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ВСТУП 

Метою дисципліни є вдосконалювати вміння користуватись широким тематичним 

словником ділової лексики англійської мови, розширити та збагатити словниковий запас 

ділової іноземної мови, розвивати навички двостороннього перекладу, розвивати та 

вдосконалювати навички аудіювання тексту, сприймання мовлення на слух, діалогічного та 

монологічного мовлення, розвивати лінгвістичну та практичну компетенції в рамках курсу 

ділова іноземна. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КУРСУ 

- розвиток монологічного та діалогічного мовлення з використанням лексики ділового 

спрямування; 

- розвиток непідготовленого діалогічного мовлення з використанням ділової лексики 

та засвоєних граматичних конструкцій; 

- розвиток навичок двостороннього перекладу; 

- розвиток навичок сприймання мовлення на слух та миттєвої реакції на почуте;  

- розвиток навичок базової письмової комуніувції в діловому стилі: написання 

електронних листів, повідомлень. 

За підсумками вивчення курсу студенти повинні знати базову функціональну лексику 

тих тем, що вивчаються протягом року, граматичний матеріал в обсязі, передбаченому 

програмою курсу. Висловлюватися за темами курсу, перекладати тексти та повідомлення, 

розуміти та інтерпретувати іншомовний текст, фрази, діалоги, повідомлення та вести 

основне комерційне листування. 

Самостійна робота студентів є формою організації навчання, яка виконується 

самостійно з метою надбання знань, накопичених вмінь та навичок й виробленню 

професійно важливих якостей.  
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Ефективність навчальної діяльності залежить від готовності студента   до 

самонавчання та його індивідуальних якостей. Здатність до самонавчання є однією з 

найважливіших передумов не тільки успішного оволодіння іноземною мовою, але й 

формування навичок самостійної діяльності взагалі. Лише готуючи здатну до 

самонавчання особистість можна реалізувати модель економіста нового типу, 

орієнтованого до умов інформаційного суспільства та широких міжнародних контактів. 

Вимоги щодо організації самостійної роботи: 

- інформативність і змістовність, які сприяють реалізації практичних та 

загальноосвітніх цілей; 

- комунікативна спрямованість: усі види самостійної роботи повинні забезпечувати 

користування іноземною мовою як засобом одержання і передачі інформації в типових 

природних ситуаціях спілкування; 

- ситуативність; 

- орієнтація завдань на підвищення мовленнєвої активності студентів; 

- емоційність форм і способів реалізації, що сприяє підвищенню інтересу студентів до 

іншомовної діяльності. 

   Навчальні завдання для самостійної роботи поділяються на лінгвістичні, 

інформаційно-пошукові, текстолінгвістичні та конкретно-практичні. До кожного типу 

вище названих навчальних завдань пропонуються різноманітні продуктивні вправи. 

 

 

 

 

 

 

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ З ЛЕКСИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ 

 

 Форми СРС з лексичним матеріалом: 

 

1) складання власного словника в окремому зошиті; 

 

2) складання списку незнайомих слів та словосполучень за навчальними та індивідуальними 

текстами, за певними темами; 

 

3) аналіз окремих слів для кращого розуміння їхнього значення; 

 

4) підбір синонімів до активної лексики навчальних текстів; 

 

5) підбір антонімів до активної лексики навчальних текстів; 

 

6) складання таблиць словотвірних моделей. 

 

 

Форми контролю  з лексичним матеріалом: 

 

- фронтальне усне опитування лексики на заняттях; 

 

- вибіркове індивідуальне усне опитування лексики на заняттях; 
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- словниковий диктант (з англійської на російську, з російської на англійську); 

 

- перевірка усних лексичних завдань та вправ на заняттях; 

 

- перевірка письмових лексичних завдань та вправ викладачем/студентами. 

 

 

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з лексикою. 

 

1. При складанні списку слів і словосполучень з будь-якої теми (тексту), при оформленні 

лексичної картотеки або особистого зошита-словника необхідно виписати з англо-

російського словника лексичні одиниці в їх вихідній формі, тобто: іменники – в 

називному відмінку однини ( доцільно також вказати форму множини, наприклад: 

shelf - shelves, man - men, text - texts; дієслова - в інфінітиві (доцільно вказати й інші 

основні форми дієслова - Past і Past Participle, наприклад: teach - taught - taught, read - 

read - read і т.д.). 

2. Заучувати лексику рекомендується за допомогою двостороннього перекладу (з 

англійської мови – українською, з української – англійською) з використанням різних 

способів оформлення лексики (списку слів, зошити-словника, картотеки). 

3. Для закріплення лексики доцільно використовувати приклади вживання слів і 

словосполучень у реченнях, а також словотворчі та семантичні зв'язки слів, що 

заучуються (однокорені слова, синоніми, антоніми). 

4. Для формування активного та пасивного словника необхідне освоєння найбільш 

продуктивних словотвірних моделей англійської мови. Серед показників, що 

допомагають визначенню частин мови, виділяються: суфікси іменників: -er: writer 

(письменник); -ment: government (уряд); -ness: kindness (любов); -ion: connection 

(зв'язок); -dom: freedom (свобода); -hood: childhood (дитинство); -ship: leadership 

(керівництво); 

суфікси прикметників: -ful: useful (корисний); -less: useless (некорисний); -ous: famous 

(знаменитий); -al: central (центральний); -able, -ible: eatable (їстівний), accessible 

(доступний); префікси: dis-: disarmament (роззброєння); re-: reconstruction 

(реконструкція); un-: unhappy (нещасний); in-: inequality (нерівність); im-: impossible 

(неможливий). 

 

ЗАВДАННЯ НА ВІДПРАЦЮВАННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

EXCERCISE 1 Choose the best word to fit the gap. 

1 It’s important to understand how other cultures behave so you don’t cause . 

A offence B problem C disaster D behaviour 

 

2 In some countries it is quite to use the correct title when talking to business colleagues. 

A offensive B likely C formal D tricky 

 

3 Having good may help you to make deals more easily. 

A entertaining B manners C demonstrations D handshaking 

 

4 Ian has to be very organised as his work involves meeting tight . 

A problems B responsibilities C challenges D deadlines 
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5 Lesley doesn’t like having to wait for other people to work for her. 

A generate B solve C resolve D tackle 

 

6 Paul enjoys working at Small World because he finds the stimulating. 

A installation B environment C application D opportunity 

 

7 If someone looks me straight in the eye without I tend to think they are honest. 

A yawning B sighing C blinking D sniffing 

 

8 Your body usually gives other people information about how you really feel. 

A appearance B impression C language D relationship 

 

9 Bob and Tony are business and have arranged to meet at the sales conference. 

A delegates B customers C associates D officers 

 

10 I’ve given the latest sales to Mr Allen but he hasn’t had a chance to look at them yet. 

A systems B figures C worksheets D facts 

 

EXERCISE 2 Fill in the gaps with the correct nationality. 

1 He lives in Holland so he must be ___________ 

2 She comes from the USA so I think she’s ______________ 

3 They speak French so they could be________ or_________( France/Canada). 

4 He’s a _________ but he can’t speak any Swedish. 

5 I became a__________ citizen when I married a woman from Hungary 

 

EXERCISE 3 Choose the best word to fit the gap. 

1 There is always a lot of to attend to on a Monday morning. 

A letters B correspondence C communications D information 

 

2 Please leave a message on the answer phone if you need to contact us office hours. 

A outside B over C through D against 

 

3 The annual general meeting was in the conference centre. 

A conducted B provided C run D held 

 

4 One of the advantages of writing over talking to someone face-to-face is that you can 

take your time. 

A remaining B related C relative D relevant 

 

5 Make sure that the addressee’s job is correct. 

A title B description C name D type 

 

6 A well laid out letter always gives a good . 

A idea B reaction C impression D effect 

 

7 If you are in attending, please let me know as soon as possible. 

A concerned B pleased C sure D interested 

 

8 You must your application by the end of the week. 

A submit B subject C subscribe D subcontract 
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9 There has been a agreement to supply Texmills with our products and services. 

A long-winded B long-lasting C long-standing D long-lived 

 

10 Managers should staff to maintain the no-smoking policy throughout the building. 

A suggest B encourage C support D co-operate 

 

EXERCISE 4  Choose the best word to fit the gap. 

 

1 Mrs Perez is writing to the arrangements she made with you.  

A conform B confer C confine D confirm 

 

2 . I’ll see if Mr Watson is available. 

A Hold on B Keep on C Go on D Stay 

 

3 I’ll put you to the Sales Department. 

A over B off C through D in 

 

4 Oh, dear. I think I’ve the wrong number. 

A put B done C through D dialled 

 

5 I’m Miss Johnson’s in a meeting. 

A worried B afraid C concerned D frightened 

 

6 No. This is the Finance Department. I’ll check the number. 

A extension B external C exterior D extraction 

 

7 There are no public phones in here but there is a phone in Market Street. 

A room B operator C booth D switchboard 

 

8 Would you like me to fix up an for you? 

A application B appointment C arrangement D attendance 

 

9 Don’t make jokes on the phone as you may be . 

A misunderstood B misplaced C mistaken D misguided 

 

10 You should always speak to customers . 

A slowly B politely C carefully D kindly 

 

EXERCISE 5  Choose one of the phrases from the boxes to complete these 

conversations. 

Conversation 1 

 

Bill: Hi, Sally. (1)___________ changing the time of today’s meeting? Some time this 

afternoon would  

be better for me. 

Sally: (2)__________ I’ve got to finish that report today. Perhaps we could fix something up 

for  

tomorrow? 

Bill: (3) _____________?  
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Sally: (4) ___________Bill but I think (5)_________________ . 

Bill: O.K. Let’s get together tomorrow. 

 

if you need any help   would you mind    would you like a hand   do you think you could 

that’s very kind of you   I won’t be able to    I’m sorry but I’d prefer to do it mysel 

 

Conversation 2 

 

Jim: Dr Henderson, (6)____________ I go home early today? 

Dr H.: (7)_____________ . Are you feeling O.K.? 

Jim: I’m fine but I’ve got a lot of preparation to do for that course I’m on. 

(8)__________ take tomorrow morning off as well? 

Dr H.: No, (9)_____________ . The sales staff are coming in for a briefing. 

Jim: Oh, yes. I’d forgotten. 

Dr H. What about taking some holiday next week? 

Jim: No, thanks. (10) ____________. I’ll need to take some holiday later. 

 

I’m afraid you can’t    I think I can manage    Do you mind if    Sure, go ahead 

I’m sorry but     Yes, please.       Thanks a lot      Do you think I could 

 

EXERCISE 6  Choose the best word to fit the gap. 

 

1 Printix are offering us a 15% on all orders over $1000. 

A interest B replacement C discount D consultation 

 

2 It’s important to take breaks when working at a computer. 

A frequent B lots C repeated D often 

 

3 The new Managing Director of the company has just been . 

A applied B decided C requested D appointed 

 

4 Make sure that the main of the report contains only relevant information. 

A business B body C content D form 

 

5 If this project is completed on time we will receive a in next month’s pay. 

A bonus B batch C bill D salary 

 

6 He was asked to a thorough review of the health and safety provision within the  

organisation. 

A underline B undergo C undertake D understand 

 

7 If you’re taking notes it’s a good idea to make them as clear and as possible. 

A quick B brief C essential D rough 

 

8 As a of the review, they decided to close the factory down. 

A conclusion B finding C purpose D result 

 

9 There is a danger that the new regulations will be misunderstood by many staff. 

A unnecessary B bad C unfortunate D grave 
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10 The consultants the importance of managers involving staff in the issue of timekeeping. 

A emphasised B recommended C motivated D related 

 

EXERCISE 7 Choose the best word to fit the gap. 

 

1 Telecommunication companies belong to the tertiary of industry. 

A section B sector C area D part 

 

2 She took the job there because they provide good child-care . 

A equipment B conveniences C schemes D facilities 

 

3 Siemens is a highly leader in the electrics and electronics market. 

A innovative B reliable C extensive D traditional 

4 Many employees are eager to try new ideas. 

A in B up C on D out 

 

5 Some companies have all their secretarial posts. 

A abandoned B collapsed C abolished D failed 

 

6 Over the decades, the name of Siemens has become with progress. 

A symptomatic B synonymous C systematic D synthetic 

 

7 The development of new technologies means that there are fewer jobs for manual . 

A workforce B staff C employees D workers 

 

8 Buying in can reduce unit costs. 

A bulk B amounts C volume D weight 

 

9 If the workplace is a happy place, then staff is usually low. 

A structure B turnover C changes D takeover 

 

10 The Department is responsible for sending out invoices. 

A Accounts B Purchasing C Sales D Production 

 

EXERCISE 8  Match the sectors below to sentences 1–5. 

1 In developing countries most people are usually employed in agriculture. 

2 During the 21st century we expect to see a huge expansion in  

telecommunications. 

3 Vehicle manufacturing has been an important industry in Western Europe  

for many years. 

4 The discovery of oil in the Far East resulted in a rapid increase in the  

standard of living for many people.  

5 Service industries, such as catering and hotels, often pay low wages 

 

A primary sector 

B secondary sector 

C tertiary sector 

 

EXERCISE 9  Match the descriptions 1–5 to the different functions of a company. 

1 Creates new products. 
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2 In charge of the welfare of employees. 

3 Keeps a record of all payments made and received. 

4 Orders all supplies needed. 

5 Provides office services, e.g. typing 

 

A administration 

B purchasing 

C personnel 

D research & development 

E sales & marketing 

F production 

G accounts 

H legal 

EXERCISE 10  Choose the best word to fit the gap. 

 

1 Most of our have been working with us for a number of years. 

A supplies B suppliers C supporters D supplements 

 

2 Unfortunately the recent takeover will result in a number of at the plant. 

A rationalisations B dealings C redundancies D exchanges 

 

3 You will see from the catalogue that our prices are very . 

A competitive B competent C completed D compatible 

 

4 The price of the catalogue is against your first order. 

A removable B replaceable C rechargeable D refundable 

 

5 All items in this range will be from 27 April. 

A suitable B portable C available D accessible 

 

6 The assignment arrives at the warehouse on Monday and will be immediately. 

A unloaded B emptied C undone D unsent 

 

7 Unfortunately it is to keep the complete range in stock. 

A insufficient B uneconomic C uncertain D invalid 

 

8 After rationalisation the company was and its order book was full. 

A in good time B in good shape C in good spirits D in good health 

 

9 Artemis gives us a good price on this because they are our suppliers. 

A single B one C individual D sole 

 

10 I would be grateful if you could let me have a detailed , including prices and delivery  

terms. 

A quotation B term C offer D order 

 

EXERCISE 2 Match the words 1-5 to their definitions A-G. There are two extra 

definitions you do not need to use. 

 

1 CIF 
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2 EXW 

3 CPT 

4 irrevocable letter of credit 

5 CFR 

 

A The cost and transportation of the goods, carriage paid, 

to a named destination in the buyer’s country. 

B This document is a receipt for goods loaded on a ship. 

C This price covers the cost, insurance and freight charges 

to port of destination. 

D This document is evidence that goods have been sent by air. 

E This document ensures that the exporter will be paid. 

F This price includes cost and freight, but not insurance, to a 

named port of destination in the buyer’s country. 

G This price covers the ex-works cost of goods, but not the  

insurance and freight charges. 

 

EXERCISE 11  Fill in the appropriate word in gaps 1-5 from the box. There are three 

words you do not need to use. 

 

Thank you for your (1)___________ enquiry about our AntiSpy SP 700 computer screen 

protector. This particular model is available from (2)________ at this time. The special (3) 

___________price is $199 per unit or $499 for six. The (4)___________ price is $499. 

Please let me know by fax or e-mail if you would like to (5)________ an order at these 

prices as this offer will end on 31 March . 

 

Introductory   regular   stock   warehouse   return   recent   confirm    place 

 

EXERCISE 12 Choose the best word to fit the gap. 

 

1 The company saw net profits fall as a result of the in the industry world-wide. 

A downfall B downgrade C downturn D downward 

 

2 It is important for many small businesses to improve their credit and ensure customers  

pay on time. 

A limit B control C risk D term 

 

3 All letters of credit should include an expiry date when payment is . 

A called B complete C ready D due 

 

4 We apologise for the difficulty we are experiencing in paying your account. 

A delayed B waiting C outstanding D owing 

 

5 Thank you for your of $500 which we received today. 

A remittance B remission C remains D remuneration 

 

6 The credit terms that payment should be on presentation of the goods. 

A remind B stipulate C agree D settle 

 

7 It’s important to customer references when offering credit. 



12 

 

A take on B take down C take up D take in 

 

8 If you do not pay your bill within the next few days we will have to consider taking legal .  

A prosecution B action C instruction D presentation 

 

9 He was offered a bank when the company experienced financial problems. 

A payment B credit C overdraft D debt 

 

10 If customers fail to their bills you can be left with a serious cash-flow problem. 

A meet B charge C invoice D state 

 

EXERCISE 13  Match the words 1-5 to the definitions A-G. There are two extra 

definitions you do not need to use 

1 CWO 

2 International money order 

3 Documentary bill of exchange 

4 Banker’s draft 

5 Telegraphic transfer 

 

A Fastest method of sending money abroad. 

B A cheque drawn on an overseas bank. 

C Payment in advance of delivery. 

D Payment not required until after despatch of goods. 

E Usually the slowest method of payment. 

F Can be purchased from a bank and posted to supplier. 

G Your bank can instruct an overseas bank by airmail to  

make a payment 

 

EXERCISE 14   Fill in the appropriate word in gaps 1-5 from the box. There are three 

words you do not need to use. 

 

Dear Mr Becker, 

(1)____________ our records your account is still overdue. We would like to remind you 

that  our (2)__________ of business are 30 days net. (3) _________unsettled debts, it is our  

(4)____________ to take legal action. We would prefer not to take this course. May we ask 

you to settle your account by (5)___________ . I am enclosing a copy of your invoice for 

your information. 

Yours sincerely, 

Mrs Jones 

 

terms    in the case of    for example    now 

according to policy     instead of return 

 

 

 

Методичні рекомендації по роботі з граматичним матеріалом. 
 

Форми самостійної роботи з граматичним матеріалом: 

-  усні граматичні та лексико-граматичні вправи з певних тем; 

-  письмові граматичні та лексико-граматичні вправи з певних тем; 



13 

 

-  складання карток з окремих граматичних тем (частини мови; основні форми правильних 

та неправильних дієслів і т. д.); 

- пошук та переклад певних граматичних форм, конструкцій, явищ у тексті; 

 - синтаксичний аналіз та переклад речень (простих, складносурядних, складнопідрядних, 

речень з    ускладненими синтаксичними конструкціями); 

- Переклад текстів, що містять граматичний матеріал, що вивчається. 

 

 

Форми контролю самостійної роботи  з граматичним матеріалом: 

 

- усна перевірка граматичних та лексико-граматичних завдань на заняттях; 

 

- вибіркова перевірка завдань на дошці; 

 

- перевірка письмових завдань у зошитах викладачем/студентами; 

 

- самостійна робота в аудиторії з певної теми з подальшою перевіркою; 

 

- контрольна робота (відповідно до робочої програми). 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОПРАЦЮВАННЮ ГРАМАТИЧНОГО 

МАТЕРІАЛУ  

 

Уважно вивчіть граматичне правило, розгляньте приклади. Виконайте рекомендовані вправи. 

Випишіть із вправи всі пропозиції, що містять нову граматичну структуру. Уважно вивчіть 

спосіб трансформації стверджувальної пропозиції на питання і негативне. Проконтролюйте за 

допомогою словника правильність вимови тобою цієї структури. Придумайте кілька речень, 

що містять нову граматичну структуру. 

 

ПАСИВНИЙ СТАН 

 

Passive Voice (стражденний стан) утворюється в англійській мові за допомогою відповідної 

тимчасової форми допоміжного дієслова to be + Past Participle (причастя минулого часу) 

основного дієслова. Наведемо приклад утворення основних тимчасових форм пасивного 

стану (для дієслова to punish - карати). 

 

 

Present Simple Passive Voice 

 

I am punished 

 

we are punished 

 

you are punished 

 

you are punished 

 

he (she, it) is punished 
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they are punished 

 

Past Simple Passive Voice 

 

I was punished 

 

we were punished 

 

you were punished 

 

you were punished 

 

he (she, it) was punished 

 

they were punished 

 

 

Future Simple Passive Voice 

 

I will be punished 

 

We will be punished 

 

you will be punished 

 

you will be punished 

 

he (she, it) will be punished 

 

they will be punished 

 

 

Present Perfect Passive Voice 

 

I have been punished 

 

we have been punished 

 

you have been punished 

 

you have been punished 

 

he (she, it) has been punished 

 

they have been punished 

 

 

Past Perfect Passive Voice 

 

I had been punished 
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you had been punished etc. 

 

 

Present Continuous Passive Voice 

 

I am being punished 

 

we are being punished 

 

you are being punished 

 

you are being punished 

 

he (she, it) is being punished 

 

they are being punished 

 

 

Past Continuous Passive Voice 

 

I was being punished 

 

we were being punished 

 

you were being punished 

 

you were being punished 

 

he (she, it) was being punished 

 

they were being punished 

 

 

УМОВНИЙ СПОСІБ 

Умовний спосіб (Subjunctive Mood) дієслова вживається для позначення пропозиції, сумніву, 

бажання, вимоги або умови, що не відповідає дійсності. Т. обр., умовний спосіб може бути 

протиставлено дійсному способу (Indicative Mood), тобто формі дієслова, яка вказує на 

реальні факти. У сучасній англійській мові умовний спосіб використовується відносно рідко. 

Воно поступово витісняється дійсним способом. Тим не менш, існує низка випадків, коли 

вживання Subjunctive Mood необхідне. 

 

Найчастіше англійські дієслова в умовному способі мають тільки одну форму, що 

відрізняється від відповідної форми дійсного способу - третя особа однини Simple Present 

Tense. Порівняйте: 

 

Subjunctive: He, she, it go, take, have. 

 

Indicative: He, she, it goes, takes, has. 
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Особливо часто у умовному способі вживається дієслово to be. Це дієслово має у умовному 

способі дві форми: be - для всіх осіб в Present Simple; were — для першої та третьої особи 

однини Past Simple Tense (інші особи Past Simple дієслова to be збігаються у дійсному та 

умовному способі — were). 

 

Вживання Subjunctive Mood необхідно у таких випадках: 

 

а) У придаткових, що виражають необхідність, вимогу, наказ, побажання і т. д. Наприклад: 

 

It is necessary that he see his lawyer. 

 

Необхідно, щоб він зустрівся зі своїм адвокатом (букв.: ... побачив свого адвоката). 

 

 

У придаткових реченнях після союзів as if, as though (начебто). Наприклад: 

 

Boris speaks English as if he were American born. 

 

Борис розмовляє англійською, ніби він народився в Америці. 

 

в) У придаткових реченнях, що виражають нездійсненне бажання - після дієслова to wish (у 

першій особі однини - I wish). При перекладі російською мовою такі пропозиції починаються 

зі слів «Шкода, що...не...». 

 

I wish (that) Olga were here now. (одночасно з головною пропозицією). 

 

Жаль, що Ольги зараз тут немає. 

 

г) У нереальних умовних придаткових реченнях (див. розділ «Умовні речення»). Наприклад: 

 

If there were more time, I could go ashore. 

 

Якби було більше часу, я міг би зійти на берег. 

 

д) У простих реченнях, еквівалентних за змістом підрядного умовного реченню. Наприклад: 

 

If I were in Switzerland now! 

 

Якби я зараз перебував у Швейцарії! 

 

НЕОСОБИСТІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА 

Неособисті форми дієслова (Verbals) виражають дію (процес, стан) без вказівки особи та 

числа і, отже, що неспроможні виконувати у реченні функцію присудка. До неособистих 

форм дієслова відносяться інфінітив, герундій та причастя. Всі вони поєднують у собі, з 

одного боку, властивості дієслова і, з іншого, іменника або прикметника. 

 

ІНФІНІТИВ 

Інфінітив - неособова форма дієслова, що поєднує в собі властивості дієслова та іменника. 

Маючи властивості дієслова, інфінітив має категорію відносного часу та застави, може мати 

пряме доповнення та визначатися прислівником. 
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Приклади: 

 

1. 

 

Jack wants to become a sailor. 

 

Джек хоче стати матросом. 

 

2. 

 

He used to play chess twice a week. 

 

Він мав звичай грати у шахи двічі на тиждень. 

 

 

 

 

ГРАМАТИЧНІ ТЕСТИ ТА ЗАВДАННЯ 

 

I 
                            Passive Voice Simple   

We use the Passive Voice in three main ways:  

- to describe a process; 

- when the action is more important than who does it:  

  e.g. The computer was repaired in 3 hours; 

                  - when we don’t know, or do not want to say who does the action:  

  e. g. The letter was received a week ago;       

                  - when something is done by somebody: 

  e. g. America was discovered by Columbus in 1942; 

                  - when some action done with the help of somewhat: 

 e.g. The letter was written with my pen. 

    

to be + 3f.v/ed  

 

 

Exercise 1. Complete the sentence using the correct passive form of the verb in 

brackets.  

1. A lot of new companies (open) every year.  

3. He (not invite) at the last Board of Director.  

4. This new product much (talk) about.  

5. Those papers (not look though) yet.  

6. These product always (buy) for resale.  

7. The range of services (extend) the next year.  

8. The customers of our bank (offer) discounts in some month.  

9. Services (pay) with the help by plastic card.  

10. This information (spread) by advertisement agencies.  

11. The Consumer’s rights (support) by the government.   

   

Exercise 2. Translate into English:  
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1. Коло послуг нашої компанії було розширене минулого року.  

2. Ці товари завжди купуються для перепродажу.  

3. Права споживача захищаються державою.  

4. Цей закон був прийнятий кілька років тому.  

5. Ця інформація завжди розповсюджується рекламними агенціями.  

6. Смаки споживачів будуть досліджуватися нашим маркетинговим відділом.  

7. Клієнтам нашого банку будуть запропоновані значні знижки.  

8. Побутові послуги сплачуються за допомогою пластикової картки.  

9. Спільне підприємство було створене своєчасно, і зараз ми маємо великий 

прибуток.  

10. Ми не можемо повірити вашим словам, оскільки всі ваші вимоги були 

задоволені.  

 

II 

Passive Voice (Perfect) 

 

Grammar Structure 

Present: has + been + 3f.v/ed    e.g. the letter has been written  

Past:      had+ been + 3f.v./ed    e.g. the letter had been written 

Future:  will + have + been + 3f.v./ed  e.g. the letter will have been written  

 

Exercise 1. Open the brackets, using the Passive Voice:  

2. This new product much (talk) about. 

3. Those papers (not look through) yet.  

4. Several contracts (sign) next week  

5. When I came, the problem (not settle) yet.   

6. The letter still (translate).  

7. The list of applicants (make) before I came.  

8. Nothing (hear) of her since she left Kyiv.  

9. This product (produce) in large numbers before we received this complaint about a 

bad quality.  

10. A new cosmetic line (launch)  onto the market by the end of the year.  

11. Your order (send) before you return.   

 

Exercise 2. Choose the correct answers:  

1. He knew why he was chosen/ had been chosen.  

2. He was shocked/ had been shocked by his boss’s attitude.  

3. We are just sent/ have been sent new information.  

4. Everything will be done/ will have been done by the end of the week.  

5. He is interviewed/ is being interviewed now.  

6. My application is still considered/ is still being considered by the managers.  

7. The letters has just been brought/have just been brought.  

8. He explained that a new job was offered/had been offered to him in February.  

9. She was never made/has never been made such an exciting proposal.  

10. My computer is repaired/ is being repaired now.               

 

Exercise 3. Translate into English:  

1. Ці ходові споживчі товари виробляються в Україні.  

2. Ці послуги надаються безкоштовно.  

3. Було обговорено лише два питання, коли ми почули дзвоник.  
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4. Мені завжди давали корисні поради.  

5. Що вам пояснювали, коли я зайшов?  

6. Не входьте без запрошення. Зараз обговорюється дуже важливе питання.  

7. На жаль нічого не було зроблено для того, щоб допомогти йому закінчити цей 

проект. 

8. Цікаво, де надаються такі послуги?  

9. Цей високоприбутковий товар буду завезено із західного регіону.  

10. Коли згадали цей факт, усім стало зрозуміло, що малося на увазі.  

11. Йому дали три тижні, для того,  щоб розробити новий продукт.  

12. Коли ми приїхали в це місто, ця книга продавалась скрізь.  

13. Цей продукт буде вилучено з продажу до кінця місяця. 

 

III 

 Modal Verbs 
1. Ability: can, could, to be able to is an equivalent of the verb can but can  used in all tenses 

especially in future tense: 

e.g. I will be able to arrive tomorrow. 

2. Permission: may, be allowed to is  permission of some 

actions or situation: 

e.g. I think I am not allowed to put off the payment 

 

Exercise 1. Put the modal verbs using be able to, or be allowed:  

 1. Will _________   join us for dinner?  

 2. He ____________ to solve such sort of problem. It’s out of his competence.  

 3. I was pleased to hear that I ___________ to prolong visa.  

 4. The staff ___________  smoke. 

 5. He ___________ reserve a room in hotel two days ago. 

 6. We __________   to finish the project in time.  

 7. I think we ____________ clear up all the items at the Board of Directors. 

 8. I __________ go thought, because it was forbidden territory.  

 9. We ___________ buy goods at these prices.  

10. Why you  ___________ check prices right way?  

   

 

  Exercise 2. Translate into English:  

1. Я б з задоволенням прийняв ваше запрошення, але я не можу відмінити свою зустріч.  

2. Чи можу я сказати йому всю правду? Я впевнений, що він нічого не знає про 

фінансовий стан компанії.  

3. Працівникам нашої компанії не дозволяється палити в офісах.  

4. Ви можете залишити цю інформацію у секретаря.  

5. Їм не дозволили відстрочити платежі. 

6. Якщо вони не зможуть розрахуватися з боргами протягом місяця, їх оголосять 

банкрутом.  

7. Коли я там працював, тільки головний менеджер міг підписувати такі документи. 

Тільки суд може призначити ліквідаторів неплатоспроможної компанії.  

8. Якщо ви зможете врятувати цю компанію, ви отримаєте подяку  від президента.  

9. Якщо він щось вирішив, ніхто не може вплинути на нього. 

 

Obligation and Necessity: must, have to, should, ought  to, need; 

a) Must is used for strong obligations: 
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-  rules or laws:  e.g. Investors must pay taxes; 

- advice or recommendations: 

e.g. You must take your  medicine regularly if you want to get better; 

- obligations that the speaker imposes on him or herself: 

e. g. I must get up early tomorrow; 

b) Have to is used when the obligation comes from someone else or an  external authority: 

e. g. You have to wear a uniform – that is the company rule; 

c) Need, need to is used to talk about necessities, rather than obligations: e.g. I need to get my 

hair cut; 

d) Should, ought to are used to express milder obligations, they are often  used when giving 

advices: 

e. g. You should always keep receipts when you buy clothes. 

 
Exercise 1.   Complete the sentences  using the correct form of must, have to, need,  

should,  ought to. 

1. You ________ not worry about the article. -  I’ll translate it later.  

2. The drivers _________ must wear seat belts.  

3. You __________ must have medical insurance when you go abroad.  

4. You ________ have to buy a license if you want to set up your own business.  

5. The customer __________  need not pass their point.  

6. They ___________ to transfer money yesterday.  

7. A CPA _________ pass a series of examinations, after which he receives a certificate.  

8. You __________ have the financial statement ready by the end of the month.  

9. He ___________  invite her to the meeting.  

10. You __________ to fill in this application form.  

11. You __________ consult an expert to identify this document.  

12. You __________ not take a car to get to the office. I’ll gladly give you a lift.  

13. He __________ to send a letter of apology.  

14. This is serious, he _________ not joke about it.  

15. My boss was ill and I __________ to attend that press conference. 

16. They _________ follow his advice.  

 

Exercise 2. Translate into English: 

 

1. Керівництво встановлює правила, а ви повинні виконувати їх.  

2. Ціна на цей новий товар дуже висока. Ви повинні знизити її. 

3. Я вважаю, що він повинен піти у відставку після цього засідання.  

4. Почекай трошки, я повинен продивитися ці документи.  

5. Тобі не слід втручатися в цю брудну справу. 

6. Йому довелося відповісти на багато запитань на засіданні Ради Директорів.  

7. Йому не слід нехтувати твоїми корисними порадами.  

8. Ви повинні вивчити попит споживачів перш, ніж розпочинати виробництво  цієї 

продукції.  

9. Тобі потрібно допомогти їй, вона ще ніколи не складала фінансові звіти.  

10. Коли я змінив роботу, я змушений був переїхати на іншу квартиру.   

11. Ви повинні приходити на роботу вчасно.   

 

 Modal Verbs with the Perfect Infinitive: Certainty, Possibility, Probability: 

    - We use must to indicate positive certainty:  

      e. g. She must be very happy. He has finished her experiments. 
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 Вона, напевно, дуже щаслива. Вона закінчила свої експерименти;  

    - We use may, might when we speculating that something is possible: 

      e.g. She might pass her exam this time.  (It’s possible that she will pass her   exam).  

Можливо, що вона здасть свій екзамен;  

    - We use can’t (couldn’t) when we have some doubt as for the actions or  situations:  

     e. g. He couldn’t have done it.  Не може бути, щоб він це зробив.  

                Couldn’t he have done it?   Невже він це зробив? 

 

 

Exercise 1. Complete the following sentences with an appropriate modal verbs:    

1. You _________ be joking. The house is not worth that much.  

2. It’s not good time to visit Italy. The weather  ____ be awful at this time of the year. 

3. She __________ be ill. She looks so pale.  

4. It ___________ be true.  

5. You ____________ see interesting samples at the exhibition.  

6. It _____________ be late as the offices are closed.  

7. This contract ___________ to be profitable.  

8. It’s impossible. It ____________ be the correct answer.  

9. She ____________ be at home. I saw her in the office 10 minutes ago.  

10. I _____________ have some new information for you tonight.  

11. He has been working all day. He __________ be very tired.  

12. There ___________be another rise in the price of sugar soon. 

13. He ____________ get this job. He has got all necessary qualifications.  

14. I am not sure whether I can help you. I __________ not have enough time.    

    
Exercise 2. Translate into English:  

1. Не може бути, щоб він дав згоду виконати таку кількість роботи за такий    короткий 

строк.  

2. Не може бути, щоб вони досі не вирішили цього питання.  

3. Зараз вони, можливо, вже закінчили свій дослід.  

4. Тобі потрібно було зателефонувати йому вчора, ти знав, що він хворий.  

5. Звичайно, ти повинна була попередити їх раніше. Чому ти цього не зробила?     

6. Він, можливо, не усвідомив одразу всієї важливості повідомлення.  

7. Щось, можливо, затримало його.  

8. Вони, можливо, не скоротили свої витрати. Ось чому вони зараз є боржниками.  

9. В неї, мабуть, не було жодного шансу попередити мене заздалегідь.  

До цього часу він, можливо, сплатив вже всі борги.         

 

IV 

Сonditional Sentences 

 
We use conditional sentences involving link words and phrases such as when, 

before, after, as soon as, in case, till, until, if, unless.   
 

First Conditional 
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(if, when) Present Simple – Future Simple  

       We use the first Conditional:  

   - to talk about a likely situation and its probable result in the future:     

e. g. Якщо буде гарна погода , ми підемо на прогулянку.  

        If the weather is fine we won’t go for a walk.   

 

Exercise 1. Put the verbs in brackets into the correct tense:  

1. When he (get) his salary we’ll buy a new TV set.  

2. I’ll be ready as soon as you (be).  

3. She will be happy when she (hear) this news.  

4. I (lend) you my car whenever you want it.  

5. My boss will be upset when he (see)    

6. He’ll pay you when he (get) his cheque.  

7. As soon as she (learn) English he’ll get her a job.  

8. You shouldn’t count on a salary increase before you actually (get) it.  

9. The company won’t make any decision till he (arrive) here.  

10. As soon as she (get) there I’ll write you a letter.     

 

 

Exercise 2. Finish the sentences using the first conditional:     

1. If he washes my car, … .  

2. If you smoke, … .  

3. If you need a lot of money, …  

4. If you fail your test in math, … .  

5. If she loses her weight, … .  

6. If you phone me tonight, … .  

7. If I go to the party, … .  

8. If it rains, … .  

9. If eat a lot of sweets, … .  

10. If we get this loan, … .  

11. If you buy a new flat, … .  

 

Exercise 3. Translate into English:  

1. Якщо я попрошу його, він допоможе нам одержати цю позику.  

2. Вони обговорять це питання, якщо у них буде вільний час.  

3. Якщо нас запросять на ці переговори, ми будемо підтримувати вашу стратегію.  

4. Ми одержимо цю інформацію вчасно, якщо він відправить її електронною поштою.  

5. Якщо він забуде свою обіцянку, я йому нагадаю.  

6. Якщо прибуток не буде розподілений між акціонерами, вони будуть не задоволені.  

7. Якщо ми одержимо цю довгострокову оренду, то відкриємо ще один гіпермаркет в цьому 

місті.  

8. Ми зможемо купити ці нові приміщення, якщо у фірми буде додатковий капітал.  

9. Якщо я куплю цей комп’ютер у розстрочку, то я зможу заощадити гроші на подорож до 

Єгипту.   

Якщо ти мені зателефонуєш, я тобі відповім. 
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Second Conditional 

 

                   

(if, when) Past Simple – would + 1ф.д.  

                

                We use the second conditional:  

         - to talk about an unlikely or imaginary situation and its result: 

   e. g. If the weather were fine, we would have gone for a walk.  

               Якби погода була гарною, ми б пішли на прогулянку   

         - in the expression: « If I were, I’d …» to give advice   

   e.g. If I were you I would retire.   

 

 Exercise 1. Put the verbs in brackets into the correct form: 

1. If nothing better (turn up), he would apply for this job.  

2. I wouldn’t want to live in this city even if I (have) all money in the world.  

3. If you (change) your mind, I would never forgive you.  

4. If you (study) harder, you would get better marks.  

5. If I (win) a lot of money, I would feel very happy.  

6. If I were you, I (be) more careful.  

7. If it (not be) so late, I would phone him.  

8. If we reached an agreement, we (sign) the contract.  

9. If you really wanted to help, you (can) do it even now.  

10. If you (provide) a better service, you would get more customers.        

 

 

Exercise 2. Finish the sentences using the second conditional: 

1. If I passed my English exam, … .  

2. If my friend got promotion, … .  

3. If he listened to my advice, … .  

4. If he invested in government bond, … .  

5. If I were you, … .  

6. If the customer complained, … .  

7. If I knew him better, … .  

8. If I could help you, ….  

9. If she were present, … .  

10. If you didn’t ask me any questions, … .  

11. If he took better care of his healthy, … .  

12. If I saw it with my own eyes, … .  

 

Exercise 3. Answer these questions with a conditional sentences:  

           What would you do if …   

1. … you won of money?  

2. … you were a famous film star?  

3. … you found a wallet on the ground?  

4. … you were invited to play a part in a film?  
5. … you were trying to lose weight?  
6. … you were to change you job?  
7. … you saw someone cheating in an exam?  
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8. … you wanted to buy someone a really good present?  
9. … you were to apply for the manager’s job?  
10. … you found a job abroad?  
11. … you were promoted?  
12. … you were fired?  
13. … you were asked to work overtime?  
14. … you were a president of a big company?     

 
 
Exercise 4. Translate the sentences using second conditional:  

1. Якби ти більше читала, ти б краще знала англійську. 
2. Якби ти мене попросив, я б тобі розповіла.  
3. Якби ви запровадили кращий сервіс, у вас би було більше покупців.  
4. Якби ти передумав, я б тобі не пробачив.  
5. Якби я виграла багато горшей, я  був би щасливий.  
6. Якби ми домовились, ми б підписали контракт.  
7. Якби я була на твоєму місці я була б обережна.  
8. Якби ви нам надіслали цю інформацію, ми б були дуже вдячні.  
9. Якби ціни знизились, ми б купили квартиру.  
Якби у мене було більше грошей, я б купив машину.         

 

 
Third Conditional 

 
                             
 

(when, if) had +3 ф.д. (Past Perfect) – would + have + 3ф. гл./ed  

   
              We use the second conditional:  
      - to talk about of unreal condition referring to the past 
e. g. If the weather had been fine yesterday.  we would have gone for a 
walk.    

 

Exercise 1. Finish the sentences using third conditional:  

1. If we had won the money,  ... .  

2. If I had been better at English,  … .  

3. If I had only known about this earlier, ….  

4. If I had consulted the stockholder in time, … . 

5. If he had been an honest person, … . 

6. If we had signed an agreement, ... .  

7. If the new investment plan had been completed, … .  

8. If you had established a company by your own, … .  

9. If he had been more friendly, …  

10. If he had asked a permission, … .  

 

         

Exercise 2. Put the verbs in brackets into the correct form:  

1. If I had sold my shares then, I (make) a lot of money.  

2. If you hadn’t taken so many risks, you (lose) so much.  

3. If I had bought that lottery ticket, I (win) one million.  

4. If the company hadn’t raised its fund, it (go) bankrupt.  
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5. If I had known this great new, I (tell) you. 

6. If had sold my car a couple of years before, I (get) more money.  

7. If he had invested on the stock market, he (live) from the income.  

8. If he had worked alone, he (finish) this work.  

9. If had known this information, he  (work) us last week. 

10. If I (not make) profit on my shares, I would have never bought this house.            

           

Exercise 3. Translate into English: 

1.  Якби ви все зробили своєчасно, ми б уже підписали контракт з цієї фірмою.  

2. Якщо б я знав про вашу пропозицію раніше, я б не погодився на цю роботу.  

3. Якби я знав про цей контракт, я б переклав його ще на минулому тижні.  

4. Якби ми підписали контракт, цього б не сталося.  

5. Якби він знав всі факти, він би допоміг нам в минулу п’ятницю.  

6. Якби я знав про це раніше, я б повідомив про це тобі.  

7. Якби я знав вчора, що ви приїхали, я б зустрів вас в аеропорту.  

8. Якби ти мене послухав, цього б не сталося.  

9. Якби ти мені зателефонувала, я забронювала кімнату.  

Якби ти організувала зустріч минулої середи, я б зміг бути там.     
 

V 

The verb  «I wish» expressing wishes and regrets  

                        

The verb  «I wish» expressing wishes and regrets:  

- to wish can be used as a simple verb:  

     e.g. I wish you Happy New Year!    

     Бажаю щасливого Нового року! 

- wish + could or past simple/continuous is used to talk about something  

you would like to be different, but can’ change: 

     e.g. I wish I could speak Italian fluently!  

      Якби я говорила вільно італійською! 

- wish + past perfect is used to express past regrets:  

     e. g. I wish I had attended that conference.  

     Шкода, що я не була присутня на конференції; 

- wish + would is used to express annoyance at the habits of others: 

       e.g. I wish you wouldn’t take my car! 

       Я б хотіла, щоб ти більше не брав мою машину!  

 
Exercise  1. Complete the sentences using the correct form of the verbs in brackets:  

1. I wish I (have) enough money to buy this house.  
2. I wish I (reserve) a hotel beforehand.  
3. I wish he (establish) his private company.  
4. I wish I (take) that job in the marketing department.  
5. He wishes he (go) on holiday with his friends.  
6. She wishes she (be) more careful.  
7. They wish they never (get) married.  
8. I wish I (not accept) his invitation.  
9. She wishes she (not leave) her last job.  
10. I wish he (not interfere) with my possessions.  
11. I wish nothing (happen).  



26 

 

12. I wish you (not think) so.  
13. I wish you (not smoke) indoors.  
14. I wish she (take) the chance.     

Exercise 2. Translate into English:  
1. Шкода, що ви не знаєте цієї інформації.  
2. Шкода, що ви не подумали про витрати фірми.  
3. Шкода, що ми не застрахували наш товар.  
4. Шкода, що ви не мали часу тоді.  
5. Шкода, що ти не підтримав його.  
6. Шкода, що ви не вивчили фінансовий звіт ретельно.  
7. Шкода, що фінансовий звіт нашої компанії ще не перевірено.  
8. Шкода, що ваші витрати перевищують ваші прибутки. 
9. Шкода, що ви не попередили його заздалегідь. Він би вирішив вашу проблему.  
10. Шкода, що ці фактори впливають на фінансовий стан нашої компанії.  
11. Шкода, що наш бухгалтер звільнився.  
12. Шкода, що ми не в змозі повністю задовольнити потреби наших клієнтів.  
13. Шкода, що попит на цей товар перевищує пропозицію.  

14. Шкода, що ви витратили так багато грошей на рекламу цієї послуги.    
 

VI 

Complex Object 
 

The Complex Object  has the following forms:  

 

Active voice Simple  Continuous  Perfect Perfect 

Continuous 

   to 1 f.v. 

      

to be v+ing 

 

to have 

+3f.v./ed  

to have+ been+ 

v+ing 

Passive voice to be 3f.v./ed   to have 

+been+3f.v./ed 

    ________ 

We use Complex Object: 

- after verbs denoting perceptions of senses; 

- after verbs denoting wish, intention, emotions; 

- after verbs denoting mental activity;  

- after verbs denting order, request, permission, advice, compulsion;     

           

      verbs followed by an object + Infinitive without «to»: 

  advice, allow, ask, expect, forbid, force, get, hate, intend, invite, permit, order, prefer, 

recommend, remind, tell, want, persuade, like, warn, wish, would like; 

        e.g. My boss always ask me to work as hard as I could;     

     verbs followed by an object + Infinitive without «to»:    

   let, make, feel, see, hear, watch, notice, and sometimes know and help, had better;   

        e. g. Let me explain the rule.        
 

Exercise 1. Translate the sentences into Ukrainian and state the form and function of the 

Infinitive.  
1. To do it accurately was the main problem.  
2. This is a prestigious company to work in.  
3. It was kind of your boss to have offered it to you. 
4. Our plan was to finish this work by  the end of the month.  
5. I was lucky to have been chosen for this job.  
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6. This is very good hotel to stay in.  
7. There is a lot of work to be done today.  

8. She was the first to be given a rise.  

9. It’s nice to be working right now.  

10. He hopes to be chosen for this position.  

11. Our boss doesn’t like to be interrupted while he is working.  

12. Do you him well enough to ask him for some money?  

13. I only want to be understood.  

14. All the necessary changes may be made any moment.  

15. I hope to find a job in accounting.  

16. I’m sorry  not to have kept my promise.  

17. It was a big mistake for them not to keep him as accountant.  

 

 

Exercise 2. Put «to» where necessary before the infinitive in brackets:  

1. We made him (do) it all over again.  

2. I recommended him (learn) the laws of our country.  

3. The boss made the secretary (repeat) the message.  

4. They won’t let you (leave)  the Customs area till your luggage has been examined.  

5. Will you help me (fill in) this application form?  

6. Please let us (know) about his decision as soon as it possible.  

7. I don’t want anybody (use) the results of my experiments.  

8. He made me (sign) this paper.  

9. I saw him (leave) the office.  

10. Nobody noticed him (come) in.  

11. I don’t want anybody (know) about our plans. 

12. I’d like him (accept) this invitation.  

13. She knew  him (be) a good  marketer.  

14. I believe this (be) the only way out.  

 

 

Exercise 3. Translate into English:  

1. Він не хотів щоб касир перераховував гроші.  

2. Це змусить менеджерів компанії подумати, як вирішити проблему захисту свого 

виробника.  

3. Це змусило уряд підвищити ціни. 

4. Я сподівався, що ця новина змусить його підвищити тобі заробітну платню.  

5. Я не хочу, щоб ви контролювали мою діяльність.  

6. Він не сподівався, що це питання розглянуть так швидко.  

7. Ніхто не сподівався, що ця перспективна компанія стане банкрутом.  

8. Ніхто не знав,  що  примусило їх змінити їхні плани. 

9. Я хочу, щоб ви переглянули цей звіт.  

10. Що змусило його зробити цей крок?  

11. Дозвольте мені дати вам пораду.  

12. Мені б не хотілося, щоб ти так погано думав про нього.       
Вони не сподівалися, що ми закінчимо  цей звіт без їхньої допомоги 

   
VII 

 Complex Subject 
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   Complex Subject consists of a noun in the common case (загальний 
відмінок) or a pronoun (займенник).  

  We use Complex Subject: 
  -  in statement some facts: to know, to think, to state, to report;  
  -  in suspection: to expect, to suppose, to believe, to consider;  
  -  in perception: to see, to hear;  

    and such verbs as:   
  -  to be (not) likely to – скоріш за всього (наврядчи); 
  -  appear – здаватися; 
  -  happen – сталось; 
  -  turn out – виявилось;  
    перекладається на українську мову як: говорять, бачили, думали, чули, 
виявилось і  т.д.   
Grammar structure: 

  smb.        is            heard, seen, expected          to do smth.  
                 was         ordered, asked, allowed       to be done  
                 will be    likely to, appear, happen     to have done smth.  

 
   e. g. She is thought to have done mistake.  
          Думали, що вона зробила помилку.   

 
Exercise 1. Translate into Ukrainian: 

1. This exhibition is said to be finished soon.  
2. He is considered to be most successful business in the town. 
3. Picasso is known to have lived most part of his life n France.  
4. The director is believed to be working  at new project.  
5. The documents were considered to have been lost.  
6. The girl was not likely to have taken documents by mistake. 
7. She seemed to have noticed something interesting on the shore.  
8. She is likely to succeed.    
9. The Eurovision will expected to take place in May next year.  
10. The conference is hear to be ruled by Chairman.  
11. She was happen to be such countries.  
12. He is appeared to have invested a lot of money in business.  
13. He is turned out pretended to another man.   

 
Exercise 2.  Open the brackets:  

1. She  (expect) (operate) today.  
2. Just look at his hand! He (sure) (work) in the garage.  
3. She (seem) (recognize) me.  
4. She (seem) (forget) the little English she knew. 
5. A young woman (suppose) (write) this book.  
6. You (not likely) (miss) your train if you are in a hurry.  
7. Economic (know) (focus on) production of the goods and on the income. 
8. The price (say) (change).  
9. They (order) (leave) the hall.  
10. The situation (appear) more difficult than we thought. 
 

Exercise 3. Translate into English:  

1. Навряд чи,  щоб ви застали його дома о цій порі.  

2. Здавалося, що він про щось думає.  

3. Виявилося, що він знає три іноземні мови.  
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4. Ніколи не бачили, щоб він сердився.  

5. Він, здається багато знає.  

6. Його підхід до вирішення  цієї проблеми виявився дуже простим.  

7. Навряд чи, він стане ризикувати.  

8. Здається, фірма підписала контракт.  

9. Очікують, що ціни скоро підвищаться.  

10. Кажуть, що покупці купують товар по ціні зафіксованій в договорі.    
 

VIII 

Gerund 
 

 

The gerund has the following forms:  

 

 Active Passive  

Indefinite  Ing being +3. /ed  

Perfect  having + 3/ed Having+ been+ 3/ed  

 

             We use the gerund:  

 

 - as the subject of a sentence: Exporting will be our main objective next year;   

 - as the object of a sentence: I’ve always enjoyed reading; 

 - after verbs:  

admit, mind, appreciate, avoid, consider, can’t stand, can’t help, delay, enjoy,  finish, 

imagine, involve, postpone, propose, risk, stop, suggest, to be worth;  

 - after prepositions:  

after, before, by, when, while, without; 

 -  after verbs and expressions followed by prepositions:  

      be interested in; be good at smth., be fond of, be for/against, be used to, instead of,    

feel like, think of/about, look forward to, succeed in, approve of, insist on, object  to, it’s 

no use;              

       e. g. It’s no use asking him.      

 
Exercise 1. Put the verbs in brackets into the gerund. Translate the sentences into  Ukrainian.  

1. Stop (argue) and start (work).  

2. The boss is against (make) any complaints.  

3. I’m thinking of (retire) and (go) to Ukraine.  

4. If he puts his money into that business he risks (lose) everything.  

5. If a thing is worth (do) at all it is worth (do) well.  

6. He hates (borrow) money.  

7. I can’t stand their (waste)  so much time.  

8. I thanked him for (solve) the problem quickly.  

9. I suggest (postpone) the meeting.  

10. It’s no good (complain). Nothing can be done.  

11. I can’t help (think) about the interview.  

12. We avoid (keep)  late hours. Our working day begins very early.  

13. The secretary admitted (steal) the money.  
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14. I believe he is capable of (solve) this problem.  

 

Exercise 2. Finish these sentences using a gerund:  

1. My favorite activity is … .  

2. He can’t stand … .  

3. He is good at … .  

4. Some people just can’t help … .  

5. We are used to … .  

6. I am interested in … .  

7. This company is worth … .  

8. The customer  wants to know who was responsible for … .  

9. I feel like … .  

10. He admitted … .  

11. I am thinking  of … .  

12. … was the key to the company’s success.  

13. It’s no use of … .  

14. Avoid … .  

 

Exercise 3. Complete these sentences using the gerund form of one of the verbs below: 

give, get, make, have, lose, help, work, discuss, get, worry, meet, analyze, cry, buy, reduce; 

1. He is interested in … the shares of this company.  

2. It’s no use … over split milk.  

3. This job involves … our international transactions.  

4. We are looking  forward  to …  the new Sales Manger.  

5. It isn’t worth … about it.  

6. You risk  … bad results.  

7. As we don’t agree  about company policy  we avoid … this subject.  

8. We don’t mind … overtime, if it help  the company.  

9. You mustn’t  insist on  … him.  

10. By delaying we risk … this contract.  

11. I can’t imagine  not … a computer in my office.  

12. He apologized for … this serious mistake.  

13. He is very pleased with … the job he wanted.  

14. It’s no good … her advice, as she never listens.  

15. Overstaffing should be solved by … the workforce.        
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IX 

Participle 
 

        

       The Participle has the following forms:  

 

      Active    Passive  

Present Participle I   дієслово +  ing  being + 3ф.д./ed  

Past Participle   3f.v./ ed     ----------------- 

Perfect Participle II   having + 3ф.д./ed       having + been+ 3ф.д. /ed  

 

We use Participle:  

    - Participle I:    

    - as adjective:  

       e.g. I saw smiling girl;  

    - Present Participle I is used in function of Adverbial Modifier (обставини): 

       e.g. Walking home she didn’t hurry;  

   -  Present Participle I  Passive:  

      e.g. The music being performed was quite new.    

    - Past Participle:  verb+3f.v./ed = adjective: 

       discussed – обговорений;  

       e.g. Written letter is on the table; 

    - Perfect Participle II:  

        e.g. Having written the letter he left.   

           Написавши листа, він вийшов; 

    - Perfect Participle Passive II:  

     e.g. Having been written the letter, he left. 

            Після того як листа написали, він вийшов.     

Exercise 1. Insert Participle I of the verbs in brackets:  

1. We spent about an hour (take) our papers to the office.  

2. Generally (speak), this problem is rather difficult.  

3. (Work) a year in Germany he returned to Ukraine.  

4. He sat in his arm-chair (smoke) a cigarette.  

5. Our new manager is a young man (wear) glasses.  

6. The Japanese businessman bowed low and (take) my hand kissed it.  
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7. Saying this, he left the room.  

8. (Be) busy, he postponed his trip to Italy. 

9. I stood (watch) the people who were entering the office.  

10. He went to work, (leave) the letter on the dressing table. 

11. The conference (take) place at the University is devoted to the problems of green tourism.  

12. While (wait) for you I have translated this article.  

Exercise 2. Inset Perfect Participle II of the verbs in brackets:  
1. The work (do) we received high salary. 
2. (Live) in that town all his life, he knew it very well.     
3. When he (invite) he always takes part in our discussions. 
4. (Find) nobody in the office, he left the room.  
5. When (ask) to help them she refused without hesitating.  
6. (Complete) their tests, the students handed them.  
7. (Finish) our work we went for a walk.  
8. (Understand) his mistake he stopped arguing.  
9. (Explain) everything he sat at his place.  
10. (Know) that he had enough time he wasn’t in a hurry.               
 
Exercise 3. Translate into English:  
1. Коли все було готове, ми почали проект.  
2. Коли роботу було закінчено, ми отримали підвищення в зарплатні.  
3. Обговорені деталі контракту всі зрозуміли.  
4. Зрозумівши прохання, він почав діяти.  
5. Вона мені дала звіт посміхаючись.  
6. Роботу було зроблено, і ми пішли додому.  
7. Так як ключ було загублено, вона не змогла зайти в квартиру.  
8. Так як питання було складним, ніхто не міг відповісти. 
9. Бувши дуже стомленим, він залишився дома.  

10. Так як квитки всі продали, ми пішли додому.               
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ З ТЕКСТАМИ ( ЧИТАННЯ) 

 
1. Форми самостійної роботи  з текстом: 

 

- аналіз лексичного та граматичного наповнення тексту; 

 

- усний переклад текстів невеликого обсягу (до 1000 друкованих знаків) за 

короткостроковими завданнями; 

 

- письмовий переклад текстів невеликого обсягу (до 1000 друкованих знаків) за 

короткостроковими завданнями; 

 

- усний переклад текстів за довгостроковими завданнями (домашнє читання); 

 

- Виклад змісту текстів великого обсягу російською та іноземною мовою (реферування 

– на просунутому етапі навчання). 

 

2. Форми контролю  з текстом: 

 

- усне опитування з перекладу на заняттях; 
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- перевірка письмових робіт з перекладу чи реферування текстів; 

 

- усне опитування щодо реферування текстів з подальшим обговоренням; 

 

- Контрольний усний (письмовий) переклад тексту на заняттях. 

 

3. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з граматичним 

матеріалом та з текстом 

 
При вивченні певних граматичних явищ англійської мови рекомендується 

використовувати схеми, таблиці з довідників з граматики та складати власні до 

конкретного матеріалу, ретельно виконувати усні та письмові вправи та готувати їх до 

контролю без опори на письмовий варіант, щоб забезпечити міцне засвоєння 

граматичного матеріалу. 

 

Слід зазначити, що англійська – це мова твердого порядку слів у реченні, тобто кожен 

член речення має своє певне місце. 

 

В українській мові члени пропозиції можуть займати різні місця у реченні, не 

порушуючи загального сенсу пропозиції: «Хлопчик спіймав рибу», «Рибу впіймав 

хлопчик», «Спіймав рибу хлопчик» тощо. У відповідній англійській пропозиції (The 

boy caught a fish ) Зміна порядку слів неможлива. Якщо, наприклад, зробити у ньому 

перестановку підлягає і доповнення, буде спотворено сенс пропозиції: A fish caught the 

boy («Риба спіймала хлопчика»). Оскільки місце слова визначає його функцію в 

реченні, при побудові англійської речення слід розташовувати слова в певному 

порядку. Наступний порядок слів є звичайним для англійського оповідного речення: 

підлягає присудок доповнення обставина 

 

They went to the circus yesterday 

 

Вони ходили до цирку вчора 

 

Порядок слів у питальній пропозиції відрізняється від порядку слів у оповідальному 

реченні. Ця відмінність полягає в тому, що дієслово-зв'язка, допоміжне або модальне 

дієслово, що входить до складу присудка, ставиться на початку речення перед тим, хто 

підлягає. Сказуване, таким чином, розчленовується на дві частини, що 

відокремлюються одна від одної; 

 

Is he going to school now? = Він зараз йде до школи? 

 

Коли у складі присудка оповідного речення немає допоміжного дієслова, тобто коли 

присудок виражено дієсловом в Present Indefinite і Past Indefinite, то перед підлягає 

ставляться відповідно форми do/does або did, смислові ж дієслова ставляться у формі 

інфінітива (без частки to) підлягає. Порядок інших членів пропозиції залишається 

таким самим, як і в оповідальному реченні. 

 

1) Допоміжне дієслово, модальне дієслово або дієслово-зв'язування 

 

2) Підлягає 
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3) Сказане, представлене смисловим дієсловом 

 

4) Доповнення та обставини 

 

Did he go to the university yesterday? 

 

Допоміжне дієслово російською мовою не перекладається. 

 

Він ходив до університету вчора? 

 

Даний вид питань в англійській мові називається спільним. Такі питання задаються 

співрозмовнику з метою підтвердження чи заперечення всієї висловленої думки та 

вимагають відповіді так чи ні. 

 

Загальні питання завжди починаються або з допоміжного, або з модального дієслова 

або з дієслова-зв'язки. 

 

Питання, які починаються з питання або групи слів (what? whose? how? when? where? 

how long? how much? та ін), називаються спеціальними. 

 

Порядок слів у спеціальних питаннях такий самий, як і у загальних питаннях. 

 

Відмінність полягає в тому, що перед допоміжним або модальним дієсловом стоїть 

питання. Наприклад, на пропозицію «Вчора він пішов до університету, щоб взяти 

участь у зборах») можна поставити такі питання: 

 

1) питання, що відноситься до присудка: 

 

What did he do yesterday at the University? = Що він робив учора в університеті? 

 

2) питання, що відноситься до прислівника: 

 

When did he go to the University to take part in the meeting? = Коли він ходив у 

 

університет, щоб взяти участь у зборах? і т.д. 

 

Винятком є питання до підмета, які починаються з слів запитання who? (хто?) чи what? 

(що?), які у питанні роль підлягає. Такі питання мають порядок слів оповідальної 

пропозиції. Дієслово після who, what у ролі підлягає вживається, як і дієслово після 

«хто» і «що» у функції підлягає російській мові, у формі 3-ї особи однини. 

 

Правильне розуміння та осмислення прочитаного тексту, вилучення інформації, переклад 

тексту базуються на навичках з аналізу іншомовного тексту, умінь отримувати змістовну 

інформацію з форм мови. При роботі з текстом англійською мовою рекомендується 

керуватися такими загальними положеннями. 
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TEXT 1 

 

Business email writing (Communication) 

 

Besides playing a major role in most individuals' personal lives, technology plays a major 

role in most businesspersons' professional lives, as it's convenient, reliable, and efficient. From text 

messaging to emailing and scanning files to Skyping, high-tech practices are common in companies. 

To benefit as much as possible from these practices, businesspersons must craft and send 

professional business emails, or emails that serve an official, company-related purpose and are 

appropriately written. 

 Professional business emails are appreciated by coworkers, customers, and potential clients 

alike. Professional general emails are carefully worded and concise messages about any company 

subject. For example, one can send a professional general email to a coworker in regards to supply 

information, to a customer in regards to purchase needs, and so on and so forth. It's important that 

professional general emails be attentively worded and as brief as possible, to help receivers digest 

the enclosed information and requests. 

 Professional response emails are courteous and useful messages sent to a person or 

organization that sent an initial message. For example, a business manager who's asked about his 

company's outlook in an email would send a professional response email to address the sender's 

questions and concerns. This type of email should provide answers and data that're useful to the 

recipients, based upon what he or she stated initially. 

 Perhaps the most considerable difficulty in sending professional business emails is 

remaining calm and official. For example, it might be tempting to send an angry email in response to 

a customer complaint, but doing so would negatively impact one's company, reputation, and 

performance. Instead, one should form an email response that is collected, helpful, and useful.  

The short-term benefits of sending professional business emails are enhanced productivity, 

optimal cooperation, and a minimal amount of wasted resources. In the long-term, however, 

someone who consistently sends professional business emails will likely develop a professional 

reputation. 

 

Did you understand the text? 

1) What are professional business emails? 

1. Fun emails exchanged between friends 

2. Text messages sent during work 

3. Emails that serve an official, company-related purpose and are appropriately written 

4. Emails sent in response to other emails 

 

2) What are professional general emails? 

1. Unimportant emails sent by a company's president 

2. Emails send to a company's stockholders 

3. Carefully worded and concise messages about any company subject 

4. None of the above 

 

3) What are professional response emails? 

1. Emails sent to ask a question 

2. Emails sent for an official, company-related purpose 

3. Courteous and useful messages sent to a person or organization that sent an initial message 

4. 2 and 3 

 

4) How should professional response emails be composed? 
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1. Calmly and professionally 

2. Angrily 

3. Without consideration for the recipient's concerns 

4. As unprofessionally as possible 

 

5) What are the benefits of sending professional business emails? 

1. Improved relationships 

2. Effective communication 

3. Saved money 

4. All of the above 

 

TEXT 2  

Business Cycles (Economics) 

It might seem somewhat random when the economy encounters a downturn, companies 

struggle, and prices rise, but the process is actually the direct result of a number of specific factors, 

including business cycles. Business cycles refer to the periods of various success, struggle, and 

medium-quality profits encountered by companies in the normal course of the economy; these 

periods affect every individual. In other words, businesses may offer a service at an affordable price 

at one point in time and fail to become profitable, but may then see this same service bring in tons of 

cash at a later point; the difference isn't the business, but rather, is the economy. 

When the economy is "'good” - something that's characterized by low unemployment, low 

inflation, rising wages, and more - most businesses experience a boom, or an increase in profits and 

success. 

There are once again a variety of factors that contribute to booms (some of which are 

uncontrollable), but the short explanation of the occurrences is that when people have more money 

to spend, businesses have more money to make. 

Similarly, businesses experience a bust, or a decrease in profits and success, when the 

economy falters. For most people, a sagging economy means it might be hard to find work and pay 

bills; for businesses, a sagging economy means it might be difficult to stay in operation.  

Business contractions, or normal periods of reduction in business after prolonged growth, 

occur regularly and vary in severity. Eventually, employers will require a smaller amount of help 

because consumers are purchasing less (after all, almost nobody buys new and expensive things all 

the time), unemployment will accordingly increase, wages will fall, and so on and so forth.  

Recessions, or multi-month-long declines in wages, general economic activity, and most 

importantly, GDP, are more serious than business contractions. Recessions last longer than business 

contractions, can be more severe, and can signal larger problems in the economy. 

 

Did you understand the text? 

 

1) What are business cycles?  

1.  The periods of various success, struggle, and medium-quality profits encountered by 

companies in the normal course of the economy 

            2.Times when businesses have record profits in an ecomomy with full employment and               

stable growth rate 

3. Times when businesses are recording record losses 

4. The periods wherein businesses neither lose nor make money 

 

2) What is the difference between a boom and a bust? 

1. Booms feature economic growth; busts feature economic downturn 

2. Booms help businesses and consumers financially; busts harm them 
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3. Booms and busts are basically the same 

4. 1 and 2 

 

3) What are business contractions?  

1. Periods during which the economy shrinks by 50-60% 

2. Periods during which entire states' economies and completely destroyed 

3. Normal periods of reduction in business after prolonged growth 

4. Normal periods of rapid economic growth after a long period of increasing wages 

 

4) How are recessions different than business contractions?  

1. They last longer - usually at least a few months 

2. They are characterized by GDP decreases 

3. They can indicate larger problems with the economy 

4. All of the above 

 

5) Which of the following are affected by boom and bust cycles? 

1. Only businesses are affected 

2. Only consumers are affected 

3. Both businesses and consumers are affected 

4. Neither businesses nor consumers are affected 

 

TEXT 3 

 

Competition (Economics) 

 

Customers might not think about competition when they're walking through the grocery store 

or making an online purchase, but it happens to be a cornerstone of business and the free economy 

that impacts every single thing that's bought and sold. Technically, competition consists of the 

cumulative force of actions taken by companies that're designed to improve their market standing, 

sales, and ultimately, profits. But really, competition is simply what allows businesses to try and get 

ahead of each another, and consumers to get the best possible value.  

Like many business ideas, competition is best explained through an example. Imagine that a 

company opens a profitable retail location and sells bread at an enormous profit. After another 

company notices all the profits that're being made through bread sales in this neighborhood, they 

may open a store of their own and undercut the competition, or sell similar items or services for 

lower prices.  

The first company may respond by lowering their own prices (so they sell more bread to their 

former customers, who're presumably buying the cheaper bread), and the end result is much cheaper 

bread for consumers. In this way, businesses going head-to-head benefits customers. Reverse 

competition, or the tendency of some businesses to purchase items that're being sold below market 

value (or the price that an item can reasonably be expected to sell for) and reprice them, is also a 

business practice that's worth considering. Imagine that a bread company, to limit the success of 

other businesses, sells their bread that's worth five dollars per loaf elsewhere for one dollar per loaf. 

Instead of being pushed out of the market, a competing business could recognize the discrepancy 

between the bread's value and its sale price, and then proceed to purchase all the first company's 

bread for one dollar and resell it for two dollars with their own label. 

 The effects of not having competition, in a particular professional sphere or entire 

economies, are devastating to consumers and the wellbeing of citizens generally. Consider the 

example of railroad companies in Europe and America a couple centuries back that owned a 

multitude of tracks and land; essentially no other companies existed to create competition (because 
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the major railroad companies bought all the land and kept others from doing so), and they were able 

to charge whatever high prices they wanted. This described scenario is an example of a monopoly, 

or a situation when one company has complete control over an industry and its prices due to a lack 

of competition. Lastly, an oligopoly is a style of competition wherein businesses are small in number 

and coordinate with each other to raise prices—thus making goods and services more expensive for 

consumers.  

Modern-day examples of oligopolies are satellite television and internet services, which, 

although they cost companies very little to provide, are billed to consumers for sizable sums. Thus, 

something of a general understanding has been reached by leading internet and television 

companies, as they would make far less money if they competed rigorously 

 

Did you understand the text? 

1) What is competition in business? 

1. An annual physical competition between company executives 

2. Steps taken by companies to enlarge their profits and success by taking business away 

from others 

3. One of the most important business elements, and one that's responsible for drastically 

reducing prices 

4.2 and 3 

 

2) What is reverse competition in business? 

1. The process of giving products away for free, to improve brand recognition 

2. The process of undercutting companies that are selling products for less than the market 

value 

           3.The process of helping another business improve their profits 

4. Nobody is quite sure 

 

3) What are some of the effects of a monopoly?  

1. Little-to-no competition 

2. Increased prices 

3. Massive profits at the expense of consumers 

4. All of the Above 

 

4) What is an oligopoly?  

1. A business phenomenon characterized by one company ruling a market with little to no 

competition 

            2.A business phenomenon characterized by a group of companies limiting their competition 

to keep prices high 

3.A business phenomenon characterized by full competition 

4.A business phenomenon characterized by artificially low prices 

 

5) How do consumers benefit from competition?  

1. By enjoying lower prices 

2. By being able to choose from optimized products 

3. By being able to enter the business world themselves, if an opportunity arises 

4. All of the above 

 

TEXT 4 

Gross Domestic Product (GDP) (Economics) 
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Gross Domestic Product (GDP), or the measure of all the products made, services 

offered, and business conducted in a country over a set period of time, is another one of those 

business terms that's frequently referenced but seldom understood. Once again, GDP is 

simply a calculation of the business that's taken place in a country annually.  

The United States, for example, has the largest GDP in the world, thanks to its free 

market and large population; other nations have solid GDPs as well, and the exact number 

usually corresponds to its country's economic system, development, natural resources, 

education, and more. Similarly, the process of calculating GDP is simple and 

straightforward. GDP is comprised of "private consumption total investments government 

investments government spending the value of exports minus imports.” 

 In other words, gross domestic product, which is once again the measure of all the 

business that's taken place in a country over a period of time, is determined by adding 

together money spent on private consumption, personal investments, government 

investments, government spending, and the value of exports (minus imports, so that the total 

reflects the trade agreements that give money to the country at-hand). 

Lastly, nominal GDP refers to a specific year's gross domestic product purely in terms 

of production, while real GDP accounts for inflation, and is typically consulted by 

economists attempting to contrast a country's current output with those of the past. 

 

Did you understand the text? 

          1) What is gross domestic product (GDP)? 

1. The measure of all the products made, services offered, and business conducted in a 

country over a set period of time 

2. All the money currently in a country 

3. The total value of assets currently in a country 

4. An indicator of inflation 

 

2) Which country has the largest GDP in the world?  

1. China 

2. Australia 

3. Russia 

4. United States 

 

3) How is GDP calculated?  

1. By counting all the money in a country's banks 

2. By referencing a country's national debt 

3. By adding up private and public consumption 

4. None of the above 

 

4) What is the main difference between nominal and real GDP? 

1. Nominal calculates for inflation and real does not 

2. There are no differences between the GDP types 

3. Real GDP accounts for annual inflation 

4. Real GDP is accurate, while nominal GDP is not 

 

5) Why is GDP important? 

1. It can be used by businesses to maximize profits 

2. It can help a country be as successful as possible, as GDP can be shown-off on the world 

stage to attract investors 

            3.It indicates the relative economic capabilities of a country 
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4. 1 and 2 

 

TEXT 5  

 
To Start-up or not? (Entrepreneurship) 

 

A Start-up is a new business that has just begun. Starting a new business is difficult 

and Start-ups are very vulnerable trying to compete with more established companies in the 

Business world. New businesses are often started in a bedroom or home office. Mark 

Zuckerberg created Facebook from his Harvard dormitory. 

 Steve Jobs started Apple in his father's garage. It is difficult for a new business to get 

funding. Some use a Crowd-funding platform like Kickstarter, where many people invest or 

donate a small amount of money. 50% of new businesses will fail in the first five years. 25% 

will fail within the first year.  

The number one reason is that they offer a product or service that people don't want. 

Other reasons for failure include financial fraud and a lack of managerial experience. But 

what about the ones who succeed? Uber started in 2009 and today has an estimated value of 

$62.5 billion.  

Did you understand the text? 

 

1) What is a Start-up? 

1. An established business 

2. A failed business 

3. A new business 

4. A successful business 
 
2) Which of these companies is a Crowd-funding platform? 

1. Apple 

2. Kickstarter 

3. Uber 

4. Facebook 

 

3) Which of these companies started in a 

university bedroom? 

            1.Apple 

2.Kickstarter 

3. Uber 

4 Facebook 

 

4) What is Crowd-funding? 

1. Paying for lots of people 

2. A way for a new business to raise capital (funding) 

3. A Bank 

4. A failed business 

 

            5) How much is Uber worth today? 

1. $62.5 billion 

2. $2009 million 

3. $62.5 million 

4. $50 million 
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6) How many businesses fail within 12 months? 

50% 

2009 

62.5 

25% 

 

7) How many start-up businesses fail within 5 

years? 

50% 

2009 

62.5 

25% 

 

8) Which of these is NOT listed as a reason for 

failure? 

The wrong product or service 

Lack of managerial experience 

Not having a garage 

Financial Fraud 

 

 

 

Методичні рекомендації з підготовки до Єдиного вступного іспиту 

(ЄВІ) з іноземної мови для здобуття ступеня магістра 

 

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма випробування для вступу на  

навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої  

освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).  

Іспит являє собою тестування з іноземної мови: англійської, німецької, 

французької, іспанської. 

ЄВІ проходить із використанням організаційно-технологічних процесів  

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). 

 

Програма єдиного вступного іспиту створена з урахуванням  Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2). Об’єктами оцінки ЄВІ є мовленнєва 

компетентність у читанні, а також  мовні лексичні та граматичні компетентності. 

Лексичний мінімум вступника  складає 2500 одиниць відповідно до сфер спілкування і 

тематики текстів,  визначених Програмою ЄВІ.  

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ ЄВІ 

- Загальна кількість завдань тесту – 42. 

-  На виконання тесту відведено 60 хвилин. 

- Тест складається з двох частин: 

 

Частина «Читання» (Tasks 1-4) містить 22 завдання різних форм. 

Мета - виявити рівень сформованості вмінь кандидатів самостійно  

читати і розуміти автентичні тексти за визначений проміжок часу. Завдання  

для визначення рівня сформованості іншомовної компетентності в читанні  

зорієнтовані на різні стратегії: розуміння основної інформації 
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(ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчальне читання) та  

пошук окремих фактів (вибіркове читання).  

Для створення тестових завдань використовують автентичні тексти з  

друкованих періодичних видань, інтернет-видань, інформаційно-довідкових  

і рекламних буклетів, художньої літератури. Тексти для ознайомлювального  

читання можуть містити до 5 % незнайомих слів, а для вивчального та  

вибіркового читання - до 3 %, про значення яких можна здогадатися з  

контексту за словотворчими елементами та за співзвучністю з рідною мовою  

(слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг текстів становить до 2500 слів.  

У предметних тестах оцінюють уміння кандидатів розуміти прочитаний  

текст, виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст  

прочитаного, робити висновки на основі прочитаного. Кандидат уміє:  

•читати текст і визначати мету, ідею висловлення;  

•читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому  

мовному матеріалі;  

•читати та виокремлювати необхідні деталі з текстів різних типів і  

жанрів;  

•диференціювати основні факти та другорядну інформацію;  

•розрізняти фактичну інформацію та враження;  

•розуміти точки зору авторів текстів;  

•працювати з різножанровими текстами;  

•переглядати текст або серію текстів з метою пошуку необхідної  

інформації для виконання певного завдання;  

•визначати структуру тексту й розпізнавати логічні зв’язки між його  

частинами;  

•встановлювати значення незнайомих слів на основі здогадки, схожості  

з рідною мовою, пояснень у коментарі. 

 

Частина «Використання мови» (Tasks 5-6) містить 20 завдань. 

Мета - виявити рівень сформованості мовленнєвих і мовних  

граматичних і лексичних компетентностей кандидатів. Кандидат уміє:  

•аналізувати й зіставляти інформацію;  

•правильно вживати лексичні одиниці та граматичні структури;  

•встановлювати логічні зв’язки між частинами тексту. 

 
Тест складається із завдань трьох форм: 

○ Завдання на встановлення відповідності (Task 1: № 1–5,  

Task 3: № 11–16). У завданнях пропонується підібрати заголовки до  

текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до  

оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. 

○ Завдання з вибором однієї правильної відповіді (Task 2: №  

6–10). Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з  

яких лише один правильний. 

○ Завдання на заповнення пропусків у тексті (Task 4: № 17– 

22, Task 5: № 23–32, Task 6: № 33–42). У завданнях пропонується  

доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/ частинами речень,  

словосполученнями/словами із наведених варіантів 

 

У частині «ЧИТАННЯ» (Reading) завдання Task 1 на встановлення  

відповідності перевіряє: 
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• розуміння основного змісту прочитаного; 

• уміння розуміти тему та ідею тексту (частин тексту, окремих  

абзаців) 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді Task 2 перевіряє 

• повне розуміння тексту; 

• уміння використовувати ті чи інші синоніми залежно від контексту; 

• знання лексики, уміння використовувати сталі словосполучення,  

слова-зв’язки, фразові дієслова, прийменники. 

Завдання на встановлення відповідності Task 3 передбачає пошук  

необхідної спеціальної інформації в текстах. 

Завдання на заповнення пропусків у тексті Task 4 перевіряє  

•знання лексики, синонімів і вміння використовувати ті чи інші  

синоніми залежно від контексту; 

•уміння вживати сталі вирази та словосполучення відповідно до  

контексту, а також розуміння структури тексту та вміння розпізнавати  

зв’язки між частинами тексту 

 

У частині «ВИКОРИСТАННЯ МОВИ» (Use of English) завдання на  

заповнення пропусків у тексті (Use of English: Vocabulary) Task 5 перевіряє 

• знання лексики, синонімів і вміння використовувати синоніми,  

враховуючи їх значення; 

• уміння вживати сталі вирази та словосполучення відповідно до  

Контексту 

 

Завдання на заповнення пропусків у тексті (Use of English: Grammar)  

Task 6 перевіряє 

• уміння правильно використовувати різні граматичні структури,  

артиклі, слова-зв’язки, фразові дієслова, прийменники; 

• уміння розрізняти часові форми дієслів тощо. 

 

Рекомендації до виконання завдань: 

Завдання 1. 

Прочитайте назву тексту. 

Прочитайте варіанти відповідей, зрозумійте їхню основну ідею.  

Шукайте в тексті синонімічні слова чи фрази, пов’язані з варіантами  

відповідей. 

!!! Будьте обережні з «легкими» відповідями! 

 

Завдання 2. 

Прочитайте назву тексту. 

Прочитайте питання та варіанти відповідей до нього. Шукайте відповіді на  

питання поступово по абзацах. 

!!! Якщо більшість питань стосуються усьго тексту в цілому, переходьте до  

наступного завдання, аби не витрачати час на 5 можливих балів, що принесуть  

правильні відповіді на ці завдання. 

 

Завдання 3. 

Текст у цьому завданні також досить великий за обсягом. До нього теж  

можливо повернутися після виконання усіх інших завдань. 

Завдання 4. 
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Особливістю цього завдання є те, що Вам потрібно вставити частини  

речень у текст. 

Для цього Вам необхідно прочитати місця до та після вставки, зрозуміти  

смисл, визначити граматичні конструкції та вставити пропущену частину  

речення. 

Завдання 5. 

Читайте не весь текст, а лише речення, які містять пропуски. Дуже часто у  

цьому завданні перевіряється використання прийменників, фразові дієслова,  

відтінки значень синонімів. 

Завдання 6. 

Читайте не весь текст, а лише речення, які містять пропуски. У цьому  

завданні потрібно правильно визначити та вжити граматичні структури,  

артиклі, слова-зв’язки, фразові дієслова, прийменники, часові форми дієслів,  

тощо. 

Тест ЄВІ перевіряє не лише знання іноземної мови, а й уміння швидко та  

ефективно аналізувати великі частини інформації, здатність до концентрації  

уваги та вміння логічно мислити. 

 

Корисні посилання для підготовки до ЄВІ: 

1. Програма та характеристика ЄВІ: http://testportal.gov.ua/yevi-

2020/ 
2. Лексичний мінімум: 

http://lchaikovska.com.ua/wp�content/uploads/2016/12/Lexica

l-minimum-ZNO-eng.pdf 

3. Завдання минулих років: https://zno.osvita.ua/master/english/ 
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Limited. P. 96 

3. Ian MacKenzie. English for the financial Sector. (2008). Cambridge University Press. P. 158 

4. Воробйова І.А. English in Practice. Business Economic course. (2018). 400c. 

5. Longman Exam Dictionary. Pearson. 2013. 1830c 

 

Допоміжна 
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2012. 84 с. 

7. Self-Study Workbook : посібник із самостійної роботи для студентів І етапу навчання за 

спеціальністю «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» / за 

ред. Л.К. Валентинової. Мелітополь: ТДАТУ, 2009. 129 с. 

8. Артемчук Г.І., Ніколаєва С.Ю. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови [та ін.] К.: 

9. Артемчук Г.І. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови. Ленвіт, 2003.  168 с. 
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    ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. https://player.fm/podcasts/business-english (Business English podcasts) 

2. https://www.tolingo.com/en/guide/business-english/glossary/ (English Department names) 

3. https://www.theguardian.com/business/glossary-business-terms-a-z-jargon (Глосарій 

ділової англомовної термінології) 

4. https://www.englishclub.com/business-english/correspondence-glossary.htm (корисна 

термінологія для ділового листування) 

5.  

https://www.learn-english-today.com/business-english/A-business-english-contents.html 

(корисні фрази для ділової комунікації) 
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https://www.theguardian.com/business/glossary-business-terms-a-z-jargon
https://www.englishclub.com/business-english/correspondence-glossary.htm
https://www.learn-english-today.com/business-english/A-business-english-contents.html
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