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ПЕРЕДМова

Посібник рекомендований для студентів факультету політи-
ко-інформаційного менеджменту за спеціальністю «Доку-

ментознавство та інформаційна діяльність». Він укладений відпо-
відно до чинної програми з англійської мови для студентів денної 
форми навчання, рівень володіння англійською мовою яких є ви-
щим середнього (Advanced), і розрахований на 90 годин.

Мета посібника – навчити студентів працювати з великими за 
обсягом текстами, як усного, так і письмового характеру (ноту-
вання лекцій, опрацювання готових текстів), навчити їх читати та 
аналізувати літературу зі спеціальності, ознайомити з лексичними 
одиницями для подальшого їх використання у практиці ділового 
мовлення.

Підібрані у посібнику матеріали організовано в тематичні час-
тини (Units), кодна з яких містить лексичні одиниці та тексти на 
професійну темтику, які зорієнтовані на розвиток у студентів спеці-
альності «Документознавство та інформаційна діяльність» навичок 
користування усною та письмовою діловою англійською мовою. 
Посібник містить інформацію щодо правильного написання релізів 
різного характеру та інших типів текстів. 

Ступінь складності текстів, які подано в посібнику, відповідає 
вимогам, передбаченим затвердженою програмою. Загалом у посіб-
ник включено текстовий матеріал із вправами та практичними за-
вданнями, які сприятимуть розширенню і засвоєнню словникового 
запасу, який буде основою для подальшого використання в практи-
ці ділового мовлення і  є ознакою професійної компетентності.

UNIT 1 
WHAT IS PUBLIC RELATIONS?

Lead-in activity

1. Read the sentences below. The words in bold are probably fa-
miliar to you in general English. But can you think of a different 
meaning for each word in the fi eld of public relations?

1 The angry crowd demanded therelease of the prisoner.
2 After two years in the job, she was promoted to account executive.
3 Even a brief exposure to radiation is very dangerous.
4 To call for service, press the bell.
5 I always invite my relations to my birthday party.
6 The children took turns to spin the top.
7 The police are trying to establish the series of events leading up to 

the murder.
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