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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА ЕЛЕКТИВНОГО 
КУРСУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «КУЛЬТУРА 

І МИСТЕЦТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ»
Т. К. Полонська, к. пед. н.

Доцільність створення навчального посібника як основ-
ного засобу оволодіння змістом елективного курсу «Культура 
і мистецтво Великої Британії» обумовлюється потребою роз-
витку в учнів 10–11-х класів профільної школи пізнавального 
інтересу до культури країни, мова якої вивчається, посилення 
в них мотивації до вивчення англійської мови, розширення їх-
нього загальнокультурного кругозору. Курс покликаний через 
знайомство з культурою і мистецтвом Великої Британії сприяти 
формуванню сучасного соціокультурного портрета країни, під-
вищенню культурного рівня старшокласників, удосконаленню 
їхніх іншомовних навичок і вмінь.

Зміст навчального посібника має поглибити і розшири-
ти зміст базового підручника з англійської мови із зазначеної 
проблематики; забезпечити досягнення учнями старших класів 
освітнього рівня, адекватного суспільним запитам і потребам 
самих школярів; ефективніше сприяти формуванню їхніх клю-
чових і предметних компетентностей; посилити соціокультур-
ний контекст змісту навчання іноземної мови за умови онов-
лення не лише змісту навчання елективного курсу, а також його 
методів і форм.

Мета створення навчального посібника «Культура і 
мистецтво Великої Британії» полягає у сприянні подальшому 
розвиткові всіх компонентів іншомовної комунікативної компе-
тентності старшокласників, зокрема соціокультурної, на основі 
вивчення та аналізу інформації з різних джерел про країни Ве-
ликої Британії в зіставленні з українськими реаліями. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається реалі-
зувати такі завдання: 1) розширити та поглибити лінгвокраї-
нознавчі знання учнів, які обрали іноземну мову профільним 
предметом, у галузі культури і мистецтва Великої Британії; 
2) охарактеризувати традиції та звичаї культурно-історичного 
життя Великої Британії порівняно з українськими реаліями; 
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3) поглибити у школярів уміння й навички комунікативної ком-
петентності; 4) сприяти задоволенню пізнавальних інтересів 
старшокласників у країнознавчому і культурознавчому пізнанні 
світу та комунікативних потреб у міжкультурному спілкуванні; 
5) розвивати білінгвальні вміння учнів представляти культуру 
своєї країни в англомовному середовищі.

 Навчальний посібник елективного курсу «Культура 
і мистецтво Великої Британії» складається з десяти тематич-
них модулів, а кожен модуль містить від трьох до п’яти підтем, 
які охоплюють різні аспекти культурного і мистецького життя 
британців. Наприклад, тематичний модуль «Життя британської 
молоді» складається з чотирьох підтем: «Портрет сучасної бри-
танської молоді», «Молодіжні організації Британії та їх роль», 
«Сучасні молодіжні субкультури», «Проблеми британської мо-
лоді». Загальний обсяг елективного курсу становить 144 години 
на два роки навчання, тобто по 72 години в 10-х і 11-х класах із 
періодичністю занять – двічі на тиждень.

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ
«НІМЕЦЬКОМОВНІ КРАЇНИ» 

ДЛЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ 
ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В НАВЧАЛЬНОМУ 

ПОСІБНИКУ
Н. П. Басай

Елективний курс «Німецькомовні країни» призначено для 
учнів 10–11-х класів профільної школи, які бажають розширити 
свої знання про країни, мову яких вивчають. Він не дублює змісту 
Державного стандарту в галузі іноземних мов і чинну навчальну 
програму. Курс дозволяє розширити знання старшокласників про 
культуру, історію, реалії та традиції країн, мова яких вивчається, 
долучає їх до діалогу культур, допомагає усвідомити роль рідної 
мови і культури порівняно з культурою інших народів. 

Мета елективного курсу полягає в подальшому розвитку 
іншомовної комунікативної компетентності в усіх її складниках: 
мовному, мовленнєвому, соціокультурному, загальнонавчальному 
шляхом залучення учнів до культури народів – носіїв німецької 




