
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 1 

Illnesses and Their Treatment. Healthy Way of Life 

 

 

Практичне заняття 1. 

Тема: «A Day’s Wait» 

Вступна контрольна робота на перевірку залишкових знань з 

матеріалу І курсу. 

Д/з:  

- прочитати текст «A Day’s Wait» – с. 45-48; 

- прочитати та перекласти мовні конструкції – с. 42; 

- прочитати лексичний коментар – с. 49-52, словник – с.53-54; 

 

Практичне заняття 2. 

Тема: «Illnesses and Their Treatment» 

- опрацювання мовних конструкцій – с. 42; 

- виконання впр. 1,2, с. 43-44; 

- опрацювання лексичного коментаря – с. 49-52; 

- опрацювання тексту «A Day’s Wait» – с. 45-48. 

Д/з:  

- вивчити напам’ять слова 1-5 з лексичного коментаря (c. 49-52); 

- виконати: впр. 3,4, с.44; впр. 5, с.57 (відповісти на питання до 

тексту). 

- опрацювання словнику – с.53-54. 

 

Практичне заняття 3. 

Тема: «Diseases and Their Symptoms» 

- перевірка виконання впр. 3,4, с.44; впр. 5, с.57; 

- перевірка вивчених слів із лексичного коментаря (c. 49-52); 

- виконання впр.7(a), с. 57-58; впр.8, с. 58 (обговорення тексту). 

Д/з:  

- вивчити напам’ять слова 6-9 з лексичного коментаря (c. 49-52); 

- виконати: впр. 10, с.59; впр. 9, с.59 (переказ тексту «A Day’s 

Wait»).  

 

Практичне заняття 4. 

Тема: «At The Hospital» 

- виконання впр.6, с.57, впр.7 (b, с), с.58 

- перевірка вивчених слів із лексичного коментаря (c. 49-52); 

- перевірка виконання впр. 10, с.59; впр. 9, с.59; 

- виконання впр.15, с.62 (складання діалогів). 

 

 

Д/з:  



- виконати: впр. 12, с.60; впр. 11, с.59 (підготувати діалоги за 

поданими ситуаціями); 

- вивчити напам’ять слова зі словнику, с.53-54. 

 

Практичне заняття 5. 

Тема: «A Visit to the Doctor» 

- перевірка виконання впр. 11, с.59 (діалоги); впр. 12, с.60; 

- словниковий диктант (с.53-54); 

- прочитати та перекласти текст В, с. 66. 

Д/з:  

- виконати: впр. 5, с.72; 

- вивчити напам’ять слова зі словнику с.69. 

- вивчити напам’ять текст В, с.66. 

 

Практичне заняття 6. 

Тема: «At the Dentists» 

- перевірка виконання впр. 5, с.72; 

- словниковий диктант (словник с.69); 

- перевірка вивченого діалогу (текст В, с.66); 

- виконання впр.7, с.73; 

- читання тексту С, с.67-68. 

Д/з:  

- виконати впр.6, с.73 (переказати в непрямій мові текст С, с.6768); 

- виконати впр.9, с.74. 

- прочитати та перекласти текст A, с.63-65; 

 

Практичне заняття 7. 

Тема: «A Victim to One Hundred and Seven Fatal Maladies» 

- перевірка виконання впр. 6, с.73; впр.9, с.74; 

- опрацювання тексту А, с.63-65; 

- виконання впр.1, с.71; впр.8, с.73 

Д/з:  

- вивчити напам’ять словосполучення зі словника (c. 69-70); 

- виконати: впр. 2, с.71; впр.3, с.72. 

 

Практичне заняття 8. 

- Тема: «The National Health Service in Great Britain. Policlinics 

and Hospitals» 

- словниковий диктант (словосполучення, c. 69-70); 

- перевірка виконання впр. 2, с.71; впр.3, с.72; 

- виконання впр.4, с.72; впр.12, с.75. 

Д/з:  

- виконати: впр. 13, с.75; впр.17, с.77-78 (читати, перекладати). 

- виконати: впр.14, с.75-76 (складання діалогів); 

Практичне заняття 9. 



Тема: «Catching Diseases. Modern Illnesses. Injuries» 

- перевірка виконання впр. 13, с.75; 

- виконати впр. 10, с. 74; 

- дати стислий переказ тексту з  впр.17, с.77-78. 

- робота з лексикою з теми «Injuries» (English Vocabulary in Use, с. 

114-115); 

- перевірка діалогів – впр.14, с.75-76; 

Д/з:  

- прочитати та перекласти текст «Doctor, Dentist and Chemist», с. 

365-366; 

 

Практичне заняття 10. 

Тема: «Doctor, Dentist and Chemist» 

- опрацювання тексту «Doctor, Dentist and Chemist», с. 365-366; 

- робота з лексикою з теми «Health: Illness and Disease» (English 

Vocabulary in Use, с. 112-113) 

Д/з:  

- вивчити лексику з опрацьованих текстів та вправ; 

- скласти речення зі вивченою лексикою. 

 

Практичне заняття 11. 

Тема: «The Doctor’s Advice» 

- перевірка домашнього завдання – речення, словниковий диктант; 

- аудіювання тексту «The Doctor’s Advice». 

 

Д/з:  

- підготувати переказ тексту «The Doctor’s Advice»; 

- виконати вправу 24, с. 448-449 основного підручника. 

 

Практичне заняття 12. 

Тема: «Difficulties of a Doctor’s Profession. Medical Ethics» 

- перевірка виконання впр. 24, с. 448-449; 

- переказ тексту «The Doctor’s Advice»; 

- читання тексту «Difficulties of a Doctor’s profession. Medical 

Ethics». 

Д/з:  

- підготувати повідомлення «Якщо б я був лікарем…» 

 

Практичне заняття 13. 

Тема: «If I Were a Doctor. Doctors at The Polyclinic» 

- перевірка домашнього завдання – повідомлення «Якщо б я був 

лікарем…»; 

- виконання мовленнєвих вправ; 

- рольова гра «Acting As a Psychologist». 

Д/з:  



- прослухати діалог, відповісти на питання; 

- Підготуватися виступу з теми «Здоровий спосіб життя», повторити 

лексику, мовні конструкції. 

 

Практичне заняття 14. 

Тема: «Medicines and Drugstores» 

- перевірка домашнього завдання – слухання діалогу, відповіді на 

питання; 

- складання тематичних діалогів з теми «At the polyclinic»; 

- репродукування оповідання «At the hospital ». 

 

Практичне заняття 15. 

Тема: «Medical Service in Ukraine» 

- повторення мовленнєвих зразків, практика перекладу; 

- читання та обговорення тексту «Aerobics»; 

- репродукування діалогу «At the drugstore». 

 

Практичне заняття 16. 

Тема: «No Smoking for Youth. Healthy Way of Life» 

- повторення усно мовленнєвої тематики «Illnesses»; 

- читання та обговорення тексту «No smoking for the youth»; 

- репродукування оповідання “Love drug”; 

- Виконання контрольної роботи з теми «Здоровий спосіб життя». 

 

Практичне заняття 17. 

Тема: «Revision of Grammar Material of the 1
st
 course. The Indicative 

mood and the Imperative mood» 

Опитування  теоретичного матеріалу з тем:  

- Іменник. Злічувані та незлічувані іменники. Однина та множина 

іменників. Присвійний відмінок. 

- Артикль. Означений та неозначений артикль. Відсутність артиклю. 

- Займенник, його види. 

- Прикметник. Ступені порівняння прикметників. 

- Прислівник. Ступені порівняння прислівників. 

- Дієслово, його часові форми. 

- Дійсний і наказовий способи дієслова. 

Проведення контрольної роботи з граматичного матеріалу І курсу. 

 

Практичне заняття 18. 

Тема: «Conditional sentences type 1, type 2, type 3» 

- робота над помилками в контрольній роботі з граматичного матеріалу І 

курсу. 

- пояснення нового граматичного матеріалу. 

- наведення власних прикладів. 



- виконання вправ: впр. 201, с. 233; впр. 202 (речення 1-12), с. 234; 

впр. 203, с. 233; впр. 204 (речення 1-12), с. 235; впр. 210, с. 238;  впр. 207, 

с. 236; впр. 208 (речення 1-12), с. 237 (за посібником: Черноватий Л.М., 

Карабан В.І. та ін. Практична граматика англійської мови з вправами: 

Базовий курс. – Вінниця, 2007). 

Д/з:  

- вивчити теоретичний матеріал з теми «Умовні речення І, II, III типів»; 

- виконати впр. 202 (речення 13-25), с. 243 впр. 204 (речення 13-25), 

с. 235; впр. 211, с. 238-239; впр. 208 (речення 13-25), с. 235; впр. 212, с. 239  

(за посібником: Черноватий Л.М., Карабан В.І. та ін. Практична граматика 

англійської мови з вправами: Базовий курс. – Вінниця, 2007). 

 

Практичне заняття 19. 

Тема: «Conditional sentences with wish» 

- перевірка домашнього завдання. 

- пояснення нового граматичного матеріалу. 

- наведення власних прикладів. 

- виконання вправ: впр. 96, 97, с. 84-85 (за посібником: Черноватий Л.М., 

Карабан В.І., Набокова І.Ю. Практична граматика англійської мови з 

вправами: Посібник для студентів вищих закладів освіти. Том 2. – Вінниця: 

Нова Книга, 2006). 

Д/з:  

- вивчити теоретичний матеріал з теми «Умовні речення ІІ типу»; 

- виконати впр. 98,99, с. 85 (за посібником: Черноватий Л.М., Карабан 

В.І., Набокова І.Ю. Практична граматика англійської мови з вправами: 

Посібник для студентів вищих закладів освіти. Том 2. – Вінниця: Нова Книга, 

2006). 

 

Практичне заняття 20. 

Тема: «Conditional sentences of mixed types. Conditional sentences in 

indirect speech. Controlling Language at the Practice Stage» 

- перевірка домашнього завдання. 

- пояснення нового граматичного матеріалу. 

- наведення власних прикладів. 

- виконання вправ: впр. 205, с. 235; впр. 206 (речення 1-12), с. 236 (за 

посібником: Черноватий Л.М., Карабан В.І. та ін. Практична граматика 

англійської мови з вправами: Базовий курс. – Вінниця, 2007). 

- Контрольна робота з теми «Умовні речення». 

 

Д/з:  

- вивчити теоретичний матеріал з теми «Умовні речення»; 

- виконати впр. 206 (речення 13-25), с. 236; впр. 213, с. 239  (за 

посібником: Черноватий Л.М., Карабан В.І. та ін. Практична граматика 

англійської мови з вправами: Базовий курс. – Вінниця, 2007). 

 



Модуль 2 

Countries and Their Capitals 

Практичне заняття 1. 

Тема: Introducing London 

- опрацювання мовних конструкції, с.84; 

- виконання впр.1,2, с.84-85 

- опрацювання лексичного коментаря, с. 89-92; 

- опрацювання тексту «Introducing London»» (перша частина); 

Д/з:  

- виконати: впр. 3, с.85; впр.9(с), 96;  

- читати та перекладати текст «Introducing London», с. 85-89 (друга 

частина); 

- вивчити напам’ять слова 1-2 з лексичного коментаря, с. 89-92. 

 

Практичне заняття 2. 

Тема: Some More Glimpses of London 

- перевірка вивчених напам’ять слів з лексичного коментаря, с. 89-92; 

- опрацювання тексту ««Introducing London»» (друга частина); 

- виконання впр.2, с.94, впр. 4, с.94; 

- перевірка виконання впр. 3, с.85; впр.9(с), 96; 

Д/з:  

- опрацювання словнику, с. 93; 

- вивчити напам’ять слова 3-4 з лексичного коментаря, с. 89-92; 

- виконати: впр.5, с.94; впр.9 (b), с.96. 

 

Практичне заняття 3. 

Тема: Sightseeing. Morning City 

- перевірка вивчених напам’ять слів з лексичного коментаря, с. 89-92; 

- перевірка виконання впр.5, с.94; впр.9 (b), с.96; 

- виконання впр. 12-13, с. 96;  

- робота з текстом та мапою. 

Д/з:  

- виконати впр. 16, с.98; 

- вивчити напам’ять слова 5-6 з лексичного коментаря, с. 89-92; 

- переказати текст «Introducing London»» (перша частина). 

 

Практичне заняття 4. 

Тема: The British Isles 

- перевірка вивчених напам’ять слів з лексичного коментаря, с. 89-92; 

- перевірка виконання впр. 16, с.98; 

- виконання впр.9 (а), с.96; впр. 11, с.96; впр. 17, с.99; 

- переказ тексту «Introducing London»» (перша частина). 

Д/з:  

- виконати впр. 15, с.98; 

- переказати текст «Introducing London»» (друга частина). 



Практичне заняття 5. 

Тема: The Geographical Position of Great Britain. English Scenery and 

Climate 

- перевірка виконання впр. 15, с.98; 

- переказ тексту «Introducing London»» (друга частина); 

- виконання впр. 19, с. 100; 

- обговорення та вікторина «Що ви знаєте про Лондон». 

Д/з:  

- прочитати та перекласти текст А, с. 101-104; 

- опрацювання словнику – с. 108; 

 

Практичне заняття 6. 

Тема: Agricultural Districts of Great Britain. The Most Important Industrial 

Regions in England 

- опрацювання текст А, с. 101-104; 

- опрацювання словнику – с. 108; 

- виконання впр. 1, с.109; впр. 3, с. 109; впр. 4, с. 110; впр.8, с.111.  

Д/з:  

- виконати впр. 3, с. 109; впр. 10, с.112; впр. 6, с.110; впр. 14 (1,2), с.113; 

- вивчити напам’ять слова зі словнику (с. 108). 

 

Практичне заняття 7. 

Тема: Places of Interest in Great Britain 

- перевірка виконання впр. 3, с. 109; впр. 10, с.112; впр. 6, с.110; впр. 14 

(1,2), с.113; 

- читати та перекладати текст В, с.104-105; 

- словниковий диктант (с. 108); 

- виконати впр. 12, с. 112. 

Д/з:  

- виконати впр. 14 (3,4), с. 113;  

- переказ тексту А, с. 101-104. 

 

Практичне заняття 8. 

Тема: British Traditions and Customs 

- перевірка впр. 14 (3,4), с. 113; 

- переказ тексту А, с. 101-104; 

- опрацювання мовних конструкцій – с. 230; 

- виконання впр. 1,2, с. 230-231; 

- опрацювання лексичного коментаря – с. 235-238; 

- опрацювання тексту «The British Isles» – с. 232-233. 

Д/з:  

- вивчити напам’ять слова 1-2 з лексичного коментаря (c. 235-238); 

- виконати: впр. 3, с. 231; впр. 5, с. 241 (відповісти на питання до тексту). 

- опрацювання словнику – с. 238. 

 



Практичне заняття 9. 

Тема: The British Political System. The British Parliament 

- перевірка виконання впр. 3, с. 231; впр. 5, с. 241; 

- перевірка вивчених слів із лексичного коментаря (c. 235-238); 

- виконання впр.1,2, с. 239; впр.4, с. 241. 

Д/з:  

- вивчити напам’ять слова 3-6 з лексичного коментаря (c. 235-238); 

- виконати: впр. 3, с.239-240; впр. 7, с.242.  

 

Практичне заняття 10. 

Тема: London Dominates the British Life. Places of Interest in London 

Заняття-рольова гра «Подорожуємо Лондоном» 

Д/з: повторити: 

- мовні конструкції  - с. 230, с. 842; 

- лексичні коментарі - с. 233-238, c. 89-92; 

- слова зі словників – с. 238, с.254-255, с.92-93, с.108. 

 

Практичне заняття 11. 

Тема: The British Museum 

- перевірка вивчених слів із лексичного коментаря (c. 235-238); 

- перевірка виконання впр. 17, с.246; впр. 6, с.241; 

- словниковий диктант (с. 235-238); 

- виконання впр.12, с.244; 

- робота з текстом «The British Isles» і мапою. 

 

Практичне заняття 12. 

Тема: Ukraine. The Capital of Ukraine. Places of Interest in Kyiv 

- робота з текстами «Ukraine», «Kyiv»; 

- робота із запропонованою лексикою з теми «Пересування містом»; 

- складання діалогів «Чи знаєш ти Україну?»; 

Д/з:  

- вивчити запропоновану лексику з теми «Пересування містом»;  

- переказ текстів «Ukraine», «Kyiv». 

 

Практичне заняття 13. 

Тема: Travelling Across Great Britain and Ukraine 

Заняття-рольова гра «Подорожуємо Британією та Україною» 

- підготувати короткі повідомлення з тем (на вибір): «Клімат Британії та 

України», «Політична система Британії та України», «Економіка 

Британії та України», «Освіта в Британії та Україні», «Спорт в Британії 

та Україні», «Туризм в Британії та Україні», «Життя британської та 

української молоді», «Традиції та звичаї Британії», «Свята в Британії та 

Україні», «Визначні місця Британії та України». 

 



Практичне заняття 14. 

Тема: The Subjunctive. The present Subjunctive and the past Subjunctive 

- перевірка домашнього завдання. 

- пояснення нового граматичного матеріалу. 

- наведення власних прикладів. 

- виконання вправ: впр. 1, 2, 3 (1-12), 4, 5 (усно), с. 31-33; (за посібником: 

Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю. Практична граматика 

англійської мови з вправами: Посібник для студентів вищих закладів освіти. 

Том 2. – Вінниця: Нова Книга, 2006). 

Д/з:  

- вивчити теоретичний матеріал з теми «Умовний спосіб дієслова»; 

- виконати впр. 4, с. 32-33; впр. 6, с. 33-34  (за посібником: Черноватий 

Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю. Практична граматика англійської мови з 

вправами: Посібник для студентів вищих закладів освіти. Том 2. – Вінниця: 

Нова Книга, 2006). 

 

Практичне заняття 15. 

Тема: The Subjunctive Mood in Simple Sentences. Synthetic and 

Analytical Forms of the Subjunctive Mood in Simple Sentences 

- перевірка домашнього завдання. 

- пояснення нового граматичного матеріалу. 

- наведення власних прикладів. 

- виконання вправ: впр. 7, с. 34; впр. 8, с. 34-35 (за посібником: 

Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю. Практична граматика 

англійської мови з вправами: Посібник для студентів вищих закладів освіти. 

Том 2. – Вінниця: Нова Книга, 2006). 

Д/з:  

- вивчити теоретичний матеріал з теми «Умовний спосіб дієслова»; 

- виконати впр. 9, с. 35 (за посібником: Черноватий Л.М., Карабан В.І., 

Набокова І.Ю. Практична граматика англійської мови з вправами: Посібник 

для студентів вищих закладів освіти. Том 2. – Вінниця: Нова Книга, 2006); 

впр. 2a, с. 93  (за посібником: Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л. и др. Сборник 

упражнений по грамматике английского языка. – М., 2006) 

 

Практичне заняття 16. 

Тема: The Subjunctive Mood in Complex Sentences. The Subjunctive 

Mood in adverbial clauses. The Subjunctive Mood in predicative clauses and 

subject clauses 

- перевірка домашнього завдання. 

- пояснення нового граматичного матеріалу. 

- наведення власних прикладів. 

- виконання вправ: впр. 12, с. 36; впр. 13, с. 37;  впр. 16, с. 38; впр. 18, 

с. 39; впр. 20, 21, 23, с. 40-41  (за посібником: Черноватий Л.М., Карабан В.І., 

Набокова І.Ю. Практична граматика англійської мови з вправами: Посібник 

для студентів вищих закладів освіти. Том 2. – Вінниця: Нова Книга, 2006). 



Д/з:  

- вивчити теоретичний матеріал з теми «Умовний спосіб дієслова»; 

- виконати впр. 25, 26, с. 42 (за посібником: Черноватий Л.М., 

Карабан В.І., Набокова І.Ю. Практична граматика англійської мови з 

вправами: Посібник для студентів вищих закладів освіти. Том 2. – Вінниця: 

Нова Книга, 2006). 

 

Практичне заняття 17. 

Тема: Peculiarities of the Subjunctive Mood in object clauses. The 

Subjunctive Mood in attributive clauses 

- Перевірка домашнього завдання. 

- Повторення вивченого граматичного матеріалу. 

- Виконання вправ: впр. 6, с. 96-97 (за посібником: Каушанская В.Л., 

Ковнер Р.Л. и др. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – 

М., 2006); впр. 27, с. 42-43;  (за посібником: Черноватий Л.М., Карабан В.І., 

Набокова І.Ю. Практична граматика англійської мови з вправами: Посібник 

для студентів вищих закладів освіти. Том 2. – Вінниця: Нова Книга, 2006); 

впр. 22, с. 447-448; впр. 25, с. 449-450;  (за посібником: Аракин В.Д., 

Селянина Л.И. Практический курс английского языка. 2 курс. – М.,  2001). 

 

Д/з:  

- повторити теоретичний матеріал з теми «Умовний спосіб дієслова»; 

- виконати впр. 28, с. 43 (за посібником: Черноватий Л.М., Карабан В.І., 

Набокова І.Ю. Практична граматика англійської мови з вправами: Посібник 

для студентів вищих закладів освіти. Том 2. – Вінниця: Нова Книга, 2006); 

впр. 7, с. 97-98; впр. 9, с. 99-100 (за посібником: Каушанская В.Л., Ковнер 

Р.Л. и др. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – М., 

2006); впр. 29, с. 452-453 (за посібником: Аракин В.Д., Селянина Л.И. 

Практический курс английского языка. 2 курс. – М.,  2001). 

 

Практичне заняття 18. 

Тема: The Subjunctive Mood in the sentences expressing emotional 

attitude of the speaker to the real facts 

- Перевірка домашнього завдання. 

- Повторення вивченого граматичного матеріалу. 

- Виконання вправ: впр. 10 (а), с. 100; (за посібником: Каушанская В.Л., 

Ковнер Р.Л. и др. Сборник упражнений по грамматике английского языка. 

– М., 2006). 

 

Д/з:  

- повторити теоретичний матеріал з теми «Умовний спосіб дієслова»; 

- виконати впр. 10 (b), с. 100;  (за посібником: Каушанская В.Л., Ковнер 

Р.Л. и др. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – М., 

2006); впр. 30, с. 454 (за посібником: Аракин В.Д., Селянина Л.И. 

Практический курс английского языка. 2 курс. – М.,  2001). 



Практичне заняття 19. 

Тема: Ways of rendering the Subjunctive Mood in Ukrainian. Controlling 

Language at the Practice Stage 

- Перевірка домашнього завдання. 

- Повторення вивченого граматичного матеріалу. 

- Виконання вправ: впр. 11, с. 101-102; (за посібником: Каушанская В.Л., 

Ковнер Р.Л. и др. Сборник упражнений по грамматике английского языка. 

– М., 2006); 

Д/з:  

- повторити теоретичний матеріал з теми «Умовний спосіб дієслова»; 

- виконати впр. 12, с. 102;  (за посібником: Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л. 

и др. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – М., 2006); 

впр. 30, с. 454 (за посібником: Аракин В.Д., Селянина Л.И. Практический 

курс английского языка. 2 курс. – М.,  2001). 

 

Практичне заняття 20. 

Тема: Revision: Medical Services in Ukraine and Great Britain. 

Travelling Across Great Britain and Ukraine. Conditional sentences type 1, 2, 

3. The Subjunctive Mood 

- Перевірка домашнього завдання. 

- Повторення вивченого лексичного і граматичного матеріалу. 

- Самостійна робота з теми «Умовний спосіб 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 
 

 

 


