали, что мы примем участие в обсуждении. 19. Я слышала, как кто-то 

открыл и закрыл дверь. 20. Она хочет, чтобы ее сын поступил в университет. 

 

6. Change the following dialogue into indirect speech: 

Ann: Will you join me? I am going to the grocery. 

Helen: Come along, I have spare time, and will you go with me to the Department store? 

Ann: Surely. Do you want to buy a new dress, a blouse or a skirt? I know you are very fond of 

blouses. 

Helen: That's right. How do you know? 

Ann: It's quite easy to guess. You have a new blouse nearly every other day. 

Helen: You see,
 
this time I want to buy a pair of shoes. 

Ann: Haven't you bought brown shoes recently? 

Helen: I bought those for my mother. 

 

7. Translate into English using the Passive Voice: 

1. Письмо получено вчера. 2. Этот роман не переведен на английский язык. 3. Работа будет 

закончена сегодня. 4. Когда будет издана ваша статья? 5. Тебя пригласили на вечер? - Нет 

еще, но я уверена, что меня пригласят. 6. Почему за ним послали так поздно? 7. Он сделал 

все, о чем его просили. 8. Вас просят подняться наверх. 9. Его речь на собрании была такой 

интересной, что о ней потом много говорили. 10. Покажите мне, где в вашем городе строится 

новый театр. 11. Этот материал сейчас носят. Он не дорогой и хорошо стирается. 12. Этого 

лектора всегда слушают с интересом. 13. Факты, о которых вы говорите, были опубликованы 

на прошлой неделе. 14. О ней очень хорошо отзываются. 15. Доктор сказал, что больного 

надо немедленно отправить в больницу. 16. В нашей стране о детях хорошо заботятся. 17. 

Мне только что предложили интересную работу. 18. В этот момент обсуждался очень 

важный вопрос и все внимательно слушали. 

 

8. Use the proper article: 

1. ... building Lammiter saw now was ... garage (once it had been ... stable and ... coach-house). 2. 

... curiosity is ... vivid emotion. 3. He looked like ... man with several problems on his mind. 4. She 

went to ... window for ... air. ... pain about her heart was dreadful. 5. It was not ... answer he had 

expected. 6. He asked her if she could get him ... clothes in which he could pass unnoticed. 7. ... 

young man in ... photograph seemed familiar to me. 8. She stared at him with ... strange look that he 

could not interpret. 9. On ... evening of St. Valentine's day Boldwood sat down to ... supper as 

usual. 10. Suddenly round ... corner of ... house ... group of ... men appeared. 11. "... boy is all 

right," he Said in ... low voice. 12. ... new information about them? Do you jfeally have ... new 

information? 13. When we returned to ... town it was already ... late autumn. 14. Oh, darling, it's ... 

Behrman's masterpiece - he painted it there ... night when ... last leaf fell. 15. My brother has ... 

little cottage ... mile or so from here, and I have been spending ... couple of ... days with him. 

 

9. Translate the following sentences into English paying attention to the use of tenses: 

1. Когда мы вошли в зал, занавес уже поднялся. 2. Он пожалел, что сказал ей правду, когда 

увидел, что она плачет. 3. Хотя одна из ведущих актрис заболела, спектакль состоялся. 4. Кто 

звонил тебе вчера в 7 часов вечера? 5. Что было у вас сегодня на завтрак? 6. Он звонил мне и 

спрашивал, все ли готово для пикника. 7. С тех пор как мы приехали, погода стоит ужасная. 

8. Мы обсудим все после того, как выпьем по чашке кофе. 9. Вы очень бледны. Вы болели 

все это время? 10. Она сказала, что идет в овощной магазин, чтобы купить моркови и лука. 

11. Почему ты пришел? Тебе было сказано, что я буду занята сегодня. 12. Если ты 

послушаешься моего совета, ты никогда не пожалеешь об этом. 13. За всю свою жизнь я не 

встречала такого доброго человека. 14. Он сказал, что окончил институт в 1976 году. 15. Мне 



бы хотелось знать, когда она приедет в Москву. Если она приедет в этом месяце, то я смогу с 

ней увидеться. 

 

10. Use the Future Indefinite, tbe Future Perfect or the Present Perfect instead of the infinitives 

in brackets. 

Note. Remember that in clauses of time the Present Perfect is used instead of the Future Perfect. 

1. By the end of the year I (to read) five of Shaw's plays. 2. They (to leave) the country before you 

go to see them. 3. I can give you a definite answer only after I (to speak) to my mother. 4. By the 

end of the term we (to learn) a lot of new words. 5. I hope, when you (to do) this exercise, there (not 

to be) so many mistakes in it. 6. I expect you (to grow up) by the time I come back from England. 7. 

You had better not go bathing until you (to get rid) of that cough. 9. I'm sure you (to forget) me by 

that time. 9. She shan't have any pudding until she (to eat) her potatoes. 10. When I (to learn) a 

thousand English words, shall I be able to read a newspaper? 11. I (to write) all my exercises long 

before you come back. 12. Don't ask for another book before you (to read) this one. 13. They will 

not return home until they (to see) Scotland, Ireland and Wales. 14. I hope that by the end of the 

year he (to teach) us to speak English a little. 15. Sit down, and when you (to rest) I'll show you the 

garden. 

 

11. Use the appropriate tenses instead of the infinitives in brackets, translate the sentences into 

Russian: 

1. Don't leave till we (to discuss) our plan in detail. 2. I hope that by the time I (to be) back with the 

flowers you (to finish) dressing for the theatre. 3. They are very slow in everything, so by the time 

they (to begin), we already (to finish). 4. I can go only after I (to look) through the morning papers. 

5. By the 1st of January she (to work) 30 years at the library. We are going to congratulate her and 

to celebrate the event. 6. I (to write) Lucy after I (to pass) all my exams. She always asks me about 

the examination results. 7. She promises to give me this novel for a couple of days
 
as soon as she (to 

read) it. 8. I'm afraid we (to be) late, and they (to sell) all the tickets by the time we arrive. 9. If we 

(not to make) haste, they (to arrange) everything by themselves by the time we (to come) and (to 

reproach) us of being lazy-bones. 10. Don't forget to dust the room when you (to do) the beds. 11. 

Be sure to come before six or he (to go) already. 12. The test must be handed in as soon as you (to 

write) it. 

 

12. Translate into English paying attention to the sequence of tenses: 

1. Он сказал мне, что все будет сделано до того, как я вернусь. 2. Он надеялся, что к концу 

месяца он напишет третий акт пьесы. 3. Она была взволнована долгое время после того, как 

посмотрела спектакль. 4. Я еще не нашла своего места в партере, как погас свет. 5. Ник очень 

гордился, что достал билеты на премьеру. 6. Она напомнила мне, что зайдет за мной в 6.15, и 

у нас будет много времени до начала представления. 7. Роберт знал, что она не выйдет, пока 

не сделает работу по дому, и сомневался, придет ли она. 8. Он рекомендовал нам обсудить 

пьесу, после того как мы ее посмотрим. 9. Мать сказала детям, что не пустит их в цирк, пока 

они не сделают уроки. 10. Она дала мне программу, лишь когда тщательно прочла ее сама. 

11. Она сообщила мне, что наш проект будет вскоре обсужден, и спросила, есть ли у меня 

еще вопросы. 12. Я был удивлен, когда узнал, что они починили телевизор. Я думал, что они 

не сумеют сделать это сами. 

 

13. Translate into English using the gerund: 

1. Я очень люблю читать хорошие книги. Хорошие книги подобны хорошим друзьям. 2. Он 

продолжал поглядывать на часы. 3. Избегайте делать ошибки; выполняйте упражнения 

тщательно. 4. Перестаньте, пожалуйста, смеяться и послушайте меня. 5. Девушки не 

замечали его и продолжали болтать о фильме, который недавно видели. 6. Она выглядела так 

забавно, что я не мог не рассмеяться. 7. Когда пришел Бен, Том продолжал работать и не 

обращал внимания на товарища. 8. Тетя Полли была уверена, что Том уже перестал работать 

и побежал на речку. 9. Эту пьесу не стоит смотреть, она очень скучна. 10. Эти факты стоит 



упомянуть, они очень важны. 11. Не будете ли вы добры позвонить мне завтра? 12. Я не мог 

не улыбнуться тому, что она говорила. 13. Она не любит приходить поздно. 14. Он 

продолжал говорить, но я не слушала его. 15. Он настаивал на том, чтобы пойти с нами. 

 

14. Use the proper article where necessary: 

a) Before ... week had passed, ... whole neighbourhood knew that Mr. Dale was going to ... 

Africa as ... mechanic with ... big scientific expedition. ... expedition would have to cross to ... 

America with all its machines on board ... big liner, and from there start for ... Africa. ... expedition 

would sail to ... Algeria and from there it would cross ... African continent to ... Madagascar. 

b) Anyone who has ever travelled on ... New York underground railway during ... rush hours 

can easily understand ... following: ... little man, pushed into ... car, suddenly thought, of ... 

pickpockets and quite suddenly remembered that he had some money in his overcoat. He put his 

hand into his pocket and was somewhat shocked upon finding ... fist of ... fat fellow-passenger. 

"Aha!" cried ... latter, "I have caught you this time!" 

"Let my hand go,"replied ... little man. 

"... Pickpocket," cried ... fat passenger. 

"... Scoundrel," answered ... little one. 

Just then ... tall man, who stood between them, glanced up from ... paper he was reading. 

"I'd like to get off here, if you, ... fellows, don't mind taking your hands out of my pocket." 

 

15. Translate into English paying attention to the Passive Voice: 

В прошлом году нашим драмкружком была поставлена новая пьеса. Пьеса была вначале 

прочитана и обсуждена. Она всем так понравилась, что несколько дней о ней только и 

говорили. Когда были распределены роли (to distribute parts), начались репетиции (rehearsal). 

Однажды к нам пришел режиссер из театра. Он дал нам несколько ценных советов. 

Наконец спектакль был готов. Было решено, что пьеса будет поставлена на институтском 

вечере. Как известно, в таких случаях рассылаются пригласительные билеты (invitation 

cards). Мы тоже послали приглашения во все вузы города. 

Наступил долгожданный (long-expected) вечер. Зал был переполнен, все места были 

заняты. Прозвенел последний звонок. Спектакль начался. Наша пьеса была тепло встречена 

зрителями. Всюду слышалось: «Кто рисовал декорации? Кто сделал костюмы?» Спектакль 

имел большой успех и был повторен после этого много раз. 

 

16. Write the passive forms of the following infinitives. 

Models:  to love - to be loved 

to know  - to be known 

to touch, to see, to stage, to refuse, to accept, to receive, to support, to invite, to tell, to remember, to 

send, to find. 

 

17. Use the appropriate forms of the infinitives of the verbs in brackets: 

1. We did not want (to see) him. 2. He did not want (to see). 3. She doesn't allow me (to touch) 

anything on her dressing-table. 4. I knew that the painting was wet and must not (to touch); it could 

(to spoil). 5. I can (to do) the work in two days. 6. The work can (to do) in two days. 7. Mother says 

his invitation must tto accept). 8. The books may (to put) on the upper shelf. 9. She can't (to take) 

care of the children, she is a child herself. 10. The children must (to take) care of. 11. The dress 

must (to finish) before the evening. 12. Can it (to do) today? 13.1 don't expect it (to do) so soon. 14. 

I expect, you (to start) as soon as possible. 

 

18. Translate into English using the Passive Infinitive: 

1. Это письмо нужно отправить немедленно. 2. Эта статья не может быть переведена так 

скоро. 3. Этот ответ должен быть найден. 4. Карандаш, кажется, сломан. 5. Его можно тоже 

пригласить. б. Это правило нужно запомнить. 7. Цветы можно поставить на стол у окна. 8. Я 

хочу, чтобы меня послали туда вместе с вами. 9. Ему должны сказать правду. 10. Эта пьеса 



не может быть поставлена в детском театре. 11. Я хочу, чтобы меня поняли правильно. 12. 

Они хотели, чтобы им дали разрешение пользоваться этими книгами. 13. Я не люблю, когда 

мне задают глупые вопросы. 14. Это можно легко понять. 15. Это нужно объяснить всем. 16. 

Я хочу, чтобы этот инцидент был забыт навсегда. 17. Этот текст можно перевести за полчаса. 

18. Эту книгу можно прислать вам завтра, если хотите. 19. Его вещи нужно отнести наверх. 

20. Вам не нужно делать перевод сегодня. Его можно сделать завтра. 

 

19. Use the proper article: 

1. There was at ... dining-table ... middle-aged man with ... dark eyes and ... sunburnt face, who had 

attracted ... Martin's attention. 2. Aileen knew almost nothing of ... literature except ... few authors. 

3. I must have slept ... long time, for when I got up and went out of ... room I didn't know whether it 

was ... night or ... morning. 4. We had ... cold bacon for ... lunch that day. There was not much of it. 

I took it to be ... bacon we had not eaten for ... breakfast. But on ... clean dish it looked rather 

appetizing. 5. When ... winter came Hans suffered ... good deal from ... cold and ... hunger and often 

had to go to ... bed without any supper but ... few dried peas or some nuts. 

 

20. Point out the Complex Object and the verbs after which this construction is used. Translate 

the sentences into Russian: 

1. Then they heard the door-bell ring. "Who can that be?" said Mrs. Wainwright irritably. 2. Mrs. 

Mooney sat in a straw armchair and watched Mary remove the breakfast things. 3. There's a 

conference of teachers of history at Leeds. Your father wants to go to it. 4. He saw her eyes glint in 

the darkness. 5. It was past two o'clock when she heard the car return. 6. Tom made the boys go 

away. 7. He let us take the box. 8. They heard her start the car. 9. Would you like me to leave now? 

10.1 think I know why she makes you come here every day. 11. She felt her voice tremble. 12. 

Make your daughter help you. 

 

21. Point out the Complex Object and answer the following questions: 

1. When do you expect your friends to arrive? 2. Why did you let the boy touch my things? 3. 

Would you like me to stay or to leave right now? 4. Do you want me to inform them of the news? 5. 

Which question do you want me to answer? 6. How did you manage to see him enter the house if it 

was pitch dark? 7. Has anybody heard him say these words? 8. Who made you act in such a way? 9. 

Do you feel my hands grow cold? 10. How did you make him agree to this proposal? 11. What 

direction did you notice them drive? 12. What do they expect me to do in this situation? 

 

22. Paraphrase the following sentences using the Complex Object: 

1. I noticed how he nodded to her. 2. The old lady liked when people greeted her politely. 3. I think 

I hear that sonie-body is moving upstairs. 4. We expect that he will deliver a speech at the 

conference. 5. I felt that somebody touched me on the shoulder. 6. They expected that I should say 

everything myself. 7. On entering the room we saw that they were talking very lively. 8. I felt that 

she was trembling from head to foot. 9. I heard that he was singing in the bathroom. 10. My little 

daughter likes when I am reading to her. 

 

23. Point out the Gerunds and translate the sentences into Russian: 

1. He was fond of skiing and skating in winter. 2. I beg your pardon for receiving you like this - do 

please sit down. 3. What I love best in the world is reading. 4. Nothing could be harder than just 

lying in bed day after day. 5. "Why do you keep on smiling?" she said severely. 6. He stopped 

writing and looked up at me. 7. Do you remember returning those books to the library? 8. Do you 

mind my smoking here? 9. I've given up the idea of going to the south in summer; my doctor 

doesn't allow me. 10. I don't seem to have much time for reading now. 11. The young officer kept 

on looking at his watch. 12. Their father doesn't mind going away for the holiday. 13. The boy 

looked so funny that they couldn't help laughing. 14. It was long after sunset, but no one thought of 

going to bed. 

 



24. Make up sentences using the following word combinations with the gerund: 

reading good books, speaking a foreign language, go on talking, keep on glancing, stop informing, 

begin working, manner of speaking, method of teaching, be worth seeing, be busy writing, can't 

help smiling, give up smoking, after coming, before entering. 

 

 

 

Тема: Часи та стан дієслова. 

Мета: закріплення вживання всіх часів та стану дієслова. 

 

Тренувальні вправи 

 

1. Name the tenses suggested by these point .and illustrate them with examples of your own. 

The tense expressing: 

1. an action at some definite time in the past; 

2. a temporary action, going on at the moment of speaking; 

3. an action in the future; 

4. an action in progress simultaneous to some definite moment in the past; 

5. a definite action in the near future; 

6. a prior action connected with the present by its result; 

7. an action which began before and is connected with the present through its duration; 

8. an action occupying a period of time which began in the past and is either still continuing or just 

finished; 

9. an action expected or anticipated in the near future; 

10. a habitual action in the present; 

11. a succession of actions in the past; 

12. a temporary action in the past taking place for some period of time expressed by the for-phrase; 

13. an action in its progress at a definite moment in the future; 

14. a prior action to some past moment, either resultative or durative; 

15. an action occupying a period of time which began before and continued into some past moment 

or just finished; 

16. a future action viewed from the past; 

17. a definite future action in the near future viewed from the past; 

18. a habitual action in emotional sentences with "always". 

 

2. Use the Present, Past or Future Indefinite instead of the infinitives in brackets. Use the Passive 

Voice where necessary: 

1. We (to be) all so excited, we (can) hardly wait for tomorrow morning. 2. I (to hope), my friend, 

that you (to come) and (to spend) at least a week with us. 3. No one (to know) when he (to come) 

tomorrow, or whether he (to come) at all. 4. I think he (to make) good progress very soon because 

he (to work) hard. 5. I will gladly do this if I (to be allowed). 6. He (to light) his pipe and (to look) 

at me for about three minutes. 7. The telegram (to bring) yesterday in the morning when I (to be) 

just about to leave the house for my office. 8. What you (to do) on your last day off? - I (to spend) it 

in the country with my friends. 9. He (to promise) that everything (to arrange) before tomorrow 

afternoon. 10. If anyone (to want) to see me, tell them I (to be) back by five. 11. Yesterday he (to 

walk) about our sitting-room all afternoon, murmuring to himself. 12. "I (can) not think why I 

always (to drop) things," (to say) Mrs. Oliver. 13. Arthur waited till Gemma (to come) up to him. 

14. After dinner I (to sleep) for two hours till my sister (to wake) me. 15. With a slight sigh he (to 

draw) the candle towards him, (to take) out a fountain-pen, and (to begin) a letter to his mother. 16. 

Your answers must (to write) on one side of the paper only. 17. He promised to come if he (to have) 

time. 18. As soon as you (to buy) the book, I (to borrow) it from you. 

 

3. Complete the following using the Present Indefinite or the Future Indefinite: 



1. He promised to bring some new magazines. I should like to know when ... . 2. It goes without 

saying I will accept the invitation if ... . 3. Please, tell him the news as soon as ... . 4. Let her know 

where the students have gone in case ... . 5. She is going to travel by car this summer, but she is not 

quite sure if ... . 6. Don't forget to put down her address for me before ... . 7. I can give you my 

notes on condition ... . 8. If you wish Mary to go shopping with you on Monday, ask her if ... . 9. I 

am told that a delegation of English students is coming to our University, but I don't know exactly 

when ... . 10. If he wants to go on an excursion to the seaside with us, tell him when ... . 11. I am 

afraid to disturb them if ... . 12. Please, ring me up if you learn when ... . 13. I'll communicate to you 

as soon as ... . 14. Dora expects us to come and see her on Sunday. She wants us to let her know if 

... , 15. Let's go to a cafe when ... .16. He will tell you when he ... . 17. You must explain it to him 

before ... . 18. It will be done by the time ... . 19. I'll help you to look for it until ... . 20. This dress 

will lose its colour when ... . 21. They will praise us if the work ... . 22. In spite of his promise to 

help us I don't think he ... . 

 

4. Use the Past Indefinite or the Future in the Past instead of the infinitives in brackets. Use the 

Passive Voice where necessary: 

1. The girl (to think) that if she (not to sell) the flowers she (not to be) able to buy bread. 2. He (to 

know) she (to feel) quite differently about it in the morning. 3. The old captain (to be) happy to be 

back and (to boast) he (to live) another twenty years. 4. At lunch Mariette (to tell) him with pride 

that this evening the cinema (to be) open. 5. Soon everything (to arrange) for the trip and the family 

(to start) for the railway station. 6. We (not to know) where the new bridge (to build) that summer. 

7. Why they (to keep) it from him? - They (to be) afraid he (to be) upset if he (to learn) the truth. 8. 

The old theatre in our native town (to reconstruct) last year. 9. That evening, at dinner she (to tell) 

me that when Roger (to come) we must show him the letter. 10. The dinner (to leave) on the table 

untouched. 11. He (to walk) about three hours and he (to see) a little village lost in snow. 12. Peter 

(to promise) to call on me before he (to leave) Moscow. 13. He (to ask) me to accompany him when 

he (to go) sightseeing. 14. She (to say) they (to be) glad to see Mr. Eliot at any time, and she (to 

know) her husband (to be). 15. When I (to wake) next morning I (to decide) that I (to visit) him as 

soon as his doctor (to allow) me. 16. They (to have) to stay there until Jill (to return) from Paris. 17. 

Then she came to New York where she (to remain) two years. 18. I (to have) no idea when he (to 

be) able to come. 19. I (to say) I (to try) to speak to her if I (to have) a chance. 20. The examiner (to 

tell) me not to come again until I (to be prepared) well. 

 

5. Translate into English using the Indefinite tenses in the Active or in the Passive Voice: 

1. Мы долго обсуждали работу спортивного общества института. 2. Как вы любите 

проводить время летом? - Я увлекаюсь ездой на велосипеде и игрой в волейбол. 3. Mы были 

удивлены тем, что она так хорошо говорит по-английски. 4. Мне кажется, что это выражение 

должно быть объяснено еще раз и с новыми примерами. 5. Я думаю, нам надо перекусить до 

того, как начнется последняя лекция. 6. Не кажется ли тебе, что в этом тексте мало новых 

слов? 7. А не кажется ли тебе, что серьезные тексты требуют хорошего знания языка? 8. Мы 

были очень тронуты рассказом о капитане Медоузе. 9. Доктор велел им подождать, пока она 

не проснется. 10. Я думаю, они будут здесь через полчаса, если поезд не опоздает. 11. Меня 

спросили, знаю ли я Марту Браун. 12. Ты знаешь, где находится этот музей? 13. На экзамене 

по истории Англии мне были заданы очень трудные вопросы. 14. Он знал, о чем она спросит, 

когда придет, и старался не думать об этом. 15. Я оставался там около часа, но никто не 

пришел. 16. Он имел обыкновение читать газету перед тем, как лечь спать. 17. Он читал 

газету перед тем, как лечь спать, когда я заглянул к нему в комнату. 18. Она закрывала окно 

по вечерам, так как боялась сырого воздуха. 19. Она закрывала окно, когда заметила, что 

калитка в саду открыта. 20. Старый капитан, бывало, приходил к нам и сидел часами. Он 

знал много удивительных историй. 

 

6. Retell the following jokes in indirect speech: 

a)  Boy of Six: Daddy, when I grow up I want to be'an Arctic Explorer. 



Father: That's fine, Bill. 

Boy: But I want to go into training at once. 

Father: But how? 

Boy: Well, I want a dollar a day for ice-cream, so I'll get used to the cold. 

b)  Customer: I should like a book, please. 

Bookseller: Something light? 

Customer: That doesn't matter. I have my car with me. 

c)  Landlord: I must remind you that I will not tolerate children, dogs, cats or parrots. And no 

piano playing. And no radio. Is that clear? 

Tenant: Yes, sir, but I think you must know that my fountain-pen scratches a little. 

 

7. Use the Present Continuous or the Present Indefinite instead of the infinitives in brackets: 

1. Wait for me, Alice. I (to come) too. 2. I (to be) afraid I (not to understand) you. 3. What you (to 

think) about it? - I (to think) you (to be) right. 4. What you (to think) about, Jim? - I (not to think) of 

anything, I just (to have) a rest. 5. Catherine (to be) in the garden. She (to pick) cherries. 6. I (to be) 

sorry, Jackson, but my friend (not to feel) very well, so drive us back, please. 7. Can you hear what 

he (to say)? 8. The girl you (to talk) about (to be) the eldest daughter of my old friend. 9. What you 

(to see) there? - I can't see quite well, but it (to seem) to Ine Lucy (to come). 10. What you (to look) 

at? - I simply (to look) about. 11. You always (to smile) when you (to see) him? 12. She always (to 

smile) when she (to talk) to him? 13. Mother (to say) Aunt Julia (to leave) on Thursday and Ann (to 

leave) with her. 14. Appetite (to come) with eating. 15. My sister (to practise) the piano; she usually 

(to practise) it about this time. 16. I (to hear) his voice in the next room. 17. What you (to listen) to? 

- I (to listen) to music. 18. She often (to come) to see you? - Not so often, she (to be) a student now 

and (to be) very busy. 19. Who else (to go) with you to Bulgaria? 20. When he (to go) to Bulgaria 

he always (to take) some presents to his Bulgarian friends. 

 

8. Use the Past Indefinite or the Past Continuous instead of the infinitives in brackets. In some 

sentences the Passive Voice is required: 

1. At lunch the rain still (to pour). 2. After breakfast he (to rise) from the table and (to light) a 

cigarette. 3. Peter (to walk) aimlessly up and down the room for a long time. He (not to know) what 

to do. 4. On Sunday morning the weather (to be) unusually lovely. The sun (to shine) brightly in the 

cloudless sky. It (to be) such a pleasure to be out in the open air. 5. Mrs.Oliver (to have) her 

breakfast in bed when the telephone (to ring). 6. They (to discuss) where to spend the weekend for 

an hour or two. Finally it (to settle): they all (to go) to Brighton. 7. "I (to have) an interesting 

conversation with Catherine when Paul (to appear) and (to interrupt) us," (to say) Dora. 8. While we 

(to watch) the last scene, Jean's warm tears (to fall) upon the back of my hand one by one, like 

raindrops in spring. 9. She (to get) into bed, (to lay) her head on the pillow and in two minutes (to 

sleep) like a child. 10. They (to be) all alarmed by the news that he (to return) and (to bring) his 

wife with him. 11. He (to make) good progress in French as he (to teach) by an experienced teacher. 

12. He (to be) in a hurry and (can) not wait till I (to finish) eating. 13. I (to go) quietly into the 

room. She (to sit) by the window staring at something. 14. Their talk (to interrupt) by a loud knock. 

Ann (to open) the door. A small pale boy (to stand) behind it. 15. They (to wander) about the furest 

for several hours. At last they (to decide) to return. 

 

9. Comment on the use of the Continuous tenses and translate the sentences into Russian: 

1. I suppose you will be joining him soon. 2. John knew that he was late. Catherine and the children 

would be waiting. 3. I must be back to the hotel. I think they are wondering what has become of me. 

4. Of course you were ill much worse than I. How are you feeling now? 5. What are you doing this 

evening? 6. Nobody will ever know what he was thinking about at that moment. 7. I hear your son 

is coming for the holiday. 8. I suppose I ought to go back. Ann will be wondering where I am. 9. 

The news that they were coming backrthe next day frightened her. 10. His thoughts switched to 

Miss Crag, whom he would be meeting at lunch-time. 11. She was looking out of the window and 

did not hear the door open. 12. We are learning the English tenses now. 



 

10. Translate into English using the Indefinite or the Continuous tenses. Use the Passive Voice 

where necessary: 

1. Если вы можете дать мне новые сведения до понедельника, пожалуйста, дайте мне знать. 

2. Я иду в библиотеку после занятий. Я могу поменять твои книги, если хочешь. 3. Пылесос 

опять сломан. Пойди к соседке и спроси, не одолжит ли она нам свой. 4. Пока она убирала 

комнату, я забавляла ее маленькую дочку. 5. Если вы не пойдете с нами в кино, вы будете 

потом жалеть. Фильм очень интересный. 6. Эти книги нельзя перекладывать. 7. Вы лучше 

себя чувствуете сегодня? - Да, благодарю вас. 8. Вчера меня познакомили с известным 

артистом. 9. Вы придете завтра? - Да, если буду свободна. Я обычно занята в понедельник. 

10. Я завтра встречаю моего старого школьного друга. 11. Ее морщинистое лицо выглядело 

обеспокоенным и грустным. Ее внук собирался стать моряком, а она была против этого. 12. 

Я не была уверена, примут ли они наше приглашение провести конец недели с нами. Мои 

родители также не были уверены. 13. Анна думает, что они будут ждать нас ровно в пять. 14. 

Вчера я прождала тебя у метро 20 минут и ушла домой. Почему ты не пришла? 15. Этот 

новый метод вводится теперь в некоторых школах. 16. Когда она садилась в автобус, он 

тронулся. 17. Он долго жил в Санкт-Петербурге и знает город очень хорошо. 18. По дороге в 

театр он сомневался, придет она или нет. 

 

11. Read the following sentences twice: (a) in the Present Perfect tense; (b) in the Past Indefinite 

using the words in brackets: 

1. He (to tell) me about it (a minute ago; just). 2. I (to be introduced) to him (at the Institute; 

already). 3. He (to inform) them about his plans (last time; ever)? 4. She (to be) here (at six o'clock; 

since six o'clock). 5. Jim (to come) back (last night; yet)? 6. I (to admire) his books (when a boy; 

since childhood). 7. She (to be) excited (all day yesterday; all day). 8. I (not to see) him (last week; 

since last week). 9. He (to live) in London (in 1968; since 1968). 10. She (to know) roe (for ten 

years; at the age of ten). 11. We (not to play) tennis (since last Sunday; last Sunday). 12. I (to hear) 

the news only (last night; today). 13. I (not to meet) him (this month; last month). 14. He (to tell) 

you about it (ever; during the lesson)? 15. They (to leave) Moscow (already; at night). 

 

12. Use the Present Indefinite, the Future Indefinite or the Present Perfect instead of the 

infinitives in brackets: 

He came forward to meet me, smiling. 

I: A nice day? 

He: Yes, but I wish it had not snowed in the night. As soon as we (to lunch) we (to drive) into 

the country, and you (to be) able to see for yourself what kind of scenery we can show you. 

I: I (to see) it already. What a lovely journey it (to be)! The train passes some of the finest spots 

I ever (to see) in the. Caucasus. 

He: The worst of it (to be), though, that there (to be) so many tunnels! 

I: Yes, that (to be) annoying, certainly, and the lighting in the carriages (to be) as bad as the 

heating. 

He: Still the train never (to go) so fast that you cannot admire the view! 

I: No, that it certainly (do) not! 

 

13. Translate into English; pay attention to the use of the Past Indefinite and the Present Perfect: 

1. Он жил в Лондоне пять лет, когда был ребенком. Он там родился. 2. Он живет в Лондоне 

пять лет. Его семья переехала туда из Манчестера. 3. Это Люся? Как она выросла! 4. Сколько 

времени вы в Москве? Около шести месяцев; я приехала в апреле. 5. Я знаю Джорджа всю 

свою жизнь. Он славный парень. 6. Большое спасибо за сведения, которые вы мне дали. До 

свидания. 7. «О, - воскликнула она, глядя из окна, - я никогда прежде не видела таких 

красивых озер». 8. Я сегодня много сделал и завтра могу отдыхать. 9. Перевод я сделала 

сегодня в читальном зале; там хорошие словари. Некоторые из них были получены из 

Англии. 10. Привет, Генриетта! Я не видел тебя более года. 11. Он забавный мальчуган. Я 



буду скучать без него, когда он уедет обратно. 12. Мы встретимся завтра после того, как ты 

окончишь работу. 13. Студент, которого мы видели вчера в библиотеке, пришел снова 

сегодня. 14. Понравилась тебе постановка? Говорят, декорации замечательные. 15. Я не 

видела его с прошлого понедельника. 16. Я с ним сегодня не разговаривала. - А ты видела 

его? - Да, я встретила его в лаборатории. 

 

14. Use the Present Perfect or the Present Perfect Continuous instead of me infinitives in 

brackets: 

1. She (to paint), or pretending to paint, for about six hours. 2. I (to do) a great deal of work today. 

3. I (to read) your composition. I think you'll have to polish it up a bit. 4. They (to build) that bridge 

for several months, but they (not to finish) it yet. 5. He (to grow) so old that he spends most of his 

time sitting in an easy-chair. 6. "You'll have to speak louder, I'm afraid. I (to become) very deaf," 

said Randan. 7. What you (to do) with yourself, Edward, since I saw you last? 8. I expect you (to 

have) already a talk with Henry. He looks more cheerful. 9. This picture (to hang) here for as long 

as I can remember. 10. Edward is coming! How nice! I (not to see) Edward for years. 11. What you 

(to do) since Sunday? 12. I want to talk to you, Aileen. I (to want) to talk to you for a long time. 13. 

Well, Bunter? - Everything (to be done) that can be done, my lady. 14. It's no use denying, my dear 

Dick, that you (to think) too much lately. 15. He (to lose) his dictionary. He (to look) for it all day, 

but (not to find) it yet. 16. She (to read) all the plays by Galsworthy. How many you (to read)? 17. 

Jim (not to be) here for three weeks. 18.1 can't wait any longer. I (to wait) since five o'clock. 19. I 

(not to have) a good night's sleep since last week. 20. On the porch he looked over his shoulder and 

noticed a dark figure disappear round the corner of the house. "Somebody (to follow) me again," he 

thought. 

 

15. Use the Past Indefinite, the Past Continuous, or the Past Perfect instead of the infinitives in 

brackets: 

The next morning, when I (to awake), the sun (to shine) brilliantly. It (to be) late and I (to have) 

no supper the night before, so I (to dress) quickly and (to go) downstairs. I (to be) surprised to find 

the doors locked and the house empty. A dozen times or more I (to call) out my host's name, but the 

house (to be) as still as the grave. What it all (to mean)? I (to begin) to doubt my wisdom in being 

so ready to trust a stranger. I ought to have gone on to the next village, where I (to know) that 

friends (to be) awaiting me. Instead, I (to be frightened) by a few drops of rain. 

At last, however, I (to hear) footsteps, and soon my host (to appear), looking, I (to think), rather 

strange. He just (to be) out, he (to say), to feed the horses. But I (to notice) the mud (to be) thick 

and wet upon his slioes and I (to wonder) where he (to be), and why he (to want) to aecetve me. 

 

16. Change the following sentences into indirect speech: 

1. My father said: "Oh, I forget, I never remember such things in time." 2. "Don't leave your 

exercise book at home as we'll need it at the lesson," I said to Alice. 3. "As far as I know Jim passed 

his entrance exams with excellent marks," he replied. 4. Nell said: "As far as I know he got a good 

mark in Physics." 5. "Is it true that in England the grass remains green all the year round?" asked 

the boy. 6. "What are you going to do at the coming week-end?" he inquired. 7. "Have you ever 

been married, Captain Meadows?" I asked him. 8. Michael said to me: "Mary is coming with the 

5.20 train. Will you do me a favourand meet her at the station?" 9. "We were not given any further 

information about the course of the ship," said the passenger. 10. "I have never seen her. How could 

I possibly recognize her?" said Mike. 11. "I shall be back about tea-time, I expect," she said. 

"There's no one coming for dinner." 12. "Anne will be leaving school next year," she said. 13. 

"Neither I nor my married sister have ever gone farther than Glasgow," she said. 14. He said in an 

apologetic manner, "I've been looking-for you, Nancy." 

 

17. Use the Past Indefinite, the Past Continuous, the Past Perfect, or the Past Perfect Continuous 

instead of the infinitives in brackets: 



1. After I (to be) introduced to Captain Meadows, I (to ask) him if he ever (to be) married. 2. 

Antonia (to stand) smiling in the doorway. She (to know) that they just (to talk) of her. 3. They (not 

to go) far when the girl suddenly (to cry): "Why, we are in a garden!" Without knowing how, they 

(to enter) a large garden. 4. Early that morning, when we just (to leave) the house we (to meet) the 

man, that we (to look) for since Monday. 5. But still he (to sit) there motionless. He (to be) tired, he 

(to be) so very tired. It (to seem) to him that he (to be) tired for a very long time. 6. I (to find) that I 

(to be) too late, to catch the London train. Hailing the first taxi that (to pass), I (to reach) the station 

at ten minutes to three, only two minutes after the train (to leave) it. 7. Sir George, who (to talk) in a 

loud voice, (to turn) round sharply. 8. Mrs. Meadows (to tell) me that he (to talk) about all the 

things that (to happen) to him in his long life. 9. It (to be) four o'clock when she (to hear) the sound 

she (to wait) for over an hour: the door at the bottom of the stairs (to creak). 10. It (to be) all so 

sudden that for a moment no one (to know) what (to happen). 11. She (to say) to herself all the way 

up from Oxford that she must have somebody to talk it over. 12. When I (to come) to see him the 

next day I (to learn) that he (to die) in his sleep. 13. Tony (not to know) that the man they (to talk) 

about (to be) Michael's friend. 14. The moon (to rise) now and the lake (to be) fully visible. 

 

18. Use the Present, Past or Future Perfect tenses instead of the infinitives in brackets: 

1. The news, that he (to leave) the town was a surprise to all of us. 2. Edward is a dear. I always (to 

be) very fond of him. 3. By the time you come we (to do) the greater part of the work. 4. He asked 

himself if he (to see) her before. 5. By the end of the school year we (to learn) a lot of new words. 6. 

When he (to count) the money he put it away. 7. I don't know anything about it. I (not to see) him 

lately. He (to be) mostly in London all these days. 8. When by half past two he (not to arrive) Dora 

was worried. 9. They say that by the first of January they (to live) in this street for ten years. 10. 

When I (to be) in your country for five years, I shall write a book about it. 11. I'll stay until you (to 

do) your translation. I can help you if you allow me. 12. Those who (to write) the test may leave the 

classroom. 

 

19. Translate the following sentences into English: 

1. Холодный ветер со снегом дул с Альп; в долину пришла зима. 2. Она сказала, что видела 

Лену на днях. На ней была модная розовая шляпка. 3. Мы думали, что к трем часам 

осмотрим все достопримечательности, однако начался дождь, и нам пришлось вернуться в 

гостиницу. 4. В этом доме никто не живет вот уже несколько лет. 5. Она играет роль 

Джульетты уже в течение трех лет, и ее всегда встречают аплодисментами. 6. Было чудесное 

воскресное утро в начале лета. Ярко светило солнце, пели птицы. Ветра не было. 7. Директор 

вас сразу принял? - Нет, мне пришлось подождать, пока он освободится. 8. Элиза думала, 

что, когда она доберется до дома, отец уже вернется из города и будет ждать ее на крыльце. 

9. Она сказала, что не поверит этому, пока не увидит все собственными глазами. 10. Я прошу 

вас встретить мою сестру. Она приезжает завтра в 7 часов. Надеюсь, что вы не опоздаете. 11. 

Только в метро по дороге в театр я вспомнила, что забыла дома бинокль. 12. Пока я убирала 

комнату, он развлекал меня своими бесчисленными шутками. 13. Мальчик чувствовал себя 

виноватым, так как целый день играл в снежки и не сделал уроков. 14. Я пробыла в 

лаборатории 2 часа, но не смогла выполнить задание. 15. Мы бродили по лесу уже ойоло 

двух часов, когда, наконец, выбрались на шоссе. 

 

20. Give the corresponding passive constructions: 

1. Ann brought .some more milk from the kitchen. 2. I hear they are building a new cinema not far 

from the park. 3. Mother has made a new dress for Ann. 4. Everybody will laugh at you, Alice, if 

you say it again. 5. Her letter informed me about their arrival. 6. She hasn't opened the box for two 

years. 7. They spoke to each student separately. 8. They looked for the keyeverywhere but could not 

find it. 9. We must do all that we can do. 10. Everybody speaks well of the girl. 11. The teacher 

asked if they had done all the exercises on page five. 12. One must work for good progress. 13. The 

guide showed them a lot of places of interest. 14. They crossed the city in different directions but 

could not find the house anywhere. 15. The play impressed Joan greatly, so greatly that she cried. 



 

21. Use the appropriate tenses instead of the infinitives in brackets. Use the Passive Voice where 

required: 

1. When the doctor (to awake), Miss Reid still (to work). 2. Years (to pass) sfnce we (to begin) this 

life. 3. I'll walk along the beach while you (to bathe). 4. It is twelve o'clock now. So I (to work) for 

five hours without rest. 5. We'll leave the minute you (to be ready). 6. By this time a small crowd 

(to gather) and people (to ask) each other what was the matter. 7. Of course I (to eat) an apple every 

evening - an apple a day (to keep) the doctor away. 8. Leaving a message that he (to return) the next 

day, he (to go) home. 9. Why you (to switch off) the light? It is dark in the room. 10. Some urgent 

measures were taken while the doctor (to wait) for. 11.1 asked him if he ever (to be) to London. 12. 

Can this man (to rely) upon? 13. They (to walk) for many hours before they came to the village. 14. 

We decided to wait till they (to return). 15. Though I (to be) ill for three weeks last month I hope I 

(to pass) my exam successfully. 16. I (to hurry) to the station. My friend (to come). 17. A new 

metro line (to build) in this district lately. 18. Before I (to enter) the Institute I (to work) at the 

publishing house. 19. The secretary (to type) all the documents by the time the dean (to come). 20. 

This work must (to do) very carefully. 21. This document (not to sign) yet. 22. When I (to awake) 

there was nobody in. All (to leave). 23. He {to find) the play much more interesting than he (to ex-

pect) it to be. 24. Here you (to be) at last! We (to wait) for you for half an hour. 25. I was in a hurry 

as I (to know) that my mother (to worry). 

 

22. Translate into English using the appropriate tenses: 

1. Я сегодня опоздал, так как проснулся только в 9 часов. 2. Мы знали, что если мы попросим 

его помочь нам, то он согласится. 3. Я не уверена, последует ли он вашим советам. 4. Все это 

будет происходить и со мной и очень скоро. 5. Этот шум продолжается с тех пор, как я здесь 

сижу. 6. Он открыл книгу и увидел фотографию, которую не видел с тех пор, как был 

ребенком. 7. Я не помню, куда положила очки. 8. Я почувствовала, что на меня смотрят. 9. 

На прошлой неделе он был болен, а сейчас поправился. 10. Почему вы сидите на камне? Вы 

можете заболеть. 11. Дождь перестал, но дул холодный ветер. 12. Тебя пригласили на вечер? 

- Нет еще, но я уверена, что меня пригласят. 

 

23. Translate into Russian paying special attention to the Passive Voice: 

1. He was shown at once into a lounge. 2. For that he can be sent to prison. 3. Your husband is well 

thought of, which is very important. 4. Were you. quite sure she had never been seen there before? 

5. There are two things, that must be connected. 6. The handwriting has been identified as hers. 7. 

The papers were set fire to in order to get rid of the evidence. 8. She found the room exactly as it 

had been left the night before. 9. He was still there, though all he had to tell had already been heard. 

10. Her bed had not been slept in. 11. His tie was very badly arranged. 12. When on earth will the 

telegram be sent off? 13. She is not seen with George any longer. 14. It is not allowed to smoke 

here. 15. Look, what we've been sent. 

 

24. Use the required tense instead of the infinitives in brackets: 

Once two merchants who (to travel) in the desert by night (to lose) one of their camels. The 

camel (to be loaded) with com, honey and a bag of gold. 

An old man, who (to spend) all his life in the desert, (to notice) the merchants and (to say): "I 

see you (to lose) a camel." 

"Yes, we ... ," they (to answer). 

"He (not to be) blind in his right eye, and lame in his left leg?" 

"He (to be)," (to answer) the merchants. 

"And he (not be loaded) with honey on one side and with corn on the other?" 

"He certainly (to be)" (to exclaim) the merchants. "And as you (to see) him so lately we hope 

you (to show) us where he (to be) now." 

"My friends," (to say) the old man, "I never (to see) your camel." 



"But where (to be) the bag of gold?" (to say) the merchants and they (to take) the man before 

the judge. 

The old man with great calmness (to address) the judge: "My life in the desert (to teach) me to 

notice things. So when I (to cross) the footprints of a camel I (to know) at once that he (to run) 

away from his owner, for I (to see) no other footprints in the sand. I (to know) that the animal (to 

be) blind in one eye because he (to bite) the grass only on one side of his path. I can tell from the 

footprints that he (to be) lame. There were a great number of flies and some grains of wheat near the 

place where he (to lie) down, so it (to be) clear to me that his load (to consist) of corn and honey." 

The judge (to let) the old man go and (to say) to the merchants: "This (to be) the man who (to 

help) you to find your camel." 

 

25. Put the following sentences into the Passive Voice: 

1. We heat the house by gas. 2. They are pulling down a lot of old houses in this street. 3. People 

may keep books from the library for a fortnight. After that they must return them. 4. Someone has 

already told him about this tour. 5. Everyone expected him to pass his exams well. 6. They have 

lengthened the runway in this airport. 7. We shall throw out the mushrooms if they are poisonous. 8. 

One cannot do it so quickly. 9. Nobody had warned me of the danger before the accident happened. 

10. They will take her to hospital tonight. 11. If they laugh at you, don4 get offended. 12. Why 

weren't you at the party? - They didn't invite me. 13. The girl was angry as her mother hadn't 

allowed her to go to the cinema. 14. No one has ever climbed this mountain. 15. Switch on the 

radio. They are broadcasting a very good concert now. 16. Last night we saw her with George. 17. 

When will they send for him? 18. Has anything frightened you? 19. One must pay attention to this 

fact. 20. Why did they laugh at him when he began speaking of his adventures? 

 

 

 

26. Translate into English using the Passive Voice: 

1. Эта пьеса очень хорошо поставлена в Малом театре. 2. Нас всегда очень тепло принимают 

в этом доме. 3. Я была очень расстроена его отношением ко мне. 4. На этот спектакль трудно 

попасть, если билеты не взяты заранее. 5. Когда за мной зашли, я была уже готова. 6. Его 

только что представили мне. 7. Мне сообщили об этом лишь сегодня, и я ничем не смогла ей 

помочь. 8. Она всегда была очень рада, когда ее навещали в больнице. 9. Если ты будешь 

здесь переходить улицу, тебя оштрафуют. 10. Этот звук должен произноситься с аспирацией. 

11. Когда включили свет, она сразу поняла, что бумаги украдены. 12. Я полагаю, что перевод 

будет закончен в срок. 13. Ему дали все необходимые сведения по этому вопросу. 14. Им 

посоветовали поехать на юг весной. 15. Меня никогда еще об этом не просили. 16. Эта статья 

очень интересна, но на нее редко ссылаются. 17. Ему надо как-то помочь. 18. Здесь не 

разрешается курить. 19. Почему вы отказались, когда вам предложили эту работу? 20. Ее 

искали повсюду, но так и не нашли. 21. На сколько дней вас посылают в командировку? 22. 

Здесь будет воздвигнут памятник партизанам: 

 

27. Use the required tense instead of the infinitives in brackets: 

1. How's Margaret? A (not to see) her for a week or two. - Oh, she (to recover) very quickly. 2. I 

say, don't you think you must go? It soon (to get) late. 3. He (to get) out of bed and (to go) to the 

bathroom. After a minute or two he (to return), carrying a safety-razor blade. 4. Well, where you (to 

be) all the evening, James? 5. All he knew was that somewhere quite near him a band (to play). 6. 

The main street, when he (to reach) it, (to be) almost deserted. 7. "If Glover (not to want) to make 

friends with me," he thought, I (to try) to avoid him." 8. My doctor (to give) me some awfully 

strong pills to take. They make me feel rather odd. 9. Mr. Pinfold (to know) him for thirty years. He 

(to be) now the editor of a newspaper. 10. Margaret, darling, what you (to do) here at this time of 

night? 11. Mr. Pinfold (to walk) the decks for an hour. No passengers were about. 12. Gilbert tells 

me you (to land) tomorrow. How do you think to get to Cairo? 13. He stood alone thinking how 

quickly he (to pack) his things. 14. I think something (to leave) for me here about an hour ago. 15. 



They parted four days later at the hotel in Colombo where they (to meet). 16. Goodbye, Ned. I 

never (to forget) you. I (to miss) you more than anyone I ever (to know) in my life. 17. "Mrs. 

Pinfold (to arrive) an hour ago," the concierge (to tell) him. "She (to wait) for you in your room." 

18. I couldn't make any plans till I (to know) what sort of state I (to find) him in. 19. John invited 

me to dine with his friends. He (to say) they (to be) delighted and (to add) that he himself (to be) 

glad to have a companion. 20. You (to hear) from Margaret yet? 

 

 

 

5.Наукові статті  

 
Matthew Grigg 

Professor Panini 

Before my many years' service in a restaurant, I attended a top science university. The year was 

2023 and I was finishing the project that would win me my professorship. In the end, it resulted in 

my becoming a kitchen employee. 

     My forty-second birthday had made a lonely visit the week before, and I was once again by 

myself in the flat. Like countless other mornings, I ordered a bagel from the toaster. 'Yes, sir!' it 

replied with robotic relish, and I began the day's work on the project. It was a magnificent machine, 

the thing I was making - capable of transferring the minds of any two beings into each other's 

bodies. 

     As the toaster began serving my bagel on to a plate, I realised the project was in fact ready for 

testing. I retrieved the duck and the cat - which I had bought for this purpose - from their containers, 

and set about calibrating the machine in their direction. Once ready, I leant against the table, 

holding the bagel I was too excited to eat, and initiated the transfer sequence. As expected, the 

machine whirred and hummed into action, my nerves tingling at its synthetic sounds. 

     The machine hushed, extraction and injection nozzles poised, scrutinizing its targets. The cat, 

though, was suddenly gripped by terrible alarm. The brute leapt into the air, flinging itself onto the 

machine. I watched in horror as the nozzles swung towards me; and, with a terrible, psychedelic 

whirl of colours, felt my mind wrenched from its sockets. 

     When I awoke, moments later, I noticed first that I was two feet shorter. Then, I realised the lack 

of my limbs, and finally it occurred to me that I was a toaster. I saw immediately the solution to the 

situation - the machine could easily reverse the transfer - but was then struck by my utter inability 

to carry this out. 

     After some consideration, using what I supposed must be the toaster's onboard computer, I 

devised a strategy for rescue. I began to familiarise myself with my new body: the grill, the bread 

bin, the speaker and the spring mechanism. Through the device's rudimentary eye - with which it 

served its creations - I could see the internal telephone on the wall. Aiming carefully, I began 

propelling slices of bread at it. The toaster was fed by a large stock of the stuff, yet as more and 

more bounced lamely off the phone, I began to fear its exhaustion. 

Toasting the bread before launch proved a wiser tactic. A slice of crusty wholemeal knocked the 

receiver off its cradle, and the immovable voice of the reception clerk answered. Resisting the urge 

to exclaim my unlikely predicament, I called from the table: 'I'm having a bit of trouble up here, 

Room 91. Could you lend a hand?' 
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     'Certainly, sir. There's a burst water pipe on the floor above, I suppose I'll kill two birds with one 

stone and sort you out on the way,' 

     The clerk arrived promptly, leaving his 'caution, wet floor' sign in the corridor. He came in, 

surveying the room in his usual dry, disapproving fashion. I spoke immediately, saying I was on the 

intercom, and requested that he simply press the large button on the machine before him. 'This one, 

sir?' he asked, and before I could correct him, the room was filled with a terrible, whirling light, and 

he fell to the ground. 

     A minute later he stood up again, uncertainly, and began moving in a manner that can only be 

described as a waddle. The duck, meanwhile, was scrutinising the flat with an air of wearied 

distaste. I gazed at the scene with dismay. Suddenly an idea struck the clerk, and with avian glee he 

tottered towards the window. I spluttered a horrified warning to no avail. He leapt triumphantly 

from the balcony, spread his 'wings' and disappeared. I would have wept, but managed only to eject 

a few crumbs. 

Hours of melancholy calculation and terrible guilt gave no progress, and left me with a woeful 

regret for the day's events. Determined not to give up hope, I began to burn clumsy messages into 

slices of bread, and slung these desperate distress calls through the window. I sought not only my 

own salvation, but also to account for the bizarre demise of the clerk, who must no doubt have been 

discovered on the street below. I soon found my bread bin to be empty, and sank again into a 

morose meditation. 

     A large movement shocked me from my morbid contemplation. Before me, having clambered up 

from the floor, stood my own body. It regarded me with dim cheer. 

     'I have been upgraded,' it announced in monotone. The room was silent as I struggled to cope 

with this information. Then: 

     'Would you like some toast?' 

     The truth dawned on me, and I wasted no time in seeing the utility of this revelation. I informed 

the toaster, which was now in control of my body, that I wished it to fetch help. It regarded me 

warily, then asked if I would like that buttered. Maintaining patience, I explained the instruction 

more thoroughly. I watched with surreal anticipation as my body of forty-two years jerked its way 

out of the flat. It rounded the corner, and there was a hope-dashing crash. It had tripped up on the 

'caution: wet floor' sign. To my joyous relief, however, I heard the thing continue on its way down 

the corridor. 

     Minutes passed, then hours. I entertained myself flicking wheat-based projectiles at the cat. On 

the dawn of the third day, I concluded that the toaster had failed in its piloting of my body, and that 

help was not on its way. Gripped by the despair of one who must solve the puzzle of toaster suicide, 

I resigned myself to my fate. 

     Pushed on by a grim fervour, I began igniting the entire stock of bread. As the smoke poured 

from my casing, and the first hints of deadly flame flickered in my mechanisms, I began the solemn 

disclosure of my own eulogy. 

     Suddenly the fire alarm leapt into action, hurling thick jets of water across the flat, desperate to 

save its occupants. A piercing wail erupted from all sides, and a squabbling mixture of annoyance, 

relief and curiosity filtered into my mind. 



Once the firemen had visited and deactivated the alarm, I was identified as the fault, unplugged and 

hauled away to a repair shop. The staff there, finding nothing to remove but a faulty speech chip, 

apparently put me up for sale. I only know this because, on being reconnected to the mains, I found 

myself in a shiny, spacious kitchen. Missing my electronic voice, I could only listen to the 

conversation of the staff, discussing the odd conduct of their new cook. The end of their hurried 

discussion heralded his arrival. I gazed at the door in silent surrender, as my body stepped proudly 

on to the premises, displaying its newly designed menu. At the top of the list I could discern 

'Buttered bagel'.  

Fernando Sorrentino 

The Cubelli Lagoon 

Translated from the Spanish by Michele Aynesworth  

In the southeast region of the provincial plains of Buenos Aires, you might come across the Cubelli 

Lagoon, familiarly known as the "Lake of the Dancing Alligator." This popular name is expressive 

and graphic, but — just as Doctor Ludwig Boitus established — it is inaccurate. 

     In the first place, "lagoon" and "lake" are distinct hydrographic occurrences. Secondly, though 

the alligator — Caiman yacare (Daudin), of the Alligatoridae family — is common to America, this 

lagoon is not the habitat for any species of alligator. 

     Its waters are extremely salty, and its fauna and flora are what you would expect for creatures 

that inhabit the sea. For this reason, it cannot be considered unusual that in this lagoon a population 

of approximately 130 marine crocodiles are to be found. 

     The "marine crocodile," that is, the Crocodilus porosus (Schneider), is the largest of all living 

reptiles. It commonly reaches a length of some seven meters (23 feet), weighing more than a ton. 

Doctor Boitus affirms having seen, along the coasts of Malaysia, several of them that were over 

nine meters (30 feet) in length, and, in fact, has taken and brought back photographs that 

supposedly prove the existence of such large individuals. But, as they were photographed in marine 

waters, without external points of reference, it is not possible to determine precisely if those 

crocodiles were truly the size attributed to them by Doctor Boitus. It would of course be absurd to 

doubt the word of an investigator with such a brilliant career (even though his language is rather 

baroque), but scientific rigor requires that the facts be validated by inflexible methods that, in this 

case, were not put to use. 

     Well then, it happens that the crocodiles of the Cubelli Lagoon possess exactly the taxonomic 

characteristics of those that live in the waters around India, China, and Malaysia; hence, they should 

by all rights be called marine crocodiles or Crocodili porosi. However, there are some 

differences,which Doctor Boitus has divided into morphological traits and ethological traits.  

     Among the former, the most important (or, better said, the only) is size. Whereas the marine 

crocodile of Asia can be up to seven meters long, the one we have in the Cubelli Lagoon scarcely 

reaches, in the best of cases, two meters (6 feet 6 inches), measuring from the tip of the snout to the 

tip of the tail.  

     Regarding its ethology, this crocodile is "fond of musically harmonized movements" according 

to Boitus (or, to use the simpler term preferred by those in the town of Cubelli, "dancing"). As 

anyone knows, as long as crocodiles are on land, they are as harmless as a flock of pigeons. They 

can only hunt and kill when in the water, which is their vital element. They trap their prey between 

their toothy jaws, then rotate rapidly, spinning until their victim is dead; their teeth have no 

masticatory function, being designed exclusively to imprison and swallow a victim whole. 
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     If we go to the shores of the Cubelli Lagoon and start to play music, having previously chosen 

something appropriate for dancing, right away we will see that — let's not say all — almost all the 

crocodiles rise out of the water and, once on land, begin to dance to the beat of the tune in question. 

     For such anatomical and behavioral reasons, this saurian has received the name Crocodilus 

pusillus saltator (Boitus). 

     Their tastes are varied and eclectic, and they do not seem to distinguish between esthetically 

worthy music and music of little merit. Popular tunes delight them no less than symphonic 

compositions for ballet. 

     These crocodiles dance in an upright position, balancing only on their hind legs, reaching an 

average height of one meter, seventy centimeters (5 feet 8 inches). In order not to drag on the 

ground, their tails rise at an acute angle, roughly parallel to their spines. At the same time, their 

front limbs (which we could well call hands) follow the beat with various amusing gestures, while 

their yellow teeth form a wide smile, exuding enthusiasm and satisfaction. 

     Some townspeople are not in the least attracted by the idea of dancing with crocodiles, but many 

others do not share this aversion. It's a fact, every Saturday when the sun goes down they put on 

their party clothes and gather on the shore of the lagoon.There the Cubelli Social Club has set up 

everything necessary to make the evening unforgettable. Likewise, people can dine in the restaurant 

that has arisen not far from the dance floor. 

     The arms of the crocodile are rather short and cannot embrace the body of their partner. The 

gentleman or lady dancing with the male or female crocodile that has chosen them places both 

hands on one of their partner's shoulders. To achieve this, one's arms must be stretched to the 

maximum at a certain distance; as the snout of a crocodile is quite pronounced, one must take the 

precaution of standing as far back as possible. Though disagreeable episodes have occasionally 

occurred (such as nasal excision, explosion of ocular globes, or decapitation), it must not be 

forgotten that, as their teeth may contain the remains of cadavers, the breath of this reptile is far 

from being attractive. 

     According to Cubellian legend, occupying the small island in the center of the lagoon are the 

king and queen of the crocodiles, who it seems have never left it. They say they are each more than 

two centuries old and, perhaps owing to their advanced age, perhaps owing simply to whim, they 

have never wished to participate in the dances organized by the Social Club.  

     The get-togethers do not last much past midnight, for at that hour the crocodiles begin to tire, 

and maybe to get a little bored; in addition, they feel hungry and, as their access to the restaurant is 

prohibited, they want to return to the water in search of food. 

     When no more crocodiles remain on terra firma, the ladies and gentlemen go back to town, 

rather tired and a little sad, but with the hope that, maybe at the next dance, or perhaps at a later 

one, the crocodiles' king, or the queen, or even both together, might abandon their island for a few 

hours and participate in the party. If this were to happen, each gentleman, though he takes care not 

to show it, harbors the illusion that the queen of the crocodiles will choose him for her dance 

partner; the same is true of all the ladies, who dream of dancing with the king. 

  

"La albufera de Cubelli" was originally published in Cuadernos del Minotauro (edited by Valent'n 

Pérez Venzalб), Ano IV, No. 6, Madrid, 2008, pp. 117-120. The present English version was 

translated from a slightly modified text.  



 

Eliza Riley 

Return to Paradise 

Lisa gazed out over the Caribbean Sea, feeling the faint breeze against her face - eyes 

shut, the white sand warm between her bare toes. The place was beautiful beyond 

belief, but it was still unable to ease the grief she felt as she remembered the last time 

she had been here. 

     She had married James right here on this spot three years ago to the day. Dressed 

in a simple white shift dress, miniature white roses attempting to tame her long dark 

curls, Lisa had been happier than she had ever thought possible. James was even less 

formal but utterly irresistible in creased summer trousers and a loose white cotton 

shirt. His dark hair slightly ruffled and his eyes full of adoration as his looked at his 

bride to be. The justice of the peace had read their vows as they held hands and 

laughed at the sheer joy of being young, in love and staying in a five star resort on the 

Caribbean island of the Dominican Republic. They had seen the years blissfully 

stretching ahead of them, together forever. They planned their children, two she said, 

he said four so they compromised on three (two girls and a boy of course); where 

they would live, the travelling they would do together - it was all certain, so they had 

thought then. 

     But that seemed such a long time ago now. A lot can change in just a few years - a 

lot of heartache can change a person and drive a wedge through the strongest ties, 

break even the deepest love. Three years to the day and they had returned, though this 

time not for the beachside marriages the island was famous for but for one of its 

equally popular quickie divorces. 

     Lisa let out a sigh that was filled with pain and regret. What could she do but 

move on, find a new life and new dreams? - the old one was beyond repair. How 

could this beautiful place, with its lush green coastline, eternity of azure blue sea and 

endless sands be a place for the agony she felt now? 

     The man stood watching from the edge of the palm trees. He couldn't take his eyes 

of the dark-haired woman he saw standing at the water's edge, gazing out to sea as 

though she was waiting for something - or someone. She was beautiful, with her slim 

figure dressed in a loose flowing cotton dress, her crazy hair and bright blue eyes not 

far off the colour of the sea itself. It wasn't her looks that attracted him though; he 

came across many beautiful women in his work as a freelance photographer. It was 

her loneliness and intensity that lured him. Even at some distance he was aware that 

she was different from any other woman he could meet. 

     Lisa sensed the man approaching even before she turned around. She had been 

aware of him standing there staring at her and had felt strangely calm about being 

observed. She looked at him and felt the instant spark of connection she had only 

experienced once before. He walked slowly towards her and they held each other's 

gaze. It felt like meeting a long lost friend - not a stranger on a strange beach. 

http://www.eastoftheweb.com/cgi-bin/read_db.pl?search_field=author_id&search_for=ElizaRiley&order_by=author_last,title&page=1


     Later, sitting at one of the many bars on the resort, sipping the local cocktails they 

began to talk. First pleasantries, their hotels, the quality of the food and friendliness 

of the locals. Their conversation was strangely hesitant considering the naturalness 

and confidence of their earlier meeting. Onlookers, however, would have detected the 

subtle flirtation as they mirrored each other's actions and spoke directly into each 

other's eyes. Only later, after the alcohol had had its loosening effect, did the 

conversation deepen. They talked of why they were here and finally, against her 

judgement, Lisa opened up about her heartache of the past year and how events had 

led her back to the place where she had married the only man she believed she could 

ever love. She told him of things that had been locked deep inside her, able to tell no 

one. She told him how she had felt after she had lost her baby. 

     She was six months pregnant and the happiest she had ever been when the pains 

had started. She was staying with her mother as James was working out of town. He 

hadn't made it back in time. The doctor had said it was just one of those things, that 

they could try again. But how could she when she couldn't even look James in the 

eye. She hated him then, for not being there, for not hurting as much as her but most 

of all for looking so much like the tiny baby boy that she held for just three hours 

before the took him away. All through the following months she had withdrawn from 

her husband, family, friends. Not wanting to recover form the pain she felt - that 

would have been a betrayal of her son. At the funeral she had refused to stand next to 

her husband and the next day she had left him. 

     Looking up, Lisa could see her pain reflected in the man's eyes. For the first time 

in months she didn't feel alone, she felt the unbearable burden begin to lift from her, 

only a bit but it was a start. She began to believe that maybe she had a future after all 

and maybe it could be with this man, with his kind hazel eyes, wet with their shared 

tears. 

     They had come here to dissolve their marriage but maybe there was hope. Lisa 

stood up and took James by the hand and led him away from the bar towards the 

beech where they had made their vows to each other three years ago. Tomorrow she 

would cancel the divorce; tonight they would work on renewing their promises. 

 

8. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів 

 

Методичні рекомендації та розробки викладача. 

Поради з планування та організації часу,  

необхідного для вивчення навчальної дисципліни 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст 

самостійної роботи при вивченні дисципліни визначається навчальною 

програмою дисципліни, завданнями та вказівками викладача, даними 

методичними вказівками. 



Кількість годин для самостійного вивчення дисципліни складає 70% від 

загального навантаження, тому саме самостійна робота студентів є основним 

засобом оволодіння навчальним матеріалом дисципліни у час, вільний від 

аудиторних занять. Головною метою самостійної роботи є закріплення, 

розширення та поглиблення набутих у  процесі аудиторної роботи знань, вмінь 

та навичок, а також самостійне вивчення і засвоєння нового матеріалу під 

керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

 Забезпечується самостійна робота студента системою навчально- 

методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручники, 

навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, методичні 

вказівки для виконання практичних занять тощо. 

Самостійна робота студентів під час вивчення навчальної дисципліни 

включає такі форми: 

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

- вивчення окремих тем і питань, які передбачені для самостійного 

опрацювання; 

- підготовка до практичних занять; 

- систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед контрольними 

роботами; 

- підготовка рефератів, доповідей за програмою дисципліни. 

Оцінювання результатів проводиться за такими критеріями: 

“відмінно” (5 – А) відповідає виявленню всебічного системного і 

глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової 

літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та 

інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння 

використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних 

ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні 

навчально-програмного матеріалу; 

 “добре” (4 – В, С) відповідає виявленню знань основного програмного 

матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння 

необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими 

програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, 

допускаючи незначні помилки; 

 “задовільно” (3 – D, E) відповідає виявленню значних прогалин в 

знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, 

методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові 

помилки; 

 “незадовільно” (2 – F, FX) відповідає відсутності знань програмного 

матеріалу навіть в лекційному обсязі, не володіння методами, методиками та 

інструментами, передбаченими програмою.  

Практичні та індивідуальні завдання з дисципліни виконуються 

студентами протягом семестру згідно програми курсу з метою закріплення 

теоретичних знань. Викладачем, який веде практичні заняття, здійснюється 

поточний контроль виконання практичних та індивідуальних завдань шляхом 

перевірки наявності виконаних завдань та індивідуальної співбесіди із 



студентом по кожному завданню. Кожне завдання оцінюється окремо у 

відповідності із встановленими критеріями оцінки. 

Одним з видів самостійної роботи для студентів під час вивчення 

дисципліни є виконання індивідуальних завдань. Завдання оформлюються в 

окремому зошиті або на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. 

Вимоги до оформлення – аналогічні вимогам до оформлення реферату. Кожне 

завдання повинно мати назву, відповідні пояснення. Завдання подаються в 

систематизованому, охайному вигляді. Самостійна робота студента над 

засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого 

навчального закладу або в домашніх умовах. 

 

Опис послідовності дій студента під час  

засвоєння змісту навчальної дисципліни 

З самого початку вивчення дисципліни студент повинен бути 

ознайомлений як з програмою дисципліни і формами організації навчання, так 

і зі структурою, змістом та обсягом кожного з її навчальних модулів, а також з 

усіма видами контролю та оцінювання навчальної роботи. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається  шляхом 

послідовного і ґрунтовного опрацювання матеріалу навчальних кредитів.  

 

Рекомендації щодо використання матеріалів НМК 

 

Рекомендації щодо роботи з літературою 

 

При опрацюванні матеріалу потрібно дотримуватись таких правил: 

- зосередитися на тому, що читаєш; 

- виділити головну думку автора; 

- виділити основні питання тексту від другорядних; 

- зрозуміти думку автора чітко і ясно, що допоможе виробити власну думку; 

- уявити ясно те, що читаєш. 

У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних    

термінів слід знаходити у фаховій літературі, словниках. 

Після прочитання тексту необхідно: 

- усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою. 

- закріпити прочитане у свідомості. 

- пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі. 

- перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записам. 

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища автора, 

року видання та назви видавництва. Якщо це журнал, то рік  і номер видання, 

заголовок статті. Після чого скласти план, тобто короткий перелік основних 

питань тексту в логічній послідовності теми. 

Складання плану, або тез логічно закінченого за змістом уривка тексту, 

сприяє кращому його розумінню. План може бути простий або розгорнутий, 

тобто більш поглиблений, особливо при опрацюванні додаткової літератури за 

даною темою. Записи необхідно вести розбірливо і чітко. Вони можуть бути 



короткі або розгорнуті залежно від рівня знань студента, багатства його 

літературної і професійної лексики, навичок самостійної роботи з книгою. 

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для 

заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. 

В них необхідно виділяти важливі місця, головні слова, які акцентуються 

різним шрифтом або різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками 

на полях, рамками, стовпчиками тощо. Записи можуть бути у вигляді 

конспекту, простих або розгорнутих тез, цитат, виписок, систематизованих 

таблиць, графіків, діаграм, схем. 

Після вивчення літературних джерел доцільно детально ознайомитися з 

нормативними документами, які регламентують певне питання методики. 

 

Поради з підготовки до поточного та підсумкового контролю 

 

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань 

студентів. Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і 

проводиться під час лекцій та практичних занять. 

Форми поточного контролю: 

- усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку практичного 

заняття з оцінкою відповідей студентів; 

- письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці 

практичного заняття.  

- перевірка домашніх завдань; 

- тестова перевірка знань студентів; 

- інші форми. 

Теми самостійної роботи входять укредит, який контролюються після 

закінчення логічно завершеної частини лекцій та інших видів занять з 

дисципліни та їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки.  

 

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів 

1) Підготовка до практичних занять вимагає самостійного поглибленого 

вивчення теоретичних питань, аналізу і синтезу навчально-методичних 

матеріалів з підготовкою виступу (презентації) на практичних заняттях 

підготовлених матеріалів з викладом теоретичних положень та ілюстрацією 

прикладів; 

2) Поглиблене вивчення теми передбачає індивідуальне дослідження 

актуальних проблем методики навчання іноземної мови з вивченням наукових 

джерел і викладом в формі доповіді / реферату (рекомендується в якості 

альтернативної форми підсумкового контролю); 

3) Практичні завдання вимагають попередньої самостійної підготовки 

студентів, аналізу фрагментів уроків на різних ступенях навчання з подальшим 

обговоренням на практичних заняттях; 

4) Самостійна підготовка фрагментів уроків або плану-конспекту урока 

передбачає творчий пошук, аналіз теоретичної літератури і шкільних 

підручників.   



 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

Карта самостійної роботи студента 

_______ групи ___5__ курсу 

спеціальності _магістратура загальноуніверситетська_____ 

з дисципліни___ Іноземна мова за науковим спрямуванням___ 

Кредит та тема  Академічний 

контроль 

(форма 

представлення)* 

Кількіст

ь балів 

(за 

видами 

роботи)*

* 

Кількіс

ть балів 

всього 

за 

кредит 

Термін 

виконан

ня 

(тижні)*

** 

Викладач 

(підпис) 

Кредит № 1 

Тема: «Taking a 

Post-Graduate 

Course» 

Есе «My University» 10 40 25.09-

30.09 

 

Підготовка теми “I am 

a Master degree 

student”.     Усне 

опитування. 

10 02.10-

7.10 

 

Контрольна робота 

№1 

20 09.10-

15.10 

 

Кредит № 2 

Тема: «My 

scientific work» 

Виконання 

граматичних завдань.  

Passive Voice  С/р. 

10 

40 30.10-

4.11 

 

 

Переклад тексту «How 

British Science Is 

Organized».  Усне 

опитування. 

10 

06.11-

11.11 

 

Підготовка теми “My 

scientific work”.     

Усне опитування. 

20 

13.11-

18.11 

 

Кредит № 3 

Тема: «» 

Переклад 

публіцистичного 

тексту«Imperial 

College, London».  

Усне опитування 

10 

40 04.12-

10.12 

 

Підготовка анотації 

публіцистичної статті. 
10 

11.12-

17.12 

 

Контрольна робота 

№2 
20 

18.12-

24.12 

 

Всього балів за самостійну роботу 120 120   

ВСЬОГО за семестр – 120 год. 

 

 



Карту отримав       (ПІБ студента) 
                         (підпис)                    (дата)  

 

   

 

 

 

9. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять. 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 
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Кількість 

годин 

ПІП 

викладача 
ауд. с/р 

Іноземна 

мова за 

науковим 

спряму-

ванням 

 6  1 

2 

Зал. 

Екз. 

3 

3 

 

30 

30 

90 

90 

Баркасі В.В. 

 

 

Тематичний зміст дисципліни 

 

№ 

з/п 
Назва теми. Вид роботи 

К-ть 

годин 

Макс. 

к-ть 

балів 

Дата 

вико-

нання/ 

зараху-

вання 

 1семестр    

 
Кредит 1 

Taking a Post-Graduate Course 
  

 

Практичне 

заняття 1 

Повторення граматичного матеріалу. Часи 

групи Indefinite.  Вправлення. 

2 12 20.09 

Практичне 

заняття 2 

Лексико-граматичний аналіз тексту 

«Taking a Post-Graduate Course». Усне 

опитування. 

2 12 27.09 

Практичне 

заняття 3 

Повторення граматичного матеріалу. Часи 

групи  Continuous. Вправлення. 

2 12 4.10 

Практичне 

заняття 4 

Лексико-граматичний аналіз тексту «My 

research work». Усне опитування. 

2 12 11.10 



Практичне 

заняття 5 

Робота над темою “I am a Master degree 

student”. 

2 12 18.10 

 Разом (аудиторна робота): 10 60  

Самостійна 

робота 1 

Есе «My University» 10 10  

Самостійна 

робота 2 

Підготовка теми “I am a Master degree 

student”.     Усне опитування. 

10 10  

 Разом (самостійна робота): 20 20  

к/р Тематичний контроль - 20 18.10 

 Разом (кредит 1): 30 100  

 
Кредит 2 

My scientific work 

   

Практичне 

заняття 1 

Повторення граматичного матеріалу. Часи 

групи Perfect Continuous. Вправлення. 

2 12 25.10 

Практичне 

заняття 2 

Лексико-граматичний аналіз 

публіцистичного тексту «How British 

Science Is Organized» (ч.І). Усне 

опитування. 

2 12 1.11 

Практичне 

заняття 3 

Повторення граматичного матеріалу. 

Passive Voice . Вправлення. 

2 12 8.11 

Практичне 

заняття 4 

Лексико-граматичний аналіз 

публіцистичного тексту «How British 

Science Is Organized» (ч.ІІ). Усне 

опитування. 

2 12 15.11 

Практичне 

заняття 5 

Робота над темою “My scientific work”.      2 12 22.11 

 Разом (аудиторна робота): 10 60  

Самостійна 

робота 1 

Виконання граматичних завдань.  Passive 

Voice С/р. 

6 10  

Самостійна 

робота 2 

Переклад тексту«How British Science Is 

Organized».  Усне опитування. 

7 10  

Самостійна 

робота 3 

Підготовка теми “My scientific work”.     

Усне опитування. 

7 20  

 Разом (самостійна робота): 20 40  

 Разом (кредит 2): 30 100  

 
Кредит 3 

Анотуванню публіцистичної статті 

   

Практичне 

заняття 1 

Повторення граматичного матеріалу. 

Modal Verbs. Вправлення. 

2 12 29.11 

Практичне 

заняття 2 

Лексико-граматичний аналіз 

публіцистичного тексту «Imperial College, 

London» (ч.І). Усне опитування. 

2 12 6.12 

Практичне 

заняття 3 

Повторення граматичного матеріалу. 

Sequence of Tenses. Вправлення. 

2 12 13.12 

Практичне Лексико-граматичний аналіз 2 12 20.12 



заняття 4 публіцистичного тексту «Imperial College, 

London» (ч.ІІ). Усне опитування. 

Практичне 

заняття 5 

Робота по анотуванню публіцистичної 

статті. 

2 12 27.12 

 Разом (аудиторна робота): 10 60  

Самостійна 

робота 1 

Переклад публіцистичного тексту«Imperial 

College, London».  Усне опитування 

10 10  

Самостійна 

робота 2 

Підготовка анотації публіцистичної статті. 10 10  

 Разом (самостійна робота): 20 20  

к/р Тематичний контроль - 20 27.12 

 Разом (кредит 3): 30 100  

 Разом за семестр: 90 300  

     

 2 семестр    

 
Кредит 1 

Особливості наукового тексту 
  

 

Практичне 

заняття 1 

Повторення граматичного матеріалу. 

Безособові форми дієслова: інфінітив 

(Infinitive), герундій (Gerund), 

дієприкметник (Participle). Вправлення. 

2 12  

Практичне 

заняття 2 

Лексико-граматичний аналіз наукового 

тексту за спеціальністю. Усне опитування. 

2 12  

Практичне 

заняття 3 

Робота по складанню тематичного 

словника наукових термінів за 

спеціальністю. 

2 12  

Практичне 

заняття 4 

Переклад наукового тексту за 

спеціальністю. Усне опитування. 

2 12  

Практичне 

заняття 5 

Написання заявки англійською мовою на 

міжнародну конференцію. Письмова 

робота. 

2 12  

 Разом (аудиторна робота): 10 60  

Самостійна 

робота 3 

Робота по складанню тематичного 

словника наукових термінів за 

спеціальністю. 

10 10  

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до написання заявки 

англійською мовою на міжнародну 

конференцію.  

10 10  

 Разом (самостійна робота): 20 20  

к/р Тематичний контроль - 20  

 Разом (кредит 1): 30 100  

 
Кредит 2 

Анотування статті 

   

Практичне 

заняття 1 

Повторення граматичного матеріалу. 

Об`єктний відмінок  з інфінітивом 

2 12  



(Complex Object). Вправлення. 

Практичне 

заняття 2 

Лексико-граматичний аналіз наукового 

тексту за спеціальністю. Усне опитування. 

2 12  

Практичне 

заняття 3 

Робота по складанню тематичного 

словника наукових термінів за 

спеціальністю. 

2 12  

Практичне 

заняття 4 

Переклад наукового тексту за 

спеціальністю. Усне опитування. 

2 12  

Практичне 

заняття 5 

Написання анотації англійською мовою до 

власної статті. Письмова робота. 

2 12  

 Разом (аудиторна робота): 10 60  

Самостійна 

робота 1 

Виконання граматичних завдань. 

Об`єктний відмінок  з інфінітивом 

(Complex Object). С/р 

5 10  

Самостійна 

робота 2 

Робота по складанню тематичного 

словника наукових термінів за 

спеціальністю. 

5 10  

Самостійна 

робота 3 

Робота над науковим текстом за 

спеціальністю. Усне опитування. 

5 10  

Самостійна 

робота 4 

Підготовка анотації англійською мовою до 

власної статті. Письмова робота. 

5 10  

 Разом (самостійна робота): 20 40  

 Разом (кредит 2): 30 100  

 

Кредит 3 

Анотування наукової книги за 

спеціальністю 

   

Практичне 

заняття 1 

Повторення граматичного матеріалу. 

Називний відмінок з інфінітивом (Complex 

Subject). Вправлення. 

2 12  

Практичне 

заняття 2 

Лексико-граматичний аналіз наукового 

тексту за спеціальністю. Усне опитування. 

2 12  

Практичне 

заняття 3 

Робота по складанню тематичного 

словника наукових термінів за 

спеціальністю. 

2 12  

Практичне 

заняття 4 

Переклад наукового тексту за 

спеціальністю. Усне опитування. 

2 12  

Практичне 

заняття 5 

Написання анотації до оригінальної 

наукової книги за спеціальністю. Письмова 

робота. 

2 12  

 Разом (аудиторна робота): 10 60  

Самостійна 

робота 1 

Робота по складанню тематичного 

словника наукових термінів за 

спеціальністю. 

10 10  

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до написання анотації до 

оригінальної наукової книги за 

10 10  



спеціальністю. Письмова робота. 

 Разом (самостійна робота): 20 20  

к/р Тематичний контроль - 20  

 Разом (кредит 3): 30 100  

 Разом за семестр: 90 300  

 

 

 


