
Дата: 29.09.2020 

Група №15 

Урок № 7-8 

Тема уроку: Formal letter 

Мета уроку: вдосконалювати лексичні навички й навички вимови, 
аудіювання, читання й усного мовлення; розвивати логічне мислення, а 
також загальну культуру учнів. 

Матеріали уроку: 

До офіційних листів належать ділові листи, рекомендації, запити, скарги, 
офіційні та рекламні листівки, тощо. 

Офіційний лист має розпочинатися зі слів Dear Mr/Mrs/Miss/Ms та призвіща 
людини, до якої Ви звертаєтеся. УВАГА! У діловому листі НЕ МОЖНА 
писати ім’я людини після звернення Mr., Mrs. або Ms, тільки призвіще. Якщо 
Ви пишите невідомому адресатові, лист має розпочинатися зі 
слів Dear Sir or Madam або Dear Sir/Madam. 

Вступ 

У першому абзаці слід чітко вказати, чому Ви пишите листа, які питання 
хочете з’ясувати: 

I am writing in connection with… – Я пишу з приводу… 

I am writing to complain about / enquire about / tell you about / suggest… – Я 
пишу, щоб поскаржитися про / запитати про / розповісти Вам про / 
запропонувати… 

I would like to request further information about… – Я б хотів (-ла) попросити 
детальнішої інформації про… 

I would be most grateful if you could send me details of… – Я був (-ла) б дуже 
вдячний (-на) якби Ви надіслали мені деталі… 

In response to your letter of 5 May, I am writing to… – У відповідь на Ваш лист 
від 5травня я пишу щоб… 

Основна частина 



Вона має обов’язково бути структурована за змістовими абзацами, кожен 
абзац має розкривати одну з умов у завданні. Можна об’єднати дві умови в 
один абзац. Зв’язок між абзацами та реченнями забезпечується за допомогою 
сполучників сурядності та підрядності (and, but, because, if, as soon as, when 
тощо), слів зв’язок, вставних слів (first, second, finally, moreover, furthermore, 
however тощо). 

Заключна частина 

В цій частини, зазвичай, автор листа висловлює сподівання на отримання 
відповіді за допомогою фраз: 

I look forward to hearing from you / to your reply. – З нетерпінням чекаю 
відповіді від Вас. 

If you require any further information, do not hesitate / feel free to contact me. –
 Якщо Вам необхідна якась додаткова інформація, не соромтеся зв’язатися зі 
мною. 

Прощання 

Насамкінець, не забудьте підписати листа: Yours faithfully (якщо ви не знаєте 
імені людини, до котрої написали листа); Yours sincerely (якщо знаєте ім’я 
адресата), потім ім’я та призвіще (вигадане для ЗНО). 

УВАГА! Офіційні листи мають бути стислими, не включати зайвої 
інформації. УВАГА! Пам’ятайте, що офіційний лист вимагає офіційного 
стилю мови і не повинен містити: 

• скорочених форм дієслів, напр. замість I’d like пишемо I would like; 
• ідіоматичних зворотів, напр. замість it’s off the beaten track пишемо it is 

an isolated area: 
• мови, характерної для усних висловлювань, напр. 

замість I want to tell you about пишемо I would like to inform you. 

 Законспектуйте тезово основну інформацію цієї теми. 

Homework 

Створіть свій власний офіційний лист за опрацьованою структурою (до 
роботодавця, скаргу, запит щодо інформації тощо). Принаймні на 100 
слів. 

Свої конспекти та домашнє завдання  надсилайте на пошту: 
emiliya.karnakh@gmail.com  
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