
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 



Семестр ІІ 

Модуль 3 

Sports and Games 

Практичне заняття 1. 

     Тема: A Friend in Need 

- опрацювання мовних конструкції, с.192; 

- виконання впр.1,2, с.193 

- опрацювання лексичного коментаря, с. 197-201; 

- опрацювання тексту «A Friend in Need», с. 194-197; 

Д/з:  

- виконати: впр. 3, с.203; впр.7, 204 (відповідь на питання за 

текстом);  

- вивчити напам’ять слова 1-5 з лексичного коментаря, с. 197-201. 

 

Практичне заняття 2. 

Тема: Human Destiny. Human Appearance and Character 

- перевірка вивчених напам’ять слів з лексичного коментаря, 

с. 197-201; 

- виконання впр. 4, с.203; 

- перевірка виконання впр. 3, с.203; впр.7, 204; 

- опрацювання словнику, с. 202; 

- виконання: впр.8, с.204; впр.10 (9 речень), с.205; впр. 11, с. 205; 

впр.5, с.204 

 

Д/з:  

- виконати впр. 10 (речення 10-18), с.205; 

- вивчити напам’ять слова зі словника, с. 202 

- виконати впр. 14, с. 206 (розповідь про персонажів твору); 

 

Практичне заняття 3. 

Тема: Human Being and Society 

- словниковий диктант (с. 202); 

- перевірка виконання впр. 10 (речення 10-18), с.205; 

- перевірка виконання впр. 14, с. 206; 

- виконання впр.16, с.207; впр. 9, с.204. 

Д/з:  

- виконати впр. 15, с.207; 

- виконати впр. 17, с. 207 (складання діалогів); 

- виконати впр. 22, с. 208. 

 

Практичне заняття 4. 

Тема: What Makes All People Kin. How healthy are you? 

- перевірка виконання впр. 15, с.207; впр. 22, с. 208; 

- перевірка виконання впр. 17, с. 207 (складання діалогів); 

- виконання впр. 21, с. 208. 



- опрацювання текстів А, В, с. 210-211; 

- опрацювання словнику – с. 214-216; 

- виконання впр. 6, с.217; впр.4, с.217; 

Д/з:  

- прочитати та перекласти текст С, с. 212-213; 

- виконати впр. 5, с. 217; впр. 8 (речення 1-13), с.218. 

 

Практичне заняття 5. 

Тема: The Variety of the World’s Sports and Games. Winter and 

Summer Sport 

- перевірка виконання впр. 5, с. 217; 

- опрацювання тексту С, с. 212-213; 

- виконання впр. 7, с. 218; впр. 9, с. 219. 

- перевірка виконання впр. 8 (речення 1-13), с.218; 

- впр. 12, с. 220; впр. 11(а, b), с.220 (складання діалогів про види 

спорту); 

- словниковий диктант (с. 214-216); 

- виконати  

Д/з:  

- виконати впр. 14, с. 221; впр. 13, с. 221; впр. 16, с. 223 (скласти 

діалоги). 

 

Практичне заняття 6. 

Тема: Sports and Games Popular in England 

- перевірка індивідуального читання; 

- аудіювання тексту «Croquet and Cricket: Popular English games». 

Д/з:  

- підготувати доповіді про англійські національні ігри та види спорту. 

 

Практичне заняття 7. 

Тема: Sports and Games Popular in Ukraine 

- перевірка впр. 14, с. 221; 

- перевірки діалогів (впр. 13, с. 221); 

- перевірка творів за малюнками – с. 79-80, с. 224-226  

Д/з:  

- підготувати індивідуальне читання. 

 

Практичне заняття 8. 

Тема: Extreme Sports 

- Рольова гра «The Olympic Committee» 

Д/з:  

- опрацювати тему «Sport: Games, People and Places» (English Vocabulary 

in Use, с. 144-145); 

- вивчити лексику, що міститься  в опрацьованому матеріалу, скласти 

речення. 



Практичне заняття 9. 

Тема: The Football Match. Croquet and Cricket: Popular English games 

- перевірка домашнього завдання – діалог, відповіді на питання; 

- обговорення діалогу; 

- складання міні-монологу «My Sports Activities». 

- читання та переклад тексту «Olympic Games»; 

- виконання впр. 28, с. 451-452 основного підручника. 

Д/з:  

- підготувати повідомлення «Олімпійські герої України». 

 

Практичне заняття 10. 

Тема: Sport: Games, People and Places 

- перевірка домашнього завдання – повідомлення «Олімпійські герої 

України»; 

- обговорення теми «Олімпійське майбутнє України» 

Д/з:  

- використовуючи умовний спосіб дієслова, підготувати питання та 

відповіді з теми «Обговорення футбольного матчу». 

 

Практичне заняття 11. 

Тема: Sport: Winning, Losing snd Scoring 

- рольова гра «Прес-конференція після футбольного матчу» 

Д/з: повторити весь матеріал модулю: 

- мовні конструкції  - с. 42-43, с. 192; 

- лексичні коментарі - с. 49-52, c. 197-201; 

- слова зі словників – с. 53-54, с.69-70, с.202, с.214-216; 

- скласти тематичних діалогів з теми «At the stadium». 

 

Практичне заняття 12. 

Тема: Sports Paraphernalia 

- повторення мовленнєвих зразків, практика перекладу; 

- читання та обговорення тексту «Ukrainian Olympic champions»; 

- репродукування діалогу «At the hockey match». 

Д/з:  

- репродукувати оповідання «Ukrainian sportsmen». 

 

Практичне заняття 13. 

Тема: My Sports Activities 

- повторення усно мовленнєвої тематики «Sports and games»; 

- читання та обговорення тексту «From the history of basketball»; 

Д/з: підготовка розповіді “My favorite sport ”. 

 



Практичне заняття 14.  

Тема: The Olympic Games. The Olympic Committee 

- перевірка домашнього завдання – діалог, відповіді на питання; 

- обговорення діалогу; 

- складання міні-монологу «My Sports Activities». 

Д/з:  

- читання та переклад тексту «Olympic Games»; 

- виконати впр. 28, с. 451-452 основного підручника. 

 

Практичне заняття 15.  

Тема: The Summer and Winter Olympic Games 

- перевірка впр. 28, с. 451-452; 

- робота з текстом «Olympic Games»; 

Д/з:  

- підготувати повідомлення «Олімпійські герої України». 

 

Практичне заняття 16.  

Тема: The Olympic Future of Ukraine 

- перевірка домашнього завдання – повідомлення «Олімпійські герої 

України»; 

- обговорення теми «Олімпійське майбутнє України» 

Д/з:  

- використовуючи умовний спосіб дієслова, підготувати питання та 

відповіді з теми «Обговорення футбольного матчу». 

 

Практичне заняття 17.  

Тема: At The Stadium  

- перевірка домашнього завдання – слухання діалогу, відповіді на 

питання; 

- складання тематичних діалогів з теми «At the stadium». 

Д/з:  

- репродукувати оповідання «Ukrainian sportsmen». 

 

Практичне заняття 18.  

Тема: Ukrainian Sportsmenю Ukrainian Olympic Champions 

- опрацювання текстів А, В, с. 210-211; 

- опрацювання словнику – с. 214-216; 

- виконання впр. 6, с.217; впр.4, с.217; 

- Рольова гра «The Olympic Committee». 

 

Д/з:  

- прочитати та перекласти текст С, с. 212-213; 

- виконати впр. 5, с. 217; впр. 8 (речення 1-13), с.218; 

- опрацювати тему «Sport: Games, People and Places» (English 

Vocabulary in Use, с. 144-145); вивчити лексику. 



Практичне заняття 19. 

Тема: Modal Verbs. Modal verb can, its forms and meaning. Can and 

could for expression of incredulity, doubt, astonishment 

- пояснення нового граматичного матеріалу. 

- наведення власних прикладів. 

- виконання вправ: впр. 2, с. 106-107; впр. 7 (перша частина), с. 109-110; 

впр. 145, с. 270; впр. 9,10, с. 111-112; впр. 12, с. 112-113  (за посібником: 

Крылова И.П., Гордон Е.М. Сборник упражнений по грамматике английского 

языка/ Учеб. пособ. – М., 2007). 

Д/з:  

- вивчити теоретичний матеріал з теми «Модальні дієслова»; 

- виконати впр. 5, с. 108-109; впр. 7 (друга частина), с. 109-110; впр.8, 

с.110-111; впр. 13, с. 113-114; впр. 14, с. 114  (за посібником: Крылова И.П., 

Гордон Е.М. Сборник упражнений по грамматике английского языка/ Учеб. 

пособ. – М., 2007). 

 

Практичне заняття 20. 

Тема: The verb may, its forms and meaning. Differentiation between may 

and might. The verbs can and may: permission and requests for permission 

- перевірка домашнього завдання. 

- пояснення нового граматичного матеріалу. 

- наведення власних прикладів. 

- виконання вправ: впр. 15 (перша частина), с. 114-115; впр. 16, с. 116-

117;  впр. 17, с. 117; впр. 19, с. 118 (за посібником: Крылова И.П., Гордон 

Е.М. Сборник упражнений по грамматике английского языка/ Учеб. пособ. – 

М., 2007). 

Д/з:  

- вивчити теоретичний матеріал з теми «Модальні дієслова»; 

- виконати впр. 15 (друга частина), с. 114-115; впр. 22, с. 120; впр. 20, 

с. 118-119   (за посібником: Крылова И.П., Гордон Е.М. Сборник упражнений 

по грамматике английского языка/ Учеб. пособ. – М., 2007). 

 

Практичне заняття 21. 

Тема: The verb must and its meaning. The verb must for expressing 

probability or supposition 

- перевірка домашнього завдання. 

- пояснення нового граматичного матеріалу. 

- наведення власних прикладів. 

- виконання вправ: впр. 23, с. 120-121; впр. 24 (перша частина), с. 121-

123;  26, с. 125-126; впр. 28, с. 126-127 (за посібником: Крылова И.П., Гордон 

Е.М. Сборник упражнений по грамматике английского языка/ Учеб. пособ. – 

М., 2007). 



Д/з:  

- вивчити теоретичний матеріал з теми «Модальні дієслова»; 

- виконати впр. 24 (друга частина), с. 121-123; впр. 25 (перша частина), 

с. 123-125; впр. 29, 30 с. 127-128; впр.31, с. 128-129 (за посібником: Крылова 

И.П., Гордон Е.М. Сборник упражнений по грамматике английского языка/ 

Учеб. пособ. – М., 2007). 

 

Практичне заняття 22. 

Тема: The verbs can, may, must. Differentiation of the meaning 

- Перевірка домашнього завдання. 

- Повторення вивченого граматичного матеріалу. 

- Виконання вправ: впр. 40, с. 134-135 (за посібником: Крылова И.П., 

Гордон Е.М. Сборник упражнений по грамматике английского языка/ Учеб. 

пособ. – М., 2007). 

Д/з:  

- повторити теоретичний матеріал з теми «Модальні дієслова»; 

- виконати впр. 33, с. 130; впр. 35, с. 131-132; впр.39, с.134, впр. 49 (b,c), 

с. 140-141; впр.51, с. 143-144  (за посібником: Крылова И.П., Гордон Е.М. 

Сборник упражнений по грамматике английского языка/ Учеб. пособ. – М., 

2007); 

- повторити теоретичний матеріал з теми «Модальні дієслова». 

 

Практичне заняття 23. 

Тема: Modal verbs need, ought, should, would, shall, will. Controlling 

Language at the Practice Stage 

- Перевірка домашнього завдання. 

- Повторення вивченого граматичного матеріалу. 

- Виконання вправ: впр. 44, 45, с. 138-139; впр. 49 (а), с. 140;  (за 

посібником: Крылова И.П., Гордон Е.М. Сборник упражнений по грамматике 

английского языка/ Учеб. пособ. – М., 2007). 

- Виконання контрольної роботи з тем «Спорт», «Модальні дієслова». 



Модуль 4 

Travelling. National Cuisine 

Практичне заняття 1. 

Тема: Travelling. Different Means of Travelling 

- вступна контрольна робота на перевірку залишкових знань з матеріалу 

ІІІ модуля; 

- обговорення теми «Подорожі»; 

- опрацювання мовних конструкцій, с. 266-267 

- виконання впр.1,2, с. 266-267 

Д/з:  

- прочитати текст «Seeing People Off» – с. 270-273; 

- виконати впр.3, с. 268-269; 

- прочитати лексичний коментар – с. 273-277, словник – с.278; 

 

Практичне заняття 2. 

Тема: Seeing People Off. At the Station 

- перевірка виконання впр. 3, с. 268-269; 

- опрацювання стилістичного коментаря – с. 277-278; 

- опрацювання лексичного коментаря – с. 273-277 

- опрацювання тексту «Seeing People Off» – с. 270-273. 

Д/з:  

- виконати: впр. 3,4, с.280; впр. 7, с.281; впр. 10, с.283; впр.12, с.284; 

- вивчити напам’ять слова 4-8 з лексичного коментаря, с. 273-277; 

- опрацювання словнику, с.278.  

 

Практичне заняття 3. 

Тема: A Voyage Round Europe 

- перевірка вивчених слів із лексичного коментаря (c. 273-277); 

- перевірка виконання впр. 7, с.281; впр. 10, с.283; впр.12, с.284; 

- виконання впр.6, с.281 

Д/з:  

- виконати: впр. 12(а), 13, с.284; 

- вивчити напам’ять слова зі словнику с.278. 

 

Практичне заняття 4. 

Тема: A Sea Trip. Travel by Road 

- перевірка виконання впр. 12(а), 13, с.284; 

- словниковий диктант (словник с.278); 

- виконання впр.15, с.285; 

- опрацювання словнику, с. 292-293; 

- опрацювання тексту А, с. 286-289; 

- опрацюванни стилістичного коментаря, с.291-292 

Д/з:  

- вивчити напам’ять словосполучення зі словника (c. 293); 

- виконати: впр. 1, с.293. 



Практичне заняття 5. 

- Тема: The Only Way to Travel Is on Foot 

- словниковий диктант (словосполучення, c. 293); 

- перевірка виконання впр. 1, с.293; 

- виконання впр.2, с.293-294; впр.6, с.294-295; 

- читати та перекладати текст В, с.289-290. 

Д/з:  

- виконати: впр. 8 (5 речень), с.295; 

- вивчити текст В, с.289-290. 

  

Практичне заняття 6. 

Тема: My Favourite Way of Travelling 

- перевірка виконання впр. 8 (5 речень), с.295; 

- перевірка вивчення тексту В, с.289-290; 

- опрацювання лексики з теми «Подорож залізницею» 

Д/з:  

- виконати: впр.7, с.295 (рольова гра); впр. 8 (до кінця), с. 295. 

 

Практичне заняття 7. 

Тема: Going Abroad 

- перевірка виконання впр.7, с.295 (рольова гра); впр. 8 (до кінця), с. 295; 

- опрацювання лексики з теми «Подорож літаком»; 

Д/з:  

- виконати: впр.11, с.297. 

 

Практичне заняття 8. 

Тема: How We Kept Mother’s Day 

- перевірка виконання впр.11, с.297; 

- опрацювання тексту С, с. 290; 

- опрацювання лексики з теми «Морська подорож» 

Д/з:  

- виконати: впр. 5, с.294; впр.10, 297;  

 

Практичне заняття 9. 

Тема: An Englishman’s Meals 

- перевірка виконання впр. 5, с.294; впр.10, 297; 

- виконання впр. 13, с.298; 

Д/з:  

- впр.9, с.296 (складання діалогів). 

 



Практичне заняття 10. 

Тема: At the Table. In the Dining-hall 

- написання самостійної роботи з теми «Подорожування»; 

- написання твору «Мій улюблений вид подорожі»; 

- обговорення теми «Їжа»; 

- опрацювання мовних конструкцій, с. 119-120; 

- виконання впр. 1,2,3, с. 120; впр. 15, с.431. 

Д/з:  

- виконати впр. 4, с.121; 

- читати та перекладати текст «How We Kept Mother’s Day», с. 121-125. 

 

Практичне заняття 11. 

Тема: British Cuisine. Time of Meals in England 

- опрацювання тексту «How We Kept Mother’s Day», с. 121-125; 

- опрацювання стилістичного коментаря, с. 128-129; 

- опрацювання лексичного коментаря, с. 125-128. 

Д/з:  

- перекласти словник, с.129; 

- вивчити напам’ять слова 1,2 з лексичного коментаря, с. 125-128; 

- виконати впр. 3, с. 131. 

 

Практичне заняття 12. 

Тема: Tea is the Most Popular Beverage in Britain 

- перевірка вивчених напам’ять слів з лексичного коментаря, с. 125-128; 

- опрацювання словнику, с.129; 

- перевірка виконання впр. 3, с. 131; 

- виконання впр. 1(b,c), впр.2, с.130-131; впр. 5, с.131. 

Д/з:  

- вивчити напам’ять слова 3-4 з лексичного коментаря, с. 125-128; 

- виконати впр. 6,7,9, с.132; 

 

Практичне заняття 13. 

Тема: Ukrainian Cuisine. Peculiarities of the World’s National Cuisines 

- перевірка вивчених напам’ять слів з лексичного коментаря, с. 125-128; 

- перевірка виконання впр. 6,7,9, с.132; 

- виконання впр.8, с.132; впр. 14, с.134; 

- опрацювання тексту А, с. 137-139; 

- опрацювання коментарю, с. 142-143. 

Д/з:  

- виконати впр. 18, с. 135; впр. 1, 3, с.144;  

- перекласти словник (с. 141-142). 

 



Практичне заняття 14. 

Тема: The Verbals. The Infinitive and its forms. The Infinitive 

Constructions. The Complex Object and The Complex Subject with the 

infinitive 

- перевірка домашнього завдання. 

- пояснення нового граматичного матеріалу. 

- наведення власних прикладів. 

- виконання вправ: впр. 1, с. 176; впр. 3, с. 177-178; впр. 6, с. 179-180; 

впр. 38, с. 205-206; впр. 31, с. 199-200 (за посібником: Крылова И.П., Гордон 

Е.М. Сборник упражнений по грамматике английского языка/ Учеб. пособ. – 

М., 2007). 

Д/з:  

- вивчити теоретичний матеріал з теми «Неособові форми дієслова. 

Інфінітив»; 

- виконати впр. 5, с. 178-179; впр. 7, с. 180-181; впр. 34, с. 201-202; впр. 

36, с. 203-204 (за посібником: Крылова И.П., Гордон Е.М. Сборник 

упражнений по грамматике английского языка/ Учеб. пособ. – М., 2007). 

 

Практичне заняття 15. 

Тема: The Subjective Infinitive Construction. The For-to-Infinitive 

Construction and its functions in the sentence 

- перевірка виконання впр. 1, 3, с.144; впр. 4(а), 5, с. 144-145; 

- опрацювання словнику, с.141-142; 

- виконати впр. 6, с. 145; 

- опрацювання текстів В, с. 139-140; С, с.140-141. 

Д/з:  

- виконати впр. 4(а), 5, с. 144-145; 

- прочитати та перекласти текст С, с.140-141;  

- виконати впр.7, с.146; впр.4(b), с.144-145. 

 

Практичне заняття 16. 

Тема: The Gerund: nominal and verbal characteristicsю Predicative 

constructions with the gerund. Functions of the gerund and gerundial 

constructions 

- перевірка домашнього завдання. 

- пояснення нового граматичного матеріалу, наведення прикладів. 

- виконання вправ: впр. 47, с. 214-215; впр. 45, с. 212-213; впр. 59(а, b), 

с. 226-227; впр. 50 (перша частина), с. 218-219 (за посібником: Крылова И.П., 

Гордон Е.М. Сборник упражн. по грам. англ. яз / Учеб. пособ. – М., 2007). 

Д/з:  

- вивчити теоретичний матеріал з теми «Неособові форми дієслова»; 

- виконати впр. 48, с. 215; впр. 41, с. 208-209; впр. 50 (друга частина), 

с. 218-219; впр. 51, с. 219-120; впр. 59 (с), с. 227-228 (за посібником: Крылова 

И.П., Гордон Е.М. Сборник упражнений по грамматике английского языка/ 

Учеб. пособ. – М., 2007). 



Практичне заняття 17. 

Тема: The use of the gerund. The list of verbs and verbal phrases followed 

by the gerund. The gerund and the participle. The gerund and the verbal 

noun 

- перевірка домашнього завдання. 

- пояснення нового граматичного матеріалу. 

- наведення власних прикладів. 

- виконання вправ: впр. 38, с. 205-206; впр. 31, с. 199-200; впр. 61, с. 228-

230; впр. 62, с. 230 (за посібником: Крылова И.П., Гордон Е.М. Сборник 

упражнений по грамматике английского языка/ Учеб. пособ. – М., 2007). 

Д/з:  

- вивчити теоретичний матеріал з теми «Неособові форми дієслова»; 

- виконати впр. 34, с. 201-202; впр. 36, с. 203-204; впр. 63, с. 230; впр.64, 

с.231 (за посібником: Крылова И.П., Гордон Е.М. Сборник упражнений по 

грамматике английского языка/ Учеб. пособ. – М., 2007) 

 

Практичне заняття 18. 

Тема: The Participle. The Participle I, its tense and voice distinctions, 

functions in the sentence. The Participle II and its functions in the sentence. 

Predicative constructions with the participle 

- перевірка домашнього завдання. 

- пояснення нового граматичного матеріалу. 

- наведення власних прикладів. 

- виконання вправ: впр. 1, с. 176; впр. 3, с. 177-178; впр. 6, с. 179-180 (за 

посібником: Крылова И.П., Гордон Е.М. Сборник упражнений по грамматике 

английского языка/ Учеб. пособ. – М., 2007). 

Д/з:  

- вивчити теоретичний матеріал з теми «Неособові форми дієслова. 

Інфінітив»; 

- виконати впр. 5, с. 178-179; впр. 7, с. 180-181  (за посібником: Крылова 

И.П., Гордон Е.М. Сборник упражнений по грамматике английского языка/ 

Учеб. пособ. – М., 2007). 

- виконати впр. 67, с. 234-236; впр. 68, с. 236-237;  (за посібником: 

Крылова И.П., Гордон Е.М. Сборник упражнений по грамматике английского 

языка/ Учеб. пособ. – М., 2007). 

-  

 

Практичне заняття 19. 

Тема: The Nominative Absolute Participial Construction and the 

Prepositional Absolute Participial Construction 

- перевірка вивчених напам’ять слів з лексичного коментаря, с. 125-128; 

- перевірка виконання впр. 6,7,9, с.132; виконання впр.8, 14 с.132-134.  

Д/з:  

- вивчити напам’ять слова 5-7 з лексичного коментаря, с. 125-128; 

- виконати впр. 10, с.133; вивчити слова зі словнику, с.129. 



Практичне заняття 20. 

    Тема: The Infinitive with too (enough), so … as. Misrelated participles 

- перевірка домашнього завдання. 

- пояснення нового граматичного матеріалу. 

- наведення власних прикладів. 

- виконання вправ: впр. 47, с. 214-215; впр. 45, с. 212-213;  (за 

посібником: Крылова И.П., Гордон Е.М. Сборник упражнений по грамматике 

английского языка/ Учеб. пособ. – М., 2007). 

Д/з:  

- вивчити теоретичний матеріал з теми «Неособові форми дієслова»; 

- виконати впр. 48, с. 215; впр. 41, с. 208-209 (за посібником: Крылова 

И.П., Гордон Е.М. Сборник упражнений по грамматике английского языка/ 

Учеб. пособ. – М., 2007). 

 

Практичне заняття 21. 

Тема: The infinitive, the participle and the gerund. Revision exercises on 

the verbals. Controlling Language at the Practice Stage 

- Перевірка домашнього завдання. 

- Повторення вивченого граматичного матеріалу. 

- Виконання контрольної роботи з тем  «Подорожування. Національна 

кухня», «Неособові форми дієслова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання до екзамену 

1. A Friend in Need 

2. Human Destiny. Human Appearance and Character 

3. Human Being and Society 

4. What Makes All People Kin. How healthy are you? 

5. The Variety of the World’s Sports and Games. Winter and Summer Sport 

6. Sports and Games Popular in England and Ukraine 

7. Extreme Sports. Sports Paraphernalia 

8. The Football Match. Croquet and Cricket: Popular English games 

9. Sport: Winning, Losing snd Scoring 

10. My Sports Activities 

11. The Olympic Games. The Olympic Committee 

12. The Summer and Winter Olympic Games 

13. The Olympic Future of Ukraine 

14. At The Stadium 

15. Ukrainian Sportsmen. Ukrainian Olympic Champions  

16. Travelling. Different Means of Travelling 

17. Seeing People Off 

18. At the Station 

19. A Voyage Round Europe 

20. A sea Trip. Travel by Road 

21. The Only Way to Travel Is on Foot 

22. My Favourite Way of Travelling 

23. Going Abroad 

24. How We Kept Mother’s Day 

25. An Englishman’s Meals 

26. At the Table. In the Dining-hall 

27. British Cuisine. Time of Meals in England 

28. Tea is the Most Popular Beverage in Britain 

29. Ukrainian Cuisine 

30. Peculiarities of the World’s National Cuisines 
 

 


