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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» і положень Концепції загальної середньої освіти (11-річна школа) старша школа
(10-11-ті класи) функціонує як профільна. Профілізація є одним із важливих
напрямів модернізації сучасної вітчизняної загальної освіти в цілому та її
старшого ступеня зокрема. Старша школа – це етап усвідомленого переосмислення учнями свого місця та життєвого самовизначення в сучасному
світі, де профільне оволодіння іноземною мовою, ураховуючи індивідуальні
особливості, інтереси, здібності, мотиви і наміри школярів, поглиблює і
професійно спрямовує зміст навчання, цілеспрямовано готує старшокласників до подальшої навчальної і/або професійної діяльності, пов’язаної з
використанням іноземної мови як об’єкта майбутньої спеціальності або як
засобу професійного спілкування. У зв’язку з цим профільне навчання – це
не просто поглиблене вивчення предмета, а, насамперед, спеціальна система
заходів, яка спрямовує учнів старших класів на усвідомлене практичне застосування свого іншомовного досвіду, засобами іноземної мови орієнтує
на майбутню професію.
Навчальна програма елективних курсів є важливим компонентом забезпечення загальноосвітнього процесу. Вона розкриває цілі та змістове
наповнення елективних курсів з іноземних мов, логіку їх побудови, принципи вибору технологій навчання, форми контролю досягнутих результатів, рекомендації щодо організації навчального процесу тощо. Орієнтиром
для створення Навчальної програми елективних курсів слугують типові
навчальні програми з іноземних мов для учнів 10–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Концептуальні засади навчальної програми елективних курсів з іноземних мов узгоджуються з відповідною галуззю Державного стандарту базової
і повної загальної середньої освіти та відповідають основним положенням
«Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання».
Навчання іноземної мови у старшій профільній школі не є автономним
процесом, а враховує іншомовний комунікативний досвід, набутий учнями
на попередніх ступенях освіти. Він удосконалюється відповідно до рівня,
визначеного навчальною програмою для 10–11-х класів, і відрізняється від
змісту загальноосвітніх курсів першої та другої іноземної мови мовними,
мовленнєвими та інформаційними особливостями профільного навчання.
Згідно з такою диференціацією виникає потреба в забезпеченні старшокласників, які обрали іноземну мову для поглибленого оволодіння окремими
аспектами своєї майбутньої професії, відповідними навчальними засобами,
в яких використовуються дидактично, психологічно і методично доцільно
дібрані методи, форми і види навчання, що узгоджуються як із сучасними
технологіями оволодіння іншомовним спілкуванням (компетентнісним,
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комунікативно-діяльнісним, особистісно орієнтованим, культурологічним
підходами), так і з профілізацією його змісту залежно від обраного профілю
навчання. Такими засобами є елективні курси (курси за вибором), яким відводиться провідна роль в урізноманітненні інформації, презентованої іноземною мовою, і зміст яких відбиває певну модель профільно орієнтованої
діяльності старшокласників.
Елективні курси з іноземних мов – обов’язкові навчальні предмети, що
є засобами забезпечення варіативного компонента змісту навчання, розширюють і поглиблюють його додатковою профільно зорієнтованою інформацією, обираються самими учнями відповідно до їхніх інтересів, уподобань і
потреб, реалізуються за рахунок шкільного компонента навчального плану.
Разом із профільним предметом елективні курси мають забезпечити наступність змісту загальної шкільної та професійної іншомовної освіти і розвиток
індивідуальної освітньої траєкторії старшокласників.
Мета елективних курсів з іноземних мов полягає у збагаченні іншомовного комунікативного досвіду старшокласників шляхом ознайомлення
з новими галузями науки в межах обраного профілю відповідно до їхніх
комунікативних намірів щодо вибору майбутньої навчальної/професійної
діяльності, пов’язаної зі знанням іноземної мови.
Відповідно до мети елективні курси з іноземних мов виконують такі
основні завдання:
1) розширюють зміст базового курсу іноземної мови, вивчення якого
здійснюється на загальноосвітньому рівні;
2) поглиблюють і модифікують зміст профільного курсу іноземної мови з
метою його засвоєння на рівні, необхідному для задоволення різноманітних
пізнавальних інтересів старшокласників;
3) забезпечують створення й усвідомлення цілісної картини світу;
4) забезпечують прогресивний розвиток індивідуальної освітньої траєкторії учня старшої школи;
5) сприяють професійному самовизначенню старшокласників;
6) сприяють подальшому розвитку ключових і предметних компетентностей школярів, забезпечують комплексну реалізацію комунікативної, розвивальної, виховної та освітньої цілей навчання.
Упровадження елективних курсів у практику старшої школи урізноманітнює, розширює і поглиблює зміст шкільної іншомовної освіти новими
засобами і технологіями їх використання, сприяє її адаптації до європейських стандартів.
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1. ДИДАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ
ЗМІСТУ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ
Проблема підготовки змісту елективних курсів з іноземних мов не знайшла глибокого і переконливого дослідження, що зумовлює її розгляд з
позиції лінгводидактичних підходів, які домінують у сучасній шкільній
іншомовній освіті. Насамперед, це компетентнісний, комунікативно-діяльнісний, особистісно орієнтований і культурологічний підходи. Саме вони
мають слугувати підґрунтям для створення навчальної програми елективних
курсів з іноземних мов для учнів старшої школи. Спроектований зміст навчання, викладений в елективних курсах з іноземних мов для учнів 10–11-х
класів, має забезпечити поглиблене і професійно зорієнтоване оволодіння
предметом, підвищити рівень сформованості універсальних загальнонавчальних умінь, закріпити навички володіння ключовими компетентностями,
створити умови для врахування індивідуальних можливостей, інтересів,
мотивів, здібностей, намірів школярів для формування чіткого орієнтування
на певний вид майбутньої професійної діяльності, пов’язаної з іноземною
мовою.
Зміст елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи можна розглядати як своєрідну підсистему всієї системи загальної шкільної
іншомовної освіти, яка демонструє наступність і взаємодію із загальноосвітнім іншомовним середовищем, ілюструючи динамічність свого розвитку. Це означає, що зміст елективних курсів за інформаційним, мовним,
мовленнєвим і соціокультурним наповненням не розглядається як автономний компонент всієї шкільної іншомовної освіти, а ґрунтується на іншомовному та загальнонавчальному досвіді старшокласників, набутому ними під
час вивчення іноземної мови як загальноосвітнього предмета чи у процесі
поглибленого оволодіння нею, ураховує їхні іншомовні комунікативні потреби та інтереси майбутньої життєдіяльності.
Зміст елективних курсів повинен відповідати віковим особливостям і
пізнавальним потребам учнів, сприяти створенню позитивної мотивації до
вивчення іноземної мови, забезпечувати набуття досвіду роботи на рівні
підвищених предметних вимог, містити новий та інформаційний матеріал.
1.1. Компетентнісна парадигма навчання
Компетентнісна парадигма організації та розвитку іншомовної освіти
у старшій школі може бути успішно реалізована за умови переосмислення
й оновлення методів, форм і засобів навчання. Вона спрямовується на комунікативно-діяльнісну технологію оволодінням змістом елективних курсів як одного із засобів профільно зорієнтованого навчання іншомовного
спілкування старшокласників. Відповідно до комунікативного підходу і
з урахуванням навчального та життєвого досвіду учнів, їхніх інтересів і
схильностей зростає пріоритетність методів і форм навчальної діяльності,
6

що забезпечують активну соціальну взаємодію школярів у процесі комунікації.
Ці методи і форми мають сприяти формуванню в учнів іншомовних умінь і
навичок підтримувати спілкування в типових ситуаціях різноманітних сфер
майбутньої професійної життєдіяльності, зокрема, декларувати та обґрунтовувати власну точку зору, висловлювати свої судження щодо об’єктів спілкування,
робити узагальнення і формулювати висновки тощо. Причому, соціокультурна
поведінка в таких ситуаціях, яка адекватна носіям мови, може бути вироблена
в особливих навчальних умовах і з допомогою особливих методів.
Компетентнісний підхід до навчання іншомовного спілкування зумовлює особливу організацію різних аспектів освітнього процесу, з яких пріоритетними є такі:
• дидактично доцільний добір мовного і мовленнєвого профільно зорієнтованого навчального матеріалу відповідно до комунікативних потреб
та його раціональне структурування у змісті навчальних посібників;
• визначення комплексу навчальних дій, якими повинні оволодіти школярі під час набуття досвіду комунікативної взаємодії відповідно до змісту
елективного курсу;
• методично доцільний добір вправ і завдань як засобів оволодіння мовними операціями та мовленнєвими діями, що забезпечують виконання іншомовних комунікативних намірів учнів у межах певних тем спілкування
відповідно до змісту елективного курсу;
• визначення переліку навчальних стратегій, якими повинні вміти самостійно керуватись учні для досягнення ефективної організації своєї навчальної діяльності та її раціоналізації у процесі оволодіння іншомовним
спілкуванням;
• добір видів і форм навчальної діяльності, що характерні процесу реальної комунікації в різних соціальних умовах мовленнєвої взаємодії відповідно до змісту елективного курсу;
• вибір навчально-мовленнєвих ситуацій як засобів навчання, що орієнтують учнів на дотримання відповідної комунікативної поведінки під час
спілкування в різних соціально-комунікативних умовах;
• визначення оптимального обсягу і доступного змісту профільно зорієнтованої інформації та ефективних видів і форм діяльності для навчання
учнів спілкування у формі діалогу культур.
Компетентнісна парадигма сприяє усвідомленому засвоєнню лінгвістичних профільно зорієнтованих знань і умінь доцільно їх використовувати в
мовленнєвій діяльності. У процесі практичного виконання відповідних видів навчальної роботи в індивідуальних, парних і групових формах у школярів формуються не тільки уявлення про лінгвістичні особливості чужої для
них мови, але й набувається досвід мовленнєвої взаємодії в різних ситуаціях
спілкування. Досвід, якого набувають учні у процесі навчання, має бути
спрямований на забезпечення їх прагматичною інформацією з таких питань:
7

• як організовувати/підтримувати іншомовне спілкування відповідно до
визначеного профілю в різних соціально-комунікативних умовах;
• які мають бути норми комунікативної поведінки за різних обставин
спілкування;
• якими мовними одиницями доцільно керуватися під час продукування
висловлювань у різних часових і локальних ситуаціях;
• які мовленнєві зразки необхідно використовувати в різних умовах спілкування, зокрема з представниками різних соціальних статусів і груп, на
зустрічах/зібраннях різного соціального спрямування;
• з яких джерел і якими способами здобувати необхідну інформацію для
задоволення профільно зорієнтованих комунікативних потреб;
• як проявляти гнучкість своєї комунікативної поведінки, і які невербальні стратегії використовувати за умов дефіциту певного мовленнєвого
досвіду;
• якими методами і в який спосіб удосконалювати власний комунікативний досвід.
Успішне впровадження компетентнісної парадигми навчання чужомовного спілкування різнобічно залежить від навчальних посібників, більше
того, від вправ і завдань, які в них уміщено, оскільки саме вони репрезентують зміст дій, що мають виконувати школярі під час пред’явлення та
активізації профільно зорієнтованого навчального матеріалу. Тільки дидактично доцільний їх добір і методично раціональна організація зможуть
забезпечити ефективність набуття іншомовного комунікативного досвіду й
успішне виконання цілей, що ставляться до рівня оволодіння старшокласниками змістом елективних курсів.
1.2. Комунікативно-діяльнісний підхід до організації навчання
Організація навчання старшокласників з метою засвоєння ними змісту
елективного курсу в основному зорієнтовується на виконання іншомовних
комунікативних дій. Відповідно до програми з іноземних мов для учнів
старшої школи (іноземна мова як загальноосвітній предмет) змістом навчання майже не передбачено оволодіння учнями новим граматичним
матеріалом, оскільки базовий його обсяг засвоюється на початковому та
середньому ступенях (1–9-ті класи), а на старшому ступені (10–11-ті класи) відбувається узагальнення й активне використання цього матеріалу в
різних видах і формах навчальної роботи в межах сфер і тематики усного й
писемного спілкування у продуктивних і рецептивних видах мовленнєвої
діяльності. У зв’язку з цим діяльнісний характер процесу навчання іншомовного спілкування в межах елективних курсів є визначальним пріоритетом цього компонента змісту шкільної іншомовної освіти. Він сприяє
не тільки засвоєнню профільно зорієнтованого навчального матеріалу, але
й значно розширює та поглиблює інформаційний аспект змісту іноземної
мови як загальноосвітнього предмета і забезпечує комплексну активізацію
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нового та раніше вивченого мовного й мовленнєвого матеріалу у практичній
діяльності.
Комунікативно-діяльнісний підхід до навчання іншомовного спілкування в межах змісту елективних курсів зумовлює необхідність розглядати всі
компоненти навчального процесу з діяльнісних позицій. Відповідно, оволодіння учнями змістом елективних курсів передбачає виконання ними дій,
що сприяють розвиткові профільно зорієнтованої комунікативної і загальнонавчальної компетентностей, а успіх цього процесу різнобічно залежить від
діяльності, що сприяє формуванню навичок і вмінь як базових механізмів
розвитку профільно зорієнтованого спілкування.
Отже, відповідно до діяльнісного підходу пріоритетним об’єктом навчання стає діяльність, яка ґрунтується на певній системи дій, які повинні
виконуватись у процесі комунікації залежно від її виду й окреслених рівнів, на які спрямована навчальна робота. Такий підхід зумовлює особливу
методичну діяльність учителя, що різнобічно має узгоджуватися з комунікативними намірами старшокласників, зумовленими перспективами їхньої
майбутньої професійної діяльності. У зв’язку з цим навчання іноземних
мов у профільних класах можна розглядати як комплексну, дидактично доцільно визначену та особливим способом організовану систему навчальних
дій учнів і методичної роботи вчителя, спрямовану на оволодіння старшокласниками спілкуванням в усній і письмовій формах відповідно до їхніх
комунікативних намірів, які узгоджуються з цілями і змістом навчальної
програми елективних курсів.
Засобами виконання операцій і дій у межах змісту елективних курсів
є вправи і завдання, доцільний добір яких і раціональна методична організація в певну систему різнобічно впливають на ефективність навчання.
Ураховуючи особливості діяльнісного підходу, такими можуть бути:
1) вправи і завдання операційного типу;
2) вправи і завдання вибіркового типу;
3) вправи і завдання планувального типу;
4) вправи і завдання класифікувального типу;
5) завдання стимулювального типу;
6) завдання мотивувального рівня.
Запропонований перелік вправ і завдань охоплює увесь діяльнісно-орієнтований процес навчання і здатні забезпечувати виконання цілей, зумовлених цим підходом.
Комплекс зазначених вправ і завдань недоцільно сприймати як усталену
ієрархію, оскільки вони можуть використовуватись у різних варіантах (кількісному та якісному складі, послідовності) відповідно до цілей навчання,
вікових особливостей учнів, їхнього навчального досвіду, комунікативних
потреб, а також з урахуванням мови, що вивчається. Утім, на цю типологію
доцільно спиратися під час проектування системи навчальних дій. Такий
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підхід уявляється ефективним, оскільки запропоновані вправи і завдання
комплексно забезпечують процес навчання іншомовної комунікативної діяльності та зорієнтовують учнів на поетапне засвоєння мовних операцій і
мовленнєвих дій.
Формування іншомовної профільно зорієнтованої комунікативної компетентності охоплює кілька видів діяльності старшокласників і забезпечується
набуттям ними різнобічного навчального досвіду, який дасть їм можливість
не тільки комфортно почуватися в реальних умовах іншомовної взаємодії,
але й удосконалювати його відповідно до майбутніх власних комунікативних намірів.
1.3. Культурологічне спрямування навчальної діяльності
Концепція культурологічної компетентності передбачає залучення людини до загальнокультурного світу цінностей, де вона зможе реалізувати
себе в майбутній професійній діяльності.
Культурологічно спрямоване навчання іноземної мовив межах експериментальних курсів має сформувати в учнів такі комунікативні здібності:
а) адекватно реагувати на мовленнєві та немовленнєві коди свого іншомовного співрозмовника;
б) орієнтуватися в міжкультурній ситуації під час спілкування, антиципіювати можливі культурологічні перешкоди та долати труднощі, пов’язані
з ними;
в) долати міжкультурні непорозуміння та конфліктні ситуації під час
спілкування у формі «діалогу культур»;
г) порівнювати значення культурологічних процесів і явищ у різних
культурах (чужій і своїй);
д) толерантно ставитися до іншої культури, поважаючи її особливості,
навіть якщо вони відрізняються від своєї національної культури, чи суперечать їй;
е) адекватно добирати для спілкування лексичні одиниці з національнокультурним компонентом відповідно до умов комунікації та розпізнавати їх
в усному та письмовому мовленні (лінгвокраїнознавчі знання);
є) адекватно використовувати вербальні культурологічні знання в ситуаціях міжкультурного іншомовного спілкування, зокрема враховувати його
мету і соціальні обставини, у тому числі особливості (соціальний статус,
професію, вік тощо) партнера/партнерів по спілкуванню;
ж) прогнозувати можливу мовленнєву та немовленнєву поведінку співрозмовника і вміти адекватно поводити себе у вербальному і поведінковому
аспектах.
Під поняттям «іншомовна культурологічна компетентність старшокласника» слід розуміти його інтегративну особистісну характеристику,
яка ґрунтується на сукупності мовної, мовленнєвої, соціокультурної компетентностей, загальнонавчального та життєвого досвіду, мотивів, цінностей
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(власних, свого народу та народу країни, мова якого вивчається) і передбачає його теоретичну та практичну готовність до здійснення іншомовного
спілкування в різних умовах глобалізованого міжкультурного соціуму відповідно до особливостей профілю спрямованого змісту.
Культурологічна спрямованість змісту іншомовної освіти у старшій
школі насамперед проявляється в організації спілкування у формі «діалогу
культур». У зв’язку з цим зміст навчальних посібників елективних курсів з
іноземних мов має бути зорієнтований на порівняння аспектів життя у країнах, мова яких вивчається, з тими, що характерні для України. Інформація,
з якою учні ознайомлюються під час оволодіння іншомовним спілкуванням
у межах кожної теми, слугує підґрунтям для організації мовленнєвої взаємодії між ними в різних формах: у парах, у групах із різним кількісним
наповненням. Така особливість організації навчання вмотивовує роботу
старшокласників, забезпечує зростання їхньої зацікавленості до виконання
комунікативної діяльності і на цій основі сприяє підвищенню її ефективності та результативності. Вона надає можливість ознайомлювати учнів із
фактами, особливостями життя й поведінки чужого народу, з особливими
прийомами використання мови в умовах певного соціального середовища,
формує готовність до іншомовного спілкування, упевненість у своїх комунікативних можливостях, прагнення до активної навчальної роботи з метою
вдосконалення рівня власної іншомовної та культурної освіченості. Саме
ці положення доцільно визначити пріоритетними науково-теоретичними
засадами для добору змісту навчання іноземних мов, реалізованого в навчальних посібниках елективних курсів з іноземних мов для старшої школи.
1.4. Принципи добору навчальних матеріалів для змісту елективних
курсів
Добір навчальних матеріалів для змісту елективних курсів з іноземних
мов здійснюється на основі таких принципів профільного навчання:
1. Принципу прагматичності та соціальної ефективності, що забезпечує актуальність дібраних матеріалів, їх відповідність основним проблемам
сучасного історичного і соціального (наукового, культурного, економічного)
розвитку світової спільноти. Цей принцип: а) враховує потреби до знань і
сфер їх використання для задоволення визначених програмою комунікативних намірів учнів у межах певних тем і ситуацій спілкування; б) сприяє
соціальній та комунікативній адаптації випускника школи до особливостей
розвитку сучасного суспільства; в) гарантує набуття досвіду соціальної,
зокрема комунікативної, поведінки в різних умовах мовленнєвої взаємодії
з використанням відповідних мовних засобів; г) дає можливість дібрати навчальний матеріал, який забезпечує не тільки виконання практичної мети,
а й освітньої, розвивальної, виховної цілей; д) регламентує оптимальний
обсяг доступного для старшокласників мовного, мовленнєвого матеріалу,
що забезпечує спілкування в усній та письмовій формах у межах тем, визна11

чених навчальною програмою, задовольняючи в такий спосіб комунікативні
потреби учнів; е) формує в них здатність оволодівати ефективними способами здобування, аналізу і доцільного використання іншомовної тематичної інформації, раціонально диференціювати та інтегрувати її відповідно
до умов і завдань навчання; є) орієнтує курси на раціональну організацію
матеріалу в навчальному курсі, забезпечує необхідність збалансованості
його змісту для взаємопов’язаного оволодіння школярами різними видами
мовленнєвої діяльності (говорінням, аудіюванням, читанням, письмом); ж)
передбачає використання ефективних засобів навчання мови і мовлення
(вправ і завдань, ілюстрацій, інструкцій, схем, таблиць), відповідно до практичних цілей спілкування забезпечує раціональний їх розподіл у всьому навчальному курсі; з) формує в учнів умотивовану готовність до подальшого
оволодіння мовою; і) сприяє розвиткові механізмів самостійної пізнавальної
діяльності, уміння здобувати іншомовний досвід відповідно до своїх життєвих потреб.
2. Принципу комунікативної цінності навчального матеріалу, що передбачає комунікативно доцільний у якісному та кількісному відношеннях
добір мовних, мовленнєвих, ілюстративних засобів, які дають можливість
на достатньому рівні (відповідно до вимог навчальної програми) організовувати спілкування в межах пропонованих сфер, тем і ситуацій; зорієнтовує
на доцільний добір засобів засвоєння мовного й мовленнєвого матеріалу,
які ефективно готують учнів до спілкування; забезпечує дидактичну і методичну необхідність доцільного застосування у змісті курсу позатекстових
матеріалів (ілюстрацій, схем, таблиць, інструкцій тощо), які дозволяють
ефективно організовувати навчання спілкування; передбачає використання
тематичного інформаційного матеріалу, який відповідає комунікативним
потребам учнів і за змістом узгоджується з їхніми віковими особливостями
та інтересами.
3. Принципу тематичної організації навчання іншомовного спілкування, що передбачає тематичне структурування змісту елективних курсів, за
якого дидактично доцільно дібраний і методично раціонально організований у кожному тематичному розділі мовний, мовленнєвий, інформаційний
та ілюстративний матеріал, забезпечує навчання спілкування в усній та
письмовій формах у межах вимог програми. Кожна тема за інформаційним
наповненням є автономним компонентом змісту елективного курсу, водночас, усі теми пов’язані значним обсягом мовного і мовленнєвого матеріалу,
який є спільний для них, а також видами і формами навчальної діяльності,
спрямованої на пред’явлення, активізацію та контроль якості засвоєння тематичного змісту.
4. Принципу науковості, що забезпечує необхідність добору до змісту
навчальних посібників елективних курсів інформаційного (вербального та
ілюстративного) матеріалу, який узгоджується із сучасним рівнем розвитку
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різноманітних галузей знань, у межах яких передбачається здійснювати
навчання спілкування, а також засобів його засвоєння, що відповідають
віковим можливостям учнів і узгоджуються з методами/підходами, які використовуються в навчанні.
5. Принципу врахування навчального досвіду та міжпредметних зв’язків,
який передбачає добір інформаційного матеріалу, що є новим і не дублюється з тим, яким учні оволоділи у змісті інших шкільних предметів. Утім,
цим принципом не заперечується використання тематичної інформації, яку
недостатньо або в інших аспектах висвітлено у змісті інших навчальних
курсів, чим певною мірою забезпечуються комунікативні наміри школярів
з певної теми.
6. Принципу автентичності, що зумовлює добір мовного і мовленнєвого
матеріалу, який відповідає нормам, прийнятим у країні, мова якої вивчається. Відповідно, у змісті навчальних посібників мають бути передбачені
автентичні зразки мовлення, формат яких узгоджується із прийнятими нормами і сприяє розвиткові пізнавальних інтересів учнів, формують уявлення
про іншу культуру та чужий спосіб життя.
7. Принципу достатності та доступності, що вимагає добору мовного, мовленнєвого, ілюстративного та інформаційного матеріалу в обсязі,
достатньому для реалізації комунікативних намірів учнів із визначених навчальною програмою сфер і тем спілкування, вибору засобів його засвоєння
відповідно до вікових особливостей школярів та їхнього навчального досвіду. Окрім того, зміст і обсяг навчальних матеріалів і темп їх засвоєння
мають узгоджуватись із віковими можливостями учнів, їхнім навчальним
досвідом і складністю навчального матеріалу.
8. Принципу типовості та варіативності мовного і мовленнєвого матеріалу, який певною мірою співвідноситься з принципами автентичності,
частотності та стилістичної необмеженості (добір слів і словосполучень,
які не пов’язані з вузькою сферою вживання, а є типовими для широкого
кола сфер і тем спілкування в межах кожного елективного курсу). Принцип
передбачає добір такого матеріалу, який вважається типовим для вживання
в різних ситуаціях спілкування.
9. Принципу частотності, що передбачає добір мовних і мовленнєвих
одиниць, яким характерна висока частотність вживання в сучасному іспано/
англо/німецько/франкомовному суспільстві незалежно від умов і цілей навчання та сфер спілкування. Недоцільно добирати до списку окремі мовні
та мовленнєві одиниці, що певною мірою мають тенденцію на поступове
їх вилучення із широкого вжитку («архаїзми»), а також ті слова, які поки
що не стали загальновживаними («неологізми», розмовна лексика сучасної
молоді тощо).
10. Принципу диференційованого навчання, що передбачає здійснення
добору мовного і мовленнєвого матеріалу до змісту елективних курсів від13

повідно до: а) цілей навчання; б) рівня володіння навчальним мовним і мовленнєвим матеріалом: рецептивного, продуктивного; в) виду мовленнєвої
діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо); г) особливостей змісту
кожного елективного курсу.
11. Принципу культуровідповідності та культурної цінності навчального матеріалу, що забезпечує формування в учнів лінгвокраїнознавчої та
соціолінгвістичної компетентностей. Це дає їм можливість користуватися
автентичними мовними одиницями і мовленнєвими зразками, типовими для
спілкування в сучасній соціокультурній сфері в межах змісту елективного
курсу. Учні повинні знати, в яких типових соціальних сферах використовуються певні тематичні лексичні одиниці та відповідно вміти це робити
в реальних умовах спілкування. Для цього доцільно презентувати у змісті
навчальних посібників відповідні пам’ятки/інструкції, що спрямовані на
формування в учнів уявлень про мовленнєві функції таких лексичних одиниць. Цей принцип передбачає також добір ілюстративного матеріалу, який
має історичну, соціальну, культурну цінність для громадян країни, мова якої
вивчається.
Усі зазначені принципи взаємопов’язані між собою і тільки в комплексі
вони здатні забезпечити ефективний добір навчальних матеріалів для змісту
елективних курсів з іноземних мов.
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2. ЗМІСТ НАВЧАННЯ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ
Зміст навчання у старшій школі диференціюється відповідно до навчальних профілів, забезпечуючи як загальноосвітню підготовку школярів, для
яких іноземна мова є базовим загальноосвітнім предметом, так і профільну
спеціалізовану поглиблену підготовку до майбутньої професійної діяльності,
пов’язану з іноземною мовою. Іноземна мова є профільним навчальним предметом у старших класах філологічного спрямування. Профілізація іноземної
мови в межах філологічного напряму зумовлює розширення і поглиблення змісту її навчання. За своїми кількісними (обсяг) і якісними (глибина) показниками
він значно відрізняється від базового загальноосвітнього курсу. Щодо кількісних
показників, то він має містити більший обсяг інформації з тематики спілкування, а також може включати додаткові відомості з різних сфер іншомовної освіти.
Базові, профільні та елективні курси виконують різні функції в системі
профільного навчання, відповідно, мають істотні відмінності в цілях і змісті.
Порівняно зі змістом базового предмета в елективних курсах збільшується
кількість тем, видів і типів текстів з орієнтацією на профіль навчання і
майбутню професію, відбувається розширення кругозору учнів у зв’язку
з обраним профілем. Елективний курс відображає якісну відмінність від
профільного, не дублюючи його змісту. Добір змісту елективного курсу залежить від його цілей і завдань: поглиблення або розширення профільного курсу, здійснення міждисциплінарної інтеграції, реалізація прикладної
спрямованості навчання в межах профілю (орієнтація навчання на засвоєння
окремих аспектів майбутньої професійної діяльності) тощо. Зміст елективних курсів має поглибити професійний інтерес старшокласників, допомогти їм вирішити проблеми професійного самовизначення, ознайомитися із
спектром професій, які можна здобути в перспективі.
Зміст елективних курсів з іноземних мов для учнів старших класів має забезпечити поглиблене і професійно зорієнтоване оволодіння предметом (досягнення рівня іншомовної комунікативної компетентності відповідно до основних положень Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти), створити
умови для врахування їхніх індивідуальних особливостей, інтересів, мотивів,
здібностей, намірів для формування чіткого орієнтування на певний вид майбутньої професійної діяльності, пов’язаною з іноземною мовою.
Зміст елективних курсів з іноземних мов ґрунтується на компетентнісному, комунікативно-діяльнісному, особистісно орієнтованому та культурологічному підходах і має забезпечувати виконання таких функцій:
– спрямовувати навчання іншомовного спілкування на особистість учня,
на його реальні комунікативні наміри та мотиви, зокрема на професійне
самовизначення;
– сприяти усвідомленому і творчому виконанню школярами навчальних
дій, що дають їм можливість відповідно до змісту елективного курсу реалізовувати комунікативні наміри в іншомовному спілкуванні;
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– зорієнтовувати види і форми навчальної діяльності на особливості
розвитку індивідуальних можливостей старшокласників, їхньої готовності
до мовленнєвої взаємодії та до вдосконалення досвіду іншомовного спілкування впродовж життя відповідно до майбутніх життєвих потреб як у межах
змісту професійної, так і соціокультурної сфер;
– стимулювати пізнавальну активність і самостійність школярів під час
навчання, забезпечувати розвиток їхнього вміння успішно користуватися
адекватними стратегіями комунікативної поведінки в різноманітних умовах
іншомовного спілкування.
Вибір і визначення обсягу предметного змісту елективного курсу (про
що говорити, читати, писати, слухати) здійснюється відповідно до навчальної програми елективних курсів, пізнавальних і комунікативних завдань. Тематика спілкування має відповідати реальним інтересам і можливостям старшокласників, їхнім потребам, бути особистісно значущою для
них, створювати умови для виявлення творчої активності та самостійності,
сприяти соціалізації й адаптації, надавати можливість для вибору індивідуального освітнього шляху, усвідомленого професійного самовизначення.
Засадами для вибору тем спілкування слугують потреби і мотиви школярів у відповідній сфері, в якій здійснюється навчання. У тематику елективних курсів до особистісної, публічної та освітньої сфер спілкування додається професійно орієнтована сфера. Визначення тем здійснюється згідно
з критеріями комунікативної цінності (потреби) для спілкування в усній і
письмовій формах, освітньої та виховної значущості, доступності й відповідності навчальному та життєвому досвіду, інтересам і віку школярів.
Зміст елективних курсів дає певні уявлення про особливості тем, які
відповідають майбутнім життєвим потребам старшокласників. У зв’язку з
цим передбачається використання відповідних матеріалів у вигляді текстів
для читання й аудіювання, творчих комунікативних завдань тощо, які задовольняють комунікативні наміри школярів у межах обраного ними профілю.
Особистість старшокласника спрямована на майбутню професійну діяльність. Це сприяє розвиткові їхніх професійних інтересів, прагненню до
засвоєння інформації про об’єкт підвищеного інтересу тощо. У зв’язку з
цим виникає необхідність у виділенні, у межах предметного аспекту, окремої сфери спілкування, в якій зміст спілкування адекватно відображав би
професійний напрям розвитку особистості старшокласника.
Для задоволення комунікативних потреб учнів з їхніми прогнозами на
майбутню професійну діяльність значну роль відіграють навчально-мовленнєві ситуації, що створюються за параметрами, запропонованими Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Види навчальномовленнєвих ситуацій диференціюються як за змістом, так і за умовами
прогнозованого їх використання (наприклад, досвід майбутньої професійної
діяльності).
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Основною одиницею профільно-орієнтованого навчання іноземної мови
є текст. Добір текстів для елективних курсів з іноземних мов здійснюється
на основі таких критеріїв:
1. Автентичності. Автентичні тексти запозичаються безпосередньо з
повсякденної комунікативної практики носіїв мови і є зразками реальної
комунікації. Вони містять найуживаніші мовні та мовленнєві засоби і сприяють розвиткові комунікативної культури та соціокультурній освіченості
учнів.
2. Інформативності. Тексти, що пропонуються школярам, є джерелом
особистісної та професійно важливої інформації. Вони повинні містити
нову, із точки зору їхньої майбутньої професійної діяльності, інформацію.
3. Пізнавальної цінності. Зміст текстів елективних курсів повинен бути
особистісно вмотивованим, функціонально-орієнтованим і комунікативним,
розширювати загальнокультурний і соціокультурний світогляд старшокласників, сприяти розвиткові пам’яті та мислення, почуттів, емоцій.
4. Проблемності. Критерій передбачає наявність у тексті проблемної
ситуації, до якої учні повинні знайти рішення й обґрунтування в ході виконання творчих завдань.
5. Міжкультурної спрямованості. Передбачає, що темою текстового
матеріалу стає інша культура. Школярі пізнають дійсність країни, мова якої
вивчається, знайомляться з типовими для народу соціальними зразками
комунікативної поведінки.
6. Прагматичності текстів. Полягає в тому, що мовні та мовленнєві засоби, що містяться в них, є практично значущими і вживаними в реальному
спілкуванні іноземною мовою.
7. Функціональності. Цей критерій дозволяє дібрати тексти з лексичними одиницями, які надалі будуть застосовані продуктивно або рецептивно
в ході виконання комунікативних завдань у професійних ситуаціях спілкування.
8. Відповідності змісту текстів віковим особливостям та інтересам
учнів. Тексти повинні відповідати інтелектуальному рівневі розвитку старшокласників, бути значущими для них, задовольняти їхні емоційні та пізнавальні запити.
Автентичність є головною вимогою, що висувається Радою Європи до
добору навчальних матеріалів: літературних, фольклорних, образотворчих,
музичних творів тощо. Джерелами автентичних текстів можуть слугувати
преса, телебачення, Інтернет, література, кіно тощо.
Особливого значення набуває читання й аналіз текстів. Важливу роль
відіграють тексти, пов’язані з тематикою елективних курсів, із спеціалізацією профілю та специфікою майбутньої професії. Розширюється різноманітність текстів, призначених для різних видів читання: ознайомлювального (із
розумінням основного змісту тексту); переглядового/вибіркового (із метою
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пошуку необхідної інформації, чи інформації, яка цікавить учня); вивчального (із повним розумінням змісту тексту).
Окрім текстового компонента, важливу роль у змісті елективних курсів
відіграє позатекстовий складник, до якого належать: а) апарат організації
засвоєння (запитання і завдання); інструктивні матеріали (пам’ятки, зразки
прикладів, алгоритмів тощо); таблиці; підписи-пояснення до ілюстративного матеріалу; вправи і завдання; б) ілюстративний матеріал (фотографії,
малюнки, плани, картки, схеми); в) апарат орієнтування (вступ, зміст тощо).
В усному й писемному мовленні в межах знайомства з елективним курсом великого значення набувають такі вміння, як особистісна оцінка (висловлення власної думки) прочитаного/почутого/побаченого, аргументація
своєї точки зору, узагальнення й аналіз одержаної інформації, коментування. У плані писемного мовлення особливу увагу слід приділяти розвиткові
вмінь реферування й анотування, а також письмовій фіксації лекцій учителя.
У плані усного мовлення розвиваються вміння публічних виступів; мовлення
набуває емоційного забарвлення.
Як один із видів навчальної діяльності цілеспрямовано розвивається
вміння письмового перекладу автентичних і професійно-орієнтованих текстів з іноземної мови на українську і навпаки.
Соціально і педагогічно доцільною тенденцією розвитку іншомовної
освіти у профільних класах є посилення соціокультурного контексту змісту
елективних курсів, який повинен бути спрямований на залучення учнів не
лише до нового способу мовленнєвого спілкування, а й до культури народу,
який розмовляє мовою, що вивчається, до національно-культурної специфіки мовленнєвої поведінки у країнах цієї мови. Соціокультурний компонент
(зміст якого складається із системи країнознавчих і лінгвокраїнознавчих
знань, навичок і вмінь вербальної та невербальної поведінки носіїв мови)
спрямований на формування у школярів уявлень про різні сфери сучасного життя іншого суспільства, його історії та культури, залучення учнів до
фонових знань їхніх ровесників за кордоном, розширення загального, соціального, культурного світогляду старшокласників.
Соціокультурне спрямування змісту комунікації забезпечується: а) готовністю учнів використовувати іноземну мову як засіб міжкультурного
спілкування; б) можливістю для школярів створювати власну соціальну
та культурну ідентичність шляхом зіставлення й усвідомлення культури
носіїв мови, що вивчається, та власної національної культури; в) когнітивним розвитком учнів, що стимулює їхню навчальну діяльність, адаптує її
до європейських стандартів і створює умови для входження в сучасний
світовий соціум.
Залучення до нових знань (реалій), традицій, звичаїв та інших компонентів чужої культури, яке відбувається у процесі реалізації профільного
навчання через елективні курси, має пов’язуватися з відповідними аналога18

ми в рідній культурі. При цьому повинен мати місце порівняльно-зіставний
аналіз, котрий може проводитись або з окремих аспектів феномена (у плані
хронології, зв’язку з історією та значущості для сучасних специфічних рис,
у тому числі подібності й відмінності), або за сукупністю окремих або всіх
аспектів. Якість такого залучення до іншої культури перебуває у прямій залежності від ступеню володіння учнями своєю рідною культурою.
Основними принципами реалізації змісту елективних курсів з іноземних мов у старшій школі є:
1. Принцип компетентнісного підходу до навчання іншомовного спілкування, який забезпечує прагматичні комунікативні потреби школярів відповідно до змісту обраного елективного курсу, зокрема усвідомлене набуття/
удосконалення досвіду аналізувати, систематизувати, порівнювати,
робити висновки, висловлювати власне ставлення до об’єктів спілкування і давати їм оцінку, обґрунтовувати свою точку зору.
2. Принцип комунікативної спрямованості навчання, що передбачає
спеціальну організацію навчального процесу, який сприяє досягненню достатнього1 рівня володіння іншомовним спілкуванням в усній і письмовій
формах у межах навчального середовища, зорієнтованого на зміст елективного курсу.
3. Принципи ситуативності та тематичної організації навчального
матеріалу, які створюють умови для адекватної реалізації ідеї комунікативності. Оволодіння іншомовним досвідом відбувається в межах тем, визначених навчальною програмою елективних курсів, а основними формами
організації спілкування вважаються творчі інтерактивні види діяльності, а
саме: мовленнєва ситуація, рольова гра, проектна робота тощо, діалогові та
колективні форми комунікації, тематично зорієнтовані на обраний профіль.
4. Принцип урахування досвіду, набутого учнями у вивченні інших предметів, зокрема – іноземної мови як загальноосвітнього чи поглиблено вивченого предмета, що дозволяє прогнозувати можливі труднощі в оволодінні
змістом елективних курсів, і в такий спосіб раціоналізовувати навчальний
процес.
5. Принцип усвідомленого навчання, який враховує якісну своєрідність
оволодіння іншомовним спілкуванням старшокласниками. Він передбачає
не тільки усвідомлене оволодіння способами діяльності з метою доцільного
і раціонального використання лексичних одиниць відповідно до їх значення,
форми й особливостей вживання в мовленні, але й до ситуацій спілкування
та сфери мовленнєвих функцій кожної мовної одиниці в межах профільно
зорієнтованих ситуацій, передбачених змістом елективних курсів.
6. Принцип урахування вікових особливостей учнів старшої школи, який
зумовлює добір спеціальних методичних підходів, форм і засобів для організації профільно спрямованого спілкування з метою ефективного овоПід поняттям достатній розуміється такий рівень володіння іноземною мовою, який
узгоджується з дескрипторами Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти
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лодіння змістом елективних курсів відповідно до набутого іншомовного
комунікативного досвіду.
7. Принцип збалансованого та взаємопов’язаного навчання всіх видів
мовленнєвої діяльності, який враховує їх спільні психологічні механізми
та спирається на використання максимуму відповідних аналізаторів для
досягнення достатнього рівня сформованості у старшокласників умінь і
навичок в усному і писемному профільно спрямованому спілкуванні.
8. Принципи диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до
іншомовних комунікативних намірів старшокласників у межах змісту обраного елективного курсу, що дає можливість «дійти до кожного учня» з
урахуванням їхніх особистісних можливостей і потреб.
9. Принцип розширення ролі самостійної іншомовної комунікативної
діяльності старшокласників, розвитку їхньої автономії, мотивації, усвідомленого ставлення до організації та результатів своєї навчальної роботи, що
є чинниками впливу на траєкторію їхнього особистісного розвитку.
10. Принцип наступності між усіма ланками системи шкільної іншомовної освіти: зміст елективних курсів обов’язково враховує іншомовний
досвід учнів 10–11-х класів, набутий ними за курс початкової та основної
школи, не повторюючи його, а лише розширюючи, поглиблюючи, фундаменталізуючи.
Зміст елективних курсів, оформлений у вигляді таблиць у кінці Програми, включає тематичні модулі і теми курсів, мовленнєві функції, методи
і види діяльності вчителя й учня, форми контролю результатів навчальної
діяльності старшокласників. Загальний обсяг кожного курсу – 144 години
на два роки навчання (по 72 години в 10-му і 11-му класах), із періодичністю
занять – двічі на тиждень. Кількість годин на вивчення того чи іншого розділу або теми визначається учителем самостійно. Він може змінювати послідовність вивчення тем, а також переглядати кількість годин, відведених
на їх вивчення, вносити певні корективи до змісту, ураховуючи потреби і
побажання старшокласників.
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3. НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ
Особливість елективних курсів з іноземних мов полягає в тому, що вони
відіграють роль засобу розширення і поглиблення змісту навчання іншомовного спілкування учнів старшої школи за рахунок профільно зорієнтованої
тематики і водночас є обов’язковим компонентом загального змісту шкільної іншомовної освіти.
Номенклатура елективних курсів визначається навчальним закладом у
межах варіативного компонента змісту освіти і враховує актуальні потреби
та інтереси старшокласників, кадровий потенціал школи, засоби навчання.
Навчальний зміст елективних курсів (мовний, мовленнєвий та інформаційний матеріал, методи, форми, способи і засоби оволодіння ним, загальнонавчальні вміння тощо), зазвичай, ґрунтується на досвіді, набутому старшокласниками у процесі оволодіння іноземною мовою як загальноосвітнім
предметом на початковому і середньому ступенях навчання (1–9-ті класи).
Профільна зорієнтованість змісту елективних курсів зумовлює до розширення обсягу лексичного матеріалу, а комунікативно-діяльнісна технологія
оволодіння цим змістом сприяє активізації інтерактивних видів навчання,
спрямованих на розвиток продуктивних і рецептивних видів іншомовної
мовленнєвої діяльності. Окрім того, особливість змісту елективних курсів
дає можливість долучати до відповідних посібників автентичні матеріали,
характерні для профілів, і диверсифікувати види та форми їх засвоєння.
Рівень володіння іноземною мовою учнями після завершення вивчення
елективного курсу характеризується такими знаннями й уміннями:
1) в аудіюванні: уміння розуміти на слух основний зміст висловлювання
носіїв мови у стандартних ситуаціях спілкування, перепитувати за необхідності, просити уточнити; розуміти на слух детальний зміст висловлення
в межах тематики, що вивчається; розуміти на слух основний зміст аудіотексту (відеотексту); здогадуватися про значення незнайомих слів із тем,
що вивчаються;
2) у говорінні:
– для монологічного мовлення: уміння висловлюватися в межах програмної тематики; розповідати про реалії своєї країни і країни, мова якої
вивчається; робити короткі та розгорнуті повідомлення в межах вивченої
тематики, оцінювати зміст прочитаного, описувати малюнки або фотографії,
робити порівняльний аналіз почутого, прочитаного, побаченого; висловлюватися за запропонованою ситуацією, використовуючи описову форму
мовлення; висловлювати й обґрунтовувати власну точку зору і своє ставлення до об’єктів спілкування; ініціювати без підготовки бесіду на знайомі
теми; будувати і породжувати різні типи монологічного висловлювання
(монолог-опис, монолог-розповідь, монолог-роздум, монолог-порівняння,
монологічна інструкція), давати оцінку фактам, явищам, обґрунтовуючи
власну позицію;
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– для діалогічного мовлення: уміння спілкуватися за стандартними ситуаціями, підтримувати розмову, дотримуючись норм мовленнєвого етикету,
розпитувати співрозмовника і відповідати на його запитання, висловлювати
прохання, думку, використовуючи засвоєний лексико-граматичний матеріал;
обмінюватися думками та ідеями в ситуативному діалозі; висловлювати
власну думку у вільній дискусії; будувати і породжувати різні види діалогічного мовлення (діалог-розпитування, діалог-спонуку до дії, діалог-обмін
інформацією, думками, судженнями, діалог-дискусію, інтерв’ю); ініціювати і приймати рішення в діалозі дискусійного характеру; давати оцінку
об’єктам спілкування, обґрунтовуючи власну точку зору; висловлювати згоду/заперечення щодо об’єкта спілкування, обґрунтовуючи власну позицію;
3) у читанні: уміння повно й точно розуміти всю інформацію, що міститься в тексті та критично її усвідомлювати (вивчальне читання); швидко
знаходити в тексті певні дані: факти, характеристики, цифрові показники,
вказівки тощо (пошукове читання); визначати тему тексту, виділяти основні думки, вибирати головні факти (ознайомлювальне читання); виділяти
ключову інформацію у змісті тексту, визначаючи послідовність ключових
подій; здогадуватись про значення незнайомих мовних одиниць за контекстом;
4) у письмі: уміння писати формальні і неформальні листи, міні-твори,
резюме, звіти, есе, аналізи, газетні статті, заповнювати сторінки щоденників, портфоліо; реферувати, анотувати, конспектувати, складати план;
заповнювати таблиці, схеми, анкети тощо; описувати та інтерпретувати
події, явища, факти;
5) під час перекладу: уміння перекладати в усній і письмовій формах (з
іноземної мови на рідну та навпаки) невеликі за обсягом тексти, зміст яких
пов’язаний з тематикою елективного курсу.

22

4. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОВОЛОДІННЯ
ЗМІСТОМ НАВЧАННЯ
Важлива роль в успішній реалізації змісту елективних курсів з іноземних мов у старшій школі належить педагогічним технологіям його впровадження у практичну діяльність. Сучасна технологія оволодіння змістом
шкільної іншомовної освіти зорієнтована на таку організацію навчання,
котра забезпечує комунікативно-діяльнісний характер іноземної мови в інтеграції з міжкультурним спрямуванням його змісту. Цей підхід зумовлений
процесами глобалізації міжнародних контактів, де іноземній мові належить
роль важливого засобу спілкування.
Одним із найважливіших напрямів удосконалення підготовки учнів сучасної школи й обов’язковою умовою ефективної реалізації компетентнісного підходу є впровадження інтерактивних методів навчання. Формування
компетентностей, зазначених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, передбачає застосування нових технологій і форм
реалізації навчальної роботи. Насамперед – це необхідність переходу від
інформаційних форм і методів навчання до активних, переорієнтація від
знаннєвого підходу до діяльнісного, пошук можливостей поєднання теоретичних знань школярів з їхніми практичними потребами. Вибір сучасних
освітніх технологій, активних та інтерактивних методів навчання має корелюватися з компетентностями, що формуються.
Інтерактивна форма навчальної роботи переконливо ілюструє особливості комунікативно-діяльнісного підходу до оволодіння іноземною мовою.
Особливо це характерно старшій школі, де учні володіють достатнім рівнем
навчального досвіду, який дає їм можливість на належному рівні виконувати творчі види діяльності, властиві реальним соціально-комунікативним
умовам іншомовного спілкування. У шкільній іншомовній освіті інтерактивне навчання можна асоціювати з розвитком критичного мислення як
конструктивної інтелектуальної діяльності школярів під час організації та
здійснення мовленнєвої взаємодії.
Найуживанішими інтерактивними видами діяльності є навчання у співпраці, проектна і ситуативно-спрямована діяльність, робота з мовним портфелем (портфоліо).
Навчання у співпраці (cooperative learning) – це спільне дослідження, у
результаті якого школярі працюють разом, колективно конструюють і продукують нові знання, а не споживають їх у готовому вигляді. Самостійна
освітня діяльність учнів є одним із принципів такого навчання. Педагог є
повноцінним учасником навчального процесу, у деяких випадках він залучається старшокласниками в ролі консультанта, помічника.
Метод навчання у співпраці відповідає особистісно орієнтованому підходу, оскільки передбачає рефлексію, вибірковість, відповідальність, автономність учня, а відтак – його постійну самоосвіту і саморозвиток. В основі
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методу лежить діяльнісний підхід, бо спільна діяльність є його суттю. Мета
навчання – не предметні знання, а компетентності: не лише комунікативна,
а всі в комплексі.
Навчання у співпраці передбачає використовування прийомів, зумовлених спільною логікою пізнавальної та організаційної діяльності учнів, яка
дає можливість виконувати певне завдання, залучаючи для цього самостійні
дії кожного учасника групової роботи, і по його завершенню обов’язково
презентувати отримані результати.
Проектна діяльність – це одна із форм навчання у співпраці. Якщо вважати метод проектів педагогічною технологією, то їй має бути притаманна
сукупність дослідницьких, пошукових і проблемних методів, які є творчими
за своєю сутністю. У навчанні іноземних мов проектну діяльність доцільно
розглядати як моделювання соціальної та комунікативної взаємодії учнів
у малих групах.
Характерною особливістю цієї технології є спрямування діяльності на
особистість школяра, а тому її науковим підґрунтям слугує особистісно
орієнтований підхід до навчання. Проектна діяльність сприяє також реалізації диференційованого підходу (вид завдання чи способи його виконання
узгоджуються з психологічними та навчальними можливостями школярів),
підвищує активність учнів і забезпечує їхню самостійність. Ідея взаємної
діяльності учнів у групі, де учасники беруть на себе як індивідуальну, так і
колективну відповідальність за виконання навчальних завдань, допомагають
один одному, сприяють успіхам кожного члена групи, своєрідно вирізняє
цю технологію серед інших. На відміну від фронтальної чи індивідуальної
роботи, в умовах якої учень є автономним суб’єктом навчальної діяльності,
відповідаючи тільки за себе – за свої успіхи й невдачі, проектна технологія
створює умови для взаємодії та співпраці в системі «учень–учитель–група»
і для актуалізації колективного суб’єкта процесу навчання.
Під час виконання старшокласниками навчальних дій відбувається невимушене запам’ятовування мовного матеріалу, умотивовується й набуває
прагматичного спрямування діяльність, пов’язана з іншомовним спілкуванням, учні використовують іноземну мову як засіб мовленнєвої та соціальної
взаємодії з однокласниками у процесі планування, підготовки та підведення
підсумків спільної навчальної діяльності. Важлива умова застосування цієї
педагогічної технології – готовність школярів до її виконання: насамперед,
наявність інтересу до проблеми, що пропонується для обговорення, і чітке
усвідомлення її сутності.
Ситуативне спрямування навчання. Характерною особливістю комунікативно-діяльнісного підходу до навчання іноземних мов є те, що він
передбачає формування в учнів уміння використовувати мову в реальних
умовах спілкування з метою досягнення порозуміння комунікантів. Ефективним засобом, який забезпечує виконання цих цілей, є навчально-мовлен24

нєві ситуації. Основне завдання їх використання полягає в передбаченні
реальних мовленнєвих обставин, у яких можуть опинитися учні, і в такий
спосіб готувати їх до спілкування в них. Сфери ситуацій, що можуть бути
представлені у змісті навчальних посібників елективних курсів, визначаються навчальною програмою, а серед ситуативних завдань для навчання
говоріння і письма мають бути передбачені такі, що спонукають отримати
або надати інформацію, пояснити, описати, розповісти, довести, порівняти,
переконати, оцінити, привітати тощо.
Навчальна мовленнєва ситуація характеризується як сукупність обставин, в яких здійснюється спілкування, як система мовленнєвих і немовленнєвих умов, необхідних і достатніх для здійснення мовленнєвої дії. У сучасній методиці ситуативно спрямоване навчання розглядається як форма
реалізації комунікативного методу. У зв’язку з цим доцільно всю навчальну
діяльність, передбачену змістом навчальних посібників елективних курсів,
зорієнтувати на можливість використання старшокласниками мовленнєвих
ситуацій не тільки як засобів активізації в мовленні нового навчального
матеріалу, але й як механізму породження мовленнєвої взаємодії між комунікантами в межах змісту елективних курсів.
Мовленнєві ситуації дають можливість моделювати акти спілкування в
навчальному процесі під час формування навичок і вмінь у чотирьох видах
мовленнєвої діяльності: вони визначають не тільки зміст комунікації, але й
її структуру, вибір мовних засобів, темп мовлення тощо. Цей вид навчальної
діяльності сприяє усвідомленому формуванню мотивів мовленнєвої взаємодії, дозволяє враховувати особливості партнера/партнерів у спілкуванні
(мовлення – як усне, так і письмове – завжди має певний адресат, тобто на
когось спрямоване), враховує умови, в яких здійснюється мовленнєва взаємодія тощо. Такий комплекс особливостей навчально-мовленнєвих ситуацій
формує в учнів у навчальних умовах досвід виконувати не тільки певні мовленнєві дії, зумовлені темою спілкування, але й використовувати для цього
відповідні мовні та мовленнєві засоби, адекватно здійснювати поведінкові
дії, характерні носіям мови в різноманітних видах реальної життєдіяльності.
Зазвичай, процес навчання іншомовного спілкування зорієнтовується на
виконання двох функцій: навчальної та комунікативної, а тому діяльність, у
якій застосовуються мовленнєві ситуації, можна розглядати як певну модель
реального спілкування. Ситуативний підхід до організації навчання іншомовного спілкування в усній і письмовій формах, реалізований у навчальних
посібниках, дасть можливість успішно виконати цілі, передбачені змістом
елективних курсів з іноземних мов.
Форми і методи навчання в межах елективних курсів повинні визначатись вимогами профілізації навчання, урахуванням індивідуальних особливостей учнів, перспектив розвитку і саморозвитку особистості. Визначення
форм організації навчання зумовлено цілями курсу. Це можуть бути пере25

вірені часом традиційні уроки, практикуми, семінари, лекції тощо або сучасні нетрадиційні: інтерактивний урок, урок-проект, урок-екскурсія, уроксемінар, урок із використанням інтернет-ресурсів, конкурси, конференції,
брейн-ринги, мультимедійні презентації тощо. До основних організаційних
форм навчальної діяльності учнів у процесі оволодіння елективним курсом
належать: колективна, парна форми навчальної взаємодії, малі групи (3–5
учнів), дискусійні та проектні групи тощо.
Пріоритетними є проблемно-пошукові та дослідницькі методи, які стимулюють пізнавальну активність і рефлексивну діяльність школярів. Відповідно до комунікативного підходу та з урахуванням набутого старшокласниками навчального і життєвого досвіду, їхніх уподобань і схильностей
зростає пріоритетність інтерактивних методів навчальної діяльності, що
забезпечують соціальну взаємодію школярів у процесі комунікації (рольові
та ділові ігри, творчі ситуативні завдання, вирішення проблемних питань
(мозкова атака, дискусія, дебати тощо), сприяють створенню позитивної
мотивації та становленню цілісного світогляду, розвиткові особистості,
урахуванню індивідуальних особливостей і потреб учнів, особистісно діяльнісному і суб’єкт-суб’єктному підходам.
Значною має бути частка самостійної роботи з різними джерелами інформації. Важливо передбачати використання таких форм і методів навчання, що відповідають освітнім потребам учнів, які включали б їх у практичну
діяльність, давали б їм уявлення про умови та особливості майбутньої професійної діяльності відповідно до обраного профілю навчання, а також про
способи їх діагностики й оцінювання.
Рекомендованим педагогічним технологіям навчання в межах змісту
елективних курсів можуть бути характерні такі особливості:
• профільно-ситуативне спрямування процесу навчання, зокрема розширення рольового репертуару спілкування;
• активне використання проектної методики та інших інтерактивних
методів навчання;
• робота з мовним портфелем (портфоліо);
• широке залучення прагматичних матеріалів із різноманітних соціальних сфер;
• активне використання різних видів читання (ознайомлювального, вивчального, переглядового, пошукового);
• систематична робота з аудіо/відео матеріалами;
• активне залучення пошуково-дослідницької діяльності, зокрема різних
видів роботи з Інтернет-ресурсами;
• розширення ролі самостійної роботи школярів, зумовленої їхньою
творчою діяльністю, пов’язаною з іноземною мовою: переклад, творчі письмові роботи, участь у різних (у тому числі міжнародних) проектах тощо.
Пропоновані педагогічні технології навчання іншомовного спілкування
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в межах змісту елективних курсів проявляються у процесі комунікативної
діяльності, коли учні не тільки отримують певні прагматично спрямовані
знання, але й виконують систему навчальних дій, які забезпечують оволодіння цими знаннями у практичній діяльності. Лише за умови, коли кожен
учень особисто братиме участь у виконанні навчально-комунікативних дій,
усвідомить способи їх здійснення і функціональне призначення в комплексі з
іншими діями, здійснення функціональне призначення в комплексі з іншими
діями, він зможе набути досвіду мовленнєвої взаємодії в усній і письмовій
формах.
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5. ЗМІСТ І СТРУКТУРА РЕКОМЕНДОВАНИХ
ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ
Пропонована Навчальна програма елективних курсів з іноземних мов
має три особливості.
Перша особливість Програми полягає в тому, що вона є орієнтовною.
У зв’язку з тим, що елективні курси спрямовані на задоволення запитів
конкретних груп учнів, то можна вважати, що Програма передбачає, за необхідності, певне доопрацювання, яке вчитель може здійснити, відповідно до
своїх професійних можливостей та особливостей складу школярів.
Другою особливістю Програми є те, що вона не лімітує обсягу
обов’язкового для вивчення навчального матеріалу, акцентуючи увагу на
вміннях, які потрібно сформувати або розвинути у старшокласників. Окрім
того, у Програмі не зазначається рекомендована кількість годин на оволодіння змістом певного тематичного модуля.
Третя особливість Програми пов’язана із двома попередніми і полягає
в тому, що її робочу версію порівняно легко можна побудувати на основі
діяльнісного підходу до планування навчальних занять. Планування занять
з елективних курсів доцільно здійснювати в такий спосіб, щоб вони чітко
вмотивовували та розкривали мету і завдання навчальної діяльності школярів.
Рекомендований перелік основних елективних курсів з іноземних мов
для учнів 10–11-х класів профільної школи: «Культура і мистецтво Великої Британії», «Англійська мова для ділового спілкування», «Завітайте до
України», «Країнознавство: Іспанія, Латинська Америка», «Німецькомовні
країни», «Моя Франція».
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ȱ. ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ ɿ ʀʀ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
(Great Britain and its Culture)
Ɍɟɦɚ 1. Ʉɪɚʀɧɢ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ.
Ɍɟɦɚ 2. Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ (ʀʀ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ).
Ɍɟɦɚ 3. Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɚ ɫɢɦɜɨɥɿɤɚ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ.
Ɍɟɦɚ 4. Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɚ ɦɨɧɚɪɯɿɹ. ɇɚɪɨɞɧɚ ɩɪɢɧɰɟɫɚ (Ⱦɿɚɧɚ). 
ȱȱ. Ɇɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɪɚʀɧ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ
(Languages and Literature of Great Britain)
Ɍɟɦɚ 1. Ʉɨɪɨɬɤɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ.
Ɍɟɦɚ 2. Ɇɨɜɢ ɤɪɚʀɧ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ. Ⱦɿɚɥɟɤɬɢ.
Ɍɟɦɚ 3. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɠɚɧɪɢ ɬɚ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ. ɋɭɱɚɫɧɿ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ ɿ ɩɨɟɬɢ ɤɪɚʀɧ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ.
Ɍɟɦɚ 4. ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɜɿɞɨɦɿ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɿ ɥɟɝɟɧɞɢ.
ȱȱȱ. Ɇɭɡɢɱɧɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ (Musical Britain)
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɭɡɢɱɧɿ ɫɬɢɥɿ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ. Ƚɪɭɩɚ «Ȼɿɬɥɡ».
Ɍɟɦɚ 2. ȼɿɞɨɦɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɭɡɢɤɚɧɬɢ, ɫɩɿɜɚɤɢ, ɦɭɡɢɱɧɿ ɝɪɭɩɢ.
Ɍɟɦɚ 3. Ɇɭɡɢɱɧɿ ɮɟɫɬɢɜɚɥɿ. ɒɨɬɥɚɧɞɫɶɤɚ ɜɨɥɢɧɤɚ.
ȱV. ɉɨɪɬɪɟɬ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɛɪɢɬɚɧɰɹ
(Portrait of Modern Briton)
Ɍɟɦɚ 1. Ⱦɿɦ ɛɪɢɬɚɧɰɹ. ɍɥɸɛɥɟɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ. Ʉɥɭɛɢ
ɿ ɩɚɛɢ – ɝɨɪɞɿɫɬɶ ɧɚɰɿʀ.
Ɍɟɦɚ 2. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɤɭɯɧɹ. ɑɚɣ ɹɤ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɠɢɬɬɹ ɛɪɢɬɚɧɰɿɜ. ȿɬɢɤɟɬ. Ɇɚɧɟɪɢ ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ.
Ɍɟɦɚ 3. Ɋɨɥɶ ɪɟɥɿɝɿʀ ɿ ɜɿɪɢ ɜ ɠɢɬɬɿ ɛɪɢɬɚɧɰɹ.
V. Ɉɫɜɿɬɚ ɭ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ (Education in Great Britain)
Ɍɟɦɚ 1. Ɍɢɩɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɉɪɟɞɦɟɬɢ, ɳɨ
ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
Ɍɟɦɚ 2. ɉɪɟɫɬɢɠɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɿ ɜɿɞɨɦɿ ɤɨɥɟɞɠɿ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ.
Ɍɟɦɚ 3. ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɿ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ.
Ɍɟɦɚ 4. ɍɱɟɧɿ ɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɫɥɚɜɢɥɢ ɤɪɚʀɧɭ.
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Ɍɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɭɥɿ ɿ ɬɟɦɢ
2
– ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ
ɦɨɜɧɿ
ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɤɪɚʀɧɢ,
ɦɨɜɚ ɹɤɨʀ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ;
– ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɫɯɨɠɿ ɪɢɫɢ ɬɚ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ
ɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ,
ɡɜɢɱɚɹɯ, ɬɪɚɞɢɰɿɹɯ, ɫɬɢɥɹɯ
ɠɢɬɬɹ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ;
– ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ
ɬɚ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ
ɪɟɚɥɿʀ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɬɚ ɪɿɞɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪ;
– ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɹɜɢɳɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɪɿɡɧɢɯ
ɤɪɚʀɧ;
– ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ,
ɞɚɜɚɬɢ ɩɨɪɚɞɢ, ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ
ɩɨɪɚɞɢ ɿɧɲɢɯ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ
ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ;
– ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ,
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ,
ɡɝɨɞɭ
ɚɛɨ
ɧɟɡɝɨɞɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ
ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ;
– ɜɫɬɭɩɚɬɢ
ɜ
ɞɢɫɤɭɫɿɸ,
ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɸɱɢ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ
ɡɨɪɭ;
– ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɿɚɥɨɝɚɯ
ɩɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɿ ɦɢɫɬɟɰɶɤɟ
ɠɢɬɬɹ ɛɪɢɬɚɧɰɿɜ ɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ;
– ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɨ ɬɪɚɞɢɰɿʀ

Ɇɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ

Ɇɟɬɨɞɢ ɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɭɱɢɬɟɥɹ
ɭɱɧɹ
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ɥɟɤɰɿɹ,
ɥɟɤɰɿɹ- ɡɚɩɢɫ
ɥɟɤɰɿʀ,
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ,
ɦɿɧɿ- ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭɥɟɤɰɿɹ (ɡ ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ
/ɬɟɡ/
ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ,
ɡ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɛɟɫɿɞɢ, ɥɟɤɰɿʀ/ɫɥɨɜɧɢɤɚɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ), ɜɿɞɟɨ- ɝɥɨɫɚɪɿɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ
ɭɪɨɤɢ,
ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɧɚ
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ,
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɤɪɭɝɥɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɡ ɨɩɨɪɨɸ
ɫɬɨɥɢ, ɤɨɧɤɭɪɫɢ,
ɧɚ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ/ɮɨɬɨ/
ɬɪɟɧɿɧɝɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɦɚɥɸɧɤɢ, ɞɿɚɥɨɝɢ,
ɪɨɛɨɬɚ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɟɛɚɬɢ,
ɞɢɫɤɭɫɿʀ,
ɚɬɥɚɫɨɦ/ ɤɨɧɬɭɪɧɨɸ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ,
ɪɨɛɨɬɚ
ɤɚɪɬɨɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɚɪɚɦɢ/ɦɚɥɢɦɢ
ɝɪɭɩɚɦɢ,
ɩɨɲɭɤ
ɩɚɪɧɨʀ/ɝɪɭɩɨɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɜ
ɪɨɛɨɬɢ/ɞɢɫɤɭɫɿʀ/
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ/ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ/
ɪɨɥɶɨɜɢɯ
ɿɝɨɪ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɚɯ ɬɚ ʀʀ
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ,
ɩɪɢɣɨɦɢ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
(ɦɨɡɤɨɜɢɣ
ɲɬɭɪɦ, ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ/ɬɜɨɪɱɢɯ
ɿɧɬɟɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɚ,
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ
ɤɥɚɫɬɟɪ,
ɞɚɣɦɨɧɞ, ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɦɢ
ɦɿɤɪɨɮɨɧ,
ɩɢɥɤɚ, ɬɟɤɫɬɚɦɢ
ɫɿɧɤɜɟɣɧ
ɬɚ
ɿɧ.), (ɦɭɡɢɱɧɢɦɢ,
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ)
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ
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ɉɪɨɟɤɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ,
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ,
ɪɟɮɟɪɚɬɢ,
ɞɨɩɨɜɿɞɿ,
ɟɫɟ,
ɫɬɚɬɬɿ, ɞɢɤɬɚɧɬɢ,
ɩɟɪɟɤɚɡɢ, ɬɟɫɬɢ,
ɤɨɥɚɠɿ, ɜɿɤɬɨɪɢɧɢ,
ɩɨɫɬɟɪɢ,
ɤɪɨɫɜɨɪɞɢ,
ɛɭɤɥɟɬɢ, ɬɚɛɥɢɰɿ,
ɫɯɟɦɢ,
ɫɬɿɧɧɿ
ɝɚɡɟɬɢ, ɤɥɚɫɬɟɪɢ,
ɿɧɬɟɥɟɤɬ-ɤɚɪɬɢ,
ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ

Ɏɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ

ɄɍɅɖɌɍɊȺ ȱ ɆɂɋɌȿɐɌȼɈ ȼȿɅɂɄɈȲ ȻɊɂɌȺɇȱȲ (CULTURE AND ART OF GREAT BRITAIN)
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ɬɚ
ɡɜɢɱɚʀ
ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɭ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɧɚɥɨɝɿʀ ɡ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ
ɹɜɢɳɚɦɢ
ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɫɜɿɬɿ;
– ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ
ɫɜɨʀ
ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɬɚ ɟɦɨɰɿʀ;
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɸɠɟɬ;
– ɤɧɢɠɤɢ/ɮɿɥɶɦɭ/ɜɢɫɬɚɜɢ,
ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɱɢ ɫɜɨɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɚɛɨ ɜɪɚɠɟɧɧɹ;
– ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɩɪɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ Ⱥɧɝɥɿʀ,
ɒɨɬɥɚɧɞɿʀ, ɍɟɥɶɫɭ, ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ
ȱɪɥɚɧɞɿʀ, ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɱɢ ʀɯ;
– ɭɦɿɬɢ
ɪɨɛɢɬɢ
ɭɫɧɿ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ,
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ;
– ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɟɤɬɧɿɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɧɬɟɪɧɟɬ;
– ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ɳɨɞɨ
ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ
ɜɢɞɿɜ
ɦɢɫɬɟɰɬɜ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ
ɞɨɡɜɿɥɥɹ, ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ
ɫɜɿɬɨɜɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ
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Vȱ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɬɚ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɰɿ (Art and its Creator)
Ɍɟɦɚ 1. ɀɢɜɨɩɢɫ (ɜɢɞɢ ɿ ɠɚɧɪɢ). ȼɿɞɨɦɿ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɿ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ʀɯɧɿ ɬɜɨɪɢ.
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ, ɜɿɬɪɚɠɧɟ ɿ
ɩɥɚɤɚɬɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ.
Ɍɟɦɚ 3. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɝɨ ɫɚɞɨɜɨ-ɩɚɪɤɨɜɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ.
Ɍɟɦɚ 4. Ɂɧɚɦɟɧɢɬɿ ɦɭɡɟʀ, ɤɚɪɬɢɧɧɿ ɝɚɥɟɪɟʀ, ɜɢɫɬɚɜɤɢ.
Ʉɨɪɨɥɿɜɫɶɤɚ Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ Ɇɢɫɬɟɰɬɜ. Ɇɭɡɟɣ ɜɨɫɤɨɜɢɯ ɮɿɝɭɪ
ɦɚɞɚɦ Ɍɸɫɫɨ.
Ɍɟɦɚ 5. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɬɟɚɬɪɭ ɿ ɤɿɧɨ.
VII. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɜɹɬɚ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ
(National Holidays and Traditions)
Ɍɟɦɚ 1. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɿ ɫɜɹɬɚ. Ɋɿɡɞɜɹɧɿ ɿ ɧɨɜɨɪɿɱɧɿ
ɬɪɚɞɢɰɿʀ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɜɿɬɚɥɶɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜɨɤ.
Ɍɟɦɚ 2. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɜɹɬɚ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ Ⱥɧɝɥɿʀ, ɒɨɬɥɚɧɞɿʀ,
ɍɟɥɶɫɭ, ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ ȱɪɥɚɧɞɿʀ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɫɬɸɦɢ.
Ɍɟɦɚ 3. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɤɪɚʀɧ.
VIII. ɀɢɬɬɹ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ (Life of British Youth)
Ɍɟɦɚ 1. ɉɨɪɬɪɟɬ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ.
Ɍɟɦɚ 2. Ɇɨɥɨɞɿɠɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, ʀɯ ɪɨɥɶ.
Ɍɟɦɚ 3. ɋɭɱɚɫɧɿ ɦɨɥɨɞɿɠɧɿ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɢ.
Ɍɟɦɚ 4. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ.
ȱɏ. Ɂɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤ ɧɨɫɿʀ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ (Mass Media as Transmitters of British Culture)
Ɍɟɦɚ 1. ɉɨɩɭɥɹɪɧɿ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɿ ɝɚɡɟɬɢ.
Ɍɟɦɚ 2. ȼɿɞɨɦɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɿ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿʀ.
Ɍɟɦɚ 3. Ɋɟɤɥɚɦɚ, ɝɨɧɢɬɜɚ ɡɚ «ɝɚɪɹɱɢɦɢ» ɧɨɜɢɧɚɦɢ.
ɏ. ɋɩɨɪɬ ɿ ɞɨɡɜɿɥɥɹ (Sport and Leisure)
Ɍɟɦɚ 1. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɢɞɢ ɫɩɨɪɬɭ (ɮɭɬɛɨɥ, ɝɨɥɶɮ, ɤɪɢɤɟɬ).
ȼɿɞɨɦɿ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɢ ɤɪɚʀɧɢ.
Ɍɟɦɚ 2. ɍʀɦɛɥɞɨɧ – ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɬɟɧɿɫɧɢɣ ɤɥɭɛ.
Ɍɟɦɚ 3. Ɉɥɿɦɩɿɣɫɶɤɿ ɿɝɪɢ ɜ Ʌɨɧɞɨɧɿ (2012).
Ɍɟɦɚ 4. Ⱥɤɬɢɜɧɢɣ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ (ɪɚɮɬɢɧɝ, ɤɚɹɤɿɧɝ ɬɨɳɨ).
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3
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ
ɧɨɜɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɦɿɧɿɥɟɤɰɿɣ;
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ;
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɧɚ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɡɧɚɧɶ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɜɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ;
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ, ɩɚɪɧɨʀ
ɬɚ
ɝɪɭɩɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ

2
– ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɿ ɡ
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ;
– ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ
ɦɨɜɨɸ ɜ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ
ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ;
– ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ
ɜɢɫɬɭɩɚɯ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ;
– ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭ
ɳɨɞɨ
ɨɤɪɟɦɢɯ
ɚɫɩɟɤɬɿɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
ɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ;
– ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɮɟɪɨɸ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɤɨɦɩɚɧɿʀ,
ɿ
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ
ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ;
– ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ
ɿ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ
ɤɨɧɬɚɤɬ
ɡ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ
ɬɚ ɟɬɢɤɟɬɧɢɯ ɧɨɪɦ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ
ɭ ɞɿɥɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɤɪɚʀɧ,
ɦɨɜɢ ɹɤɢɯ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ;
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɜɟɪɛɚɥɶɧɿ
ɬɚ
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ
ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ;
ɜɢɞɢ
– ɝɨɬɭɜɚɬɢ
ɨɤɪɟɦɿ
ɞɿɥɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ

5
ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɪɨɛɨɬɚ;
ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɞɟɛɚɬɢ,
ɤɪɭɝɥɿ ɫɬɨɥɢ;
ɪɨɥɶɨɜɚ ɝɪɚ;
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɯɟɦ ɿ
ɞɿɚɝɪɚɦ;
ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɜɢɫɬɭɩɢ
(ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ);
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɛɭɤɥɟɬɿɜ;
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɪɚɡɤɿɜ
ɞɿɥɨɜɨʀ
ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɮɨɪɦɚɬɭ;
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɭ
ɮɨɪɦɚɬɿ ɁɇɈ

4

Ɏɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ

ɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ;
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɚɪɧɢɯ,
ɝɪɭɩɨɜɢɯ,
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɬɜɨɪɱɢɯ
ɿ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ;
ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ
(ȱɧɬɟɪɧɟɬ,
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ, ɩɨɬɨɱɧɿ
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ
ɜɢɞɚɧɧɹ);
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɮɨɪɦɿ
ɜɢɫɬɭɩɿɜ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ,
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɶ;
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ
ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ

Ɇɟɬɨɞɢ ɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɭɱɢɬɟɥɹ
ɭɱɧɹ
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ȱ. ɋɜɿɬ ɩɪɨɮɟɫɿɣ (The World of Jobs)
Ɍɟɦɚ 1. ɉɪɨɮɟɫɿʀ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ.
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ.
ȱȱ. ɉɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ (Applying for a Job)
Ɍɟɦɚ 1.Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ:
ɪɟɡɸɦɟ ɬɚ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɥɢɫɬ.
Ɍɟɦɚ 2. ɋɩɿɜɛɟɫɿɞɚ ɡ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ.
ȱȱȱ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ (Structure of a Company)
Ɍɟɦɚ 1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ.
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ.
Ɍɟɦɚ 3. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ.
IV. Ɍɟɥɟɮɨɧɧɚ ɪɨɡɦɨɜɚ (Telephone Conversation)
Ɍɟɦɚ 1. Ɍɟɥɟɮɨɧɧɢɣ ɟɬɢɤɟɬ.
Ɍɟɦɚ 2. ɉɪɚɜɢɥɚ ɟɬɢɤɟɬɭ ɞɿɥɨɜɨʀ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨʀ ɪɨɡɦɨɜɢ.
V. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ (Presentations)
Ɍɟɦɚ 1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ.
Ɍɟɦɚ 2. ɉɪɚɜɢɥɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨɩɨɜɿɞɚɱɚɦ.
VI. Ⱦɪɟɫ-ɤɨɞ (Dress Code)
Ɍɟɦɚ 1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɞɪɟɫ-ɤɨɞɭ.
Ɍɟɦɚ 2. Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ «ɟɬɢɤɟɬɭ ɨɞɹɝɭ».
Ɍɟɦɚ 3. Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɪɟɫ-ɤɨɞɭ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
VIȱ. Ⱦɿɥɨɜɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ (Business Meetings)
Ɍɟɦɚ 1. ɉɪɚɜɢɥɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɤɨɥɟɝɚɦɢ:
ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ.
Ɍɟɦɚ 2. Ɍɢɩɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ.
Ɍɟɦɚ 3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ.
Ɍɟɦɚ 4. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɿɥɨɜɢɯ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ.

Ɍɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɭɥɿ ɿ ɬɟɦɢ
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VIȱȱ. ɉɨɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɝɨɬɟɥɿ (At the Hotel )
Ɍɟɦɚ 1. Ɂɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɛɪɨɧɸɜɚɧɧɹ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ.
Ɍɟɦɚ 2. ȱɧɬɟɪ’ɽɪ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ.
Ɍɟɦɚ 3. ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɝɨɬɟɥɿ.
ȱɏ. Ⱦɿɥɨɜɿ ɩɨʀɡɞɤɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ (Business Trip Abroad)
Ɍɟɦɚ 1. ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.
Ɍɟɦɚ 2. Ⱥɟɪɨɩɨɪɬ ɿ ɚɜɿɚ ɩɟɪɟɥɶɨɬɢ.
Ɍɟɦɚ 3. ɉɪɢɛɭɬɬɹ ɜ ɿɧɲɭ ɤɪɚʀɧɭ.
ɏ. Ɋɟɤɥɚɦɚ (Advertising)
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɪɟɤɥɚɦɢ.
Ɍɟɦɚ 2. Ɋɟɤɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ (ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɪɚɞɿɨ,
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɪɟɤɥɚɦɚ).
Ɍɟɦɚ 3. Ɍɪɸɤɢ/ɯɢɬɪɨɳɿ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ.
ɏȱ. Ⱦɿɥɨɜɿ ɥɢɫɬɢ (Business Correspondence)
Ɍɟɦɚ 1. Ⱦɿɥɨɜɿ ɥɢɫɬɢ, ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ.
Ɍɟɦɚ 2. ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨʀ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ.
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– ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɮɚɤɬɢ, ɩɨɞɿʀ ɬɚ
ɹɜɢɳɚ
ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ,
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ,
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɤɪɚʀɧɢ;
– ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɹɜɢɳɚ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɪɿɞɧɨʀ;
– ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɩɨɞɿʀ ɿ ɹɜɢɳɚ
ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɪɿɞɧɨʀ ɬɚ
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ;
– ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ
ɡɨɪɭ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɪɨɥɶ ɿ
ɦɿɫɰɟ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ
ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɚɪɟɧɿ;
– ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɬɧɿɱɧɢɯ
ɝɪɭɩ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ;
– ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ
ɹɤɨɫɬɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ,
ʀɯɧɶɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ,
ɿɞɟɚɥɢ, ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ;
– ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ
ɫɩɨɫɿɛ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɫɿɱɧɨɝɨ
ɭɤɪɚʀɧɰɹ ɿ ɽɜɪɨɩɟɣɰɹ;
– ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ;
– ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɥɸɞɟɣ, ʀɯɧɿ
ɜɱɢɧɤɢ, ɩɨɞɿʀ, ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ
ɿɧɲɢɦɢ;
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ȱ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɿ ɫɜɿɬ (Ukraine and the World)
Ɍɟɦɚ 1. ɍɤɪɚʀɧɚ – ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ȯɜɪɨɩɢ (ɤɥɿɦɚɬ,
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɮɥɨɪɚ, ɮɚɭɧɚ).
Ɍɟɦɚ 2.ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ ɫɢɦɜɨɥɚɯ (ɤɚɥɢɧɚ, ɫɨɧɹɲɧɢɤ, ɦɚɥɶɜɢ,
ɜɨɥɨɲɤɢ, ɠɢɬɨ, ɯɥɿɛ, ɪɭɲɧɢɤ, ɜɢɲɢɜɚɧɤɚ, ɨɪɧɚɦɟɧɬɢ,
ɛɚɧɞɭɪɚ, ɫɨɩɿɥɤɚ, ɳɟɞɪɿɜɤɚ, ɥɟɥɟɤɚ, ɠɚɣɜɨɪɨɧɨɤ ɬɨɳɨ).
Ɍɟɦɚ 3. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɞɿɚɫɩɨɪɚ (Ʉɚɧɚɞɢ, ɋɒȺ, Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɢ,
Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ, ɇɨɜɨʀ Ɂɟɥɚɧɞɿʀ, ȱɫɩɚɧɿʀ, Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ,
ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ).
ȱȱ. Ɋɟɝɿɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (Regions of Ukraine)
Ɍɟɦɚ 1. ɋɟɪɰɟ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɉɨɥɬɚɜɳɢɧɚ.
Ɍɟɦɚ 2. ɇɚɞɞɧɿɩɪɹɧɳɢɧɚ – ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɢɣ ɤɪɚɣ.
Ɍɟɦɚ 3. Ⱥɪɯɚʀɱɧɟ ɉɨɥɿɫɫɹ.
Ɍɟɦɚ 4. Ɇɚɥɶɨɜɧɢɱɚ ɋɥɨɛɨɠɚɧɳɢɧɚ.
Ɍɟɦɚ 5. Ʉɪɚɫɚ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɉɨɞɿɥɥɹ.
Ɍɟɦɚ 6. ɋɨɧɹɱɧɢɣ ɩɿɜɞɟɧɶ ɍɤɪɚʀɧɢ.
Ɍɟɦɚ 7. Ɋɨɡɦɚʀɬɿ ɿ ɜɟɥɢɱɧɿ Ʉɚɪɩɚɬɢ.
Ɍɟɦɚ 8. ȼɢɲɭɤɚɧɚ Ƚɚɥɢɱɢɧɚ.
ȱȱȱ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ (Population of Ukraine)
Ɍɟɦɚ 1. ȿɬɧɨɫɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɝɨɫɬɢɧɧɿɫɬɶ,
ɡɚɜɛɚɱɥɢɜɿɫɬɶ, ɩɪɚɰɶɨɜɢɬɿɫɬɶ, ɬɟɪɩɟɥɢɜɿɫɬɶ, ɫɿɦɟɣɧɿɫɬɶ,
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ).
Ɍɟɦɚ 3. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɪɨɞɢɧɚ (ɠɢɬɥɨ, ɩɨɛɭɬ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ,
ɫɿɦɟɣɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɪɨɞɢɧɿ).
ȱV. Ƚɨɪɞɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧɢ (ɩɟɪɫɨɧɚɥɿʀ)
(Pride of the Country (Personnel)
Ɍɟɦɚ 1. ɉɨɫɬɚɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ (ɤɧɹɡɿ, ɝɟɬɶɦɚɧɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɡɚɰɬɜɚ, ɩɨɟɬɢ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ, ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ,
ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɢ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɞɿɹɱɿ ɬɨɳɨ).
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ.

Ɍɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɭɥɿ ɿ ɬɟɦɢ

ɥɟɤɰɿɹ,
ɫɟɦɿɧɚɪ,
ɤɪɭɝɥɢɣ ɫɬɿɥ, ɭɪɨɤɢ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɝɪɭɩɨɜɨʀ/ɩɚɪɧɨʀ/
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ/
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ/
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɭɱɧɹɦɢ,
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɿɥɨɜɢɯ
ɿ
ɪɨɥɶɨɜɢɯ
ɿɝɨɪ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɞɿɜ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ,
ɳɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɬɢɦ ɱɢ
ɿɧɲɢɦ
ɜɢɞɚɦ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ/
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɤɨɠɧɨɝɨ
ɭɱɧɹ,
ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɿ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;
ɮɨɪɦɢ
ɪɨɛɨɬɢ,
ɹɤɿ
ɦɨɞɟɥɸɸɬɶ
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭ ɬɚ
ɩɨɲɭɤ ɤɪɚɽɡɧɚɜɱɨʀ/
ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨʀ/
ɤɭɥɶɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨʀ/
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ,
ʀʀ
ɚɧɚɥɿɡ,
ɫɢɧɬɟɡ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ
ɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɭɪɨɤɭ,
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ;
ɪɨɛɨɬɚ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ/ɭ
ɩɚɪɚɯ/ ɭ ɝɪɭɩɚɯ;
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ,
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɿɣ,
ɳɨ
ɦɨɬɢɜɭɸɬɶ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ
ɬɚ
ɫɩɪɢɹɸɬɶ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɰɿɥɟɣ
ɭɪɨɤɭ; ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɜɨɪɱɨɝɨ,
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ;
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ/
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ/
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ

Ɇɟɬɨɞɢ ɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɭɱɢɬɟɥɹ
ɭɱɧɹ
3
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ɭɫɧɟ ɿ ɩɢɫɶɦɨɜɟ
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ,
ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ,
ɚɧɤɟɬɢ,
ɬɜɨɪɱɿ
ɪɨɛɨɬɢ (ɩɪɨɟɤɬɢ)
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ
ɬɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɿ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ ɚɛɨ ɜ
ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɝɪɭɩɚɯ,
ɜɿɤɬɨɪɢɧɢ,
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ
ɡɦɚɝɚɧɧɹ,
ɬɜɨɪɢ,
ɟɫɟ,
ɪɟɮɟɪɚɬɢ,
ɩɪɨɟɤɬɢ, ɬɚɛɥɢɰɿ,
ɝɪɚɮɿɤɢ,
ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɫɯɟɦɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ,
ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ,
ɞɨɩɨɜɿɞɿ, ɤɨɦɿɤɫɢ,
ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ
ɫɯɟɦɢ
ɬɨɳɨ

Ɏɨɪɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ
5

34
3
ɦɚɫɨɜɭ ɿɧɲɨɦɨɜɧɭ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɿ
ɧɚɜɱɚɸɬɶ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɪɿɡɧɢɯ
ɦɟɞɿɚ-ɡɚɫɨɛɿɜ
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɝɨ
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ:
ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ, ɪɚɞɿɨ ɬɚ
ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ,
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ (ȱɧɬɟɪɧɟɬ,
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ,
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ)

2
– ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ
ɜɥɚɫɧɟ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɞɨ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ,
ɞɭɦɨɤ, ɩɨɡɢɰɿʀ ɿɧɲɢɯ;
– ɞɚɜɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɞɿɹɦ,
ɫɢɬɭɚɰɿɹɦ, ɜɱɢɧɤɚɦ, ɞɿɹɦ;
– ɡɚɩɢɬɭɜɚɬɢ ɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ;
– ɪɨɡɩɢɬɭɜɚɬɢ
ɡ
ɦɟɬɨɸ
ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɞɥɹ
ɧɚɞɚɧɧɹ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɭ;
– ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɚɛɨ
ɞɚɜɚɬɢ ɩɨɪɚɞɭ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɚɛɨ
ɜɿɞɯɢɥɹɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ;
– ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɿ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ
ɹɜɢɳɚ, ɮɚɤɬɢ, ɩɨɞɿʀ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ
ɪɿɞɧɨɝɨ ɤɪɚɸ ɬɚ ɤɪɚʀɧɢ;
– ɩɟɪɟɤɨɧɭɜɚɬɢ
ɣ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɸ,
ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ

1

V. ɀɢɬɬɹ ɩɟɪɟɫɿɱɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɰɹ
(Lifestyle of an Ordinary Ukrainian)
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɛɪɚɡ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɰɹ (ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ,
ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ, ɿɞɟɚɥɢ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ, ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɢ ɧɚ
ɦɚɣɛɭɬɧɽ).
Ɍɟɦɚ 2. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɡɜɢɱɚʀ ɬɚ ɬɪɚɞɢɰɿʀ (ɫɜɹɬɚ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ
ɪɟɦɟɫɥɚ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ, ɜɛɪɚɧɧɹ, ɝɭɦɨɪ).
Ɍɟɦɚ 3. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɤɭɯɧɹ (ɳɨɞɟɧɧɿ ɬɚ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɨɛɪɹɞɨɜɿ
ɫɬɪɚɜɢ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɪɚɜɢ).
VI. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ (Touring in Ukraine)
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɿɫɬɚ ɿ ɦɿɫɰɹ, ɹɤɿ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɜɿɞɚɬɢ (Ʉɢʀɜ: Ɇɚɣɞɚɧ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, Ɇɚɪɿʀɧɫɶɤɢɣ ɩɚɥɚɰ, Ⱥɧɞɪɿʀɜɫɶɤɢɣ ɭɡɜɿɡ,
ɤɭɥɶɬɨɜɿ ɦɿɫɰɹ, ɟɤɫɤɭɪɫɿɹ Ⱦɧɿɩɪɨɦ; Ʌɶɜɿɜ: ɉɥɨɳɚ Ɋɢɧɨɤ,
ɦɿɫɶɤɚ ɪɚɬɭɲɚ, Ɂɚɦɤɨɜɚ ɝɨɪɚ, Ɇɚɣɫɬɟɪɧɹ ɲɨɤɨɥɚɞɭ, ɩɚɥɚɰ
ɉɨɬɨɰɶɤɢɯ; Ɉɞɟɫɚ: ɉɪɢɦɨɪɫɶɤɢɣ ɛɭɥɶɜɚɪ, ɉɨɬɶɨɦɤɿɧɫɶɤɿ
ɫɯɨɞɢ, Ɍɟɚɬɪ ɨɩɟɪɢ ɣ ɛɚɥɟɬɭ, Ɇɨɪɫɶɤɢɣ ɩɨɪɬ, Ⱦɟɪɢɛɚɫɿɜɫɶɤɚ
ɬɨɳɨ).
Ɍɟɦɚ 2. ȱɫɬɨɪɢɱɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ (Ƚɟɬɶɦɚɧɫɶɤɿ ɫɬɨɥɢɰɿ – ɑɢɝɢɪɢɧ,
Ȼɚɬɭɪɢɧ, Ƚɥɭɯɿɜ. Ɏɨɪɬɟɰɿ, ɡɚɦɤɢ, ɲɥɹɯɟɬɫɶɤɿ ɦɚɽɬɤɢ ɿ ɩɚɪɤɢ.
Ɇɭɡɟʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɿɞ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɧɟɛɨɦ).
Ɍɟɦɚ 3. ɇɟɜɿɞɨɦɚ ɍɤɪɚʀɧɚ («ɋɩɿɜɚɸɱɿ ɬɟɪɚɫɢ», «Ȼɿɥɢɣ
ɫɥɨɧ», «ɀɭɪɚɜɥɢɧɟ (ɦɟɪɬɜɟ) ɨɡɟɪɨ», «Ɉɥɟɲɤɿɜɫɶɤɿ ɩɿɫɤɢ»,
«Ɍɭɧɟɥɶ ɤɨɯɚɧɧɹ», «Ʉɚɦɿɧɧɟ ɫɟɥɨ» ɬɨɳɨ).
Ɍɟɦɚ 4. Ⱦɢɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ
ɩɚɦ’ɹɬɤɢ: Ʉɚɦ’ɹɧɟɰɶ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɚ ɮɨɪɬɟɰɹ, Ʉɢɽɜɨ-ɉɟɱɟɪɫɶɤɚ
Ʌɚɜɪɚ, ɋɨɮɿɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɚ, ɩɚɪɤ «ɋɨɮɿʀɜɤɚ», ɏɟɪɫɨɧɟɫ, ɨ.
ɏɨɪɬɢɰɹ, ɏɨɬɢɧɫɶɤɚ ɮɨɪɬɟɰɹ; ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɞɢɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ:
Ⱥɫɤɚɧɿɹ ɇɨɜɚ, ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɿ Ɍɨɜɬɢ, ɨ. ɋɢɧɟɜɢɪ, Ɇɚɪɦɭɪɨɜɚ
ɩɟɱɟɪɚ, «Ƚɪɚɧɿɬɧɨ-ɫɬɟɩɨɜɟ ɉɨɛɭɠɠɹ», ɨ. ɋɜɿɬɹɡɶ,
Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɫɶɤɢɣ ɤɚɧɶɣɨɧ ɬɨɳɨ).
Ɍɟɦɚ 5. əɡɢɤ ɞɨ Ʉɢɽɜɚ ɞɨɜɟɞɟ (ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ).
VIȱ. Ɇɿɣ ɪɿɞɧɢɣ ɤɪɚɣ (My Native Land)
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɨɽ ɪɿɞɧɟ ɦɿɫɬɨ/ɫɟɥɨ (ɿɫɬɨɪɿɹ, ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ, ɥɸɞɢ,
ɩɚɦ’ɹɬɤɢ).
Ɍɟɦɚ 2. Ɂɚɜɿɬɚɣɬɟ ɞɨ ɧɚɫ ɬɨɦɭ, ɳɨ…. (ɉɪɨɟɤɬ)

4
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ
ɪɟɮɥɟɤɫɿɸ,
ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɜɡɚɽɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ;
ɩɨɲɭɤ
ɬɚ
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɡ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ
ɞɠɟɪɟɥ (ȱɧɬɟɪɧɟɬ,
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɿ
ɯɭɞɨɠɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ,
ɩɪɟɫɚ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ,
ɫɥɨɜɧɢɤɢ,
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ ɬɨɳɨ);
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ;
ɭɱɚɫɬɶ ɜ
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ/
ɞɢɫɤɭɫɿɹɯ/
ɿɧɬɟɪɜ’ɸ/
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɿ ɬɨɳɨ;
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ
ɦɿɫɬɨɦ ɞɥɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɝɨɫɬɟɣ
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2
– ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɫɯɨɠɿ ɪɢɫɢ ɬɚ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ
ɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ,
ɡɜɢɱɚɹɯ, ɬɪɚɞɢɰɿɹɯ, ɫɬɢɥɹɯ
ɠɢɬɬɹ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ;
– ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɩɨɞɿʀ ɜ ʀɯ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ,
ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɱɢ ɜɥɚɫɧɭ ɬɨɱɤɭ
ɡɨɪɭ;
– ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɹɜɢɳɚ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ,
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ,
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɠɢɬɬɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ;
– ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ,
ɞɚɜɚɬɢ ɩɨɪɚɞɢ, ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ
ɩɨɪɚɞɢ ɿɧɲɢɯ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ
ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ;
– ɜɫɬɭɩɚɬɢ
ɜ
ɞɢɫɤɭɫɿɸ,
ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɱɢ
ɭɜɚɝɭ
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ;
– ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ
ɞɢɫɤɭɫɿɸ,
ɪɨɡɝɨɪɬɚɸɱɢ,
ɭɬɨɱɧɸɸɱɢ,
ɜɧɨɫɹɱɢ
ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ
ɭ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɡɦɿɧɸɸɱɢ
ɬɟɦɭ ɪɨɡɦɨɜɢ;
– ɩɿɞɜɨɞɢɬɢ
ɩɿɞɫɭɦɤɢ
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ,
ɡɚɜɟɪɲɭɜɚɬɢ
ɪɨɡɦɨɜɭ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɱɢ ɜɥɚɫɧɟ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɞɨ
ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ;

1

Ɇɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ

ȱ. Ɂɧɚɣɨɦɢɦɨɫɹ ɡ ȱɫɩɚɧɿɽɸ
(Descubre España)
Ɍɟɦɚ 1. ȱɫɩɚɧɿɹ ɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ ɫɜɿɬɭ
(España en el mapa geográfico del mundo).
Ɍɟɦɚ 2. ȼɢɡɧɚɱɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɦɿɫɰɹ ȱɫɩɚɧɿʀ
(Encantos históricos y culturales de España).
Ɍɟɦɚ 3. ȼɿɞɨɦɿ ɩɨɫɬɚɬɿ ȱɫɩɚɧɿʀ
(Figuras destacadas de España).
Ɍɟɦɚ 4. Ɋɨɡɦɚʀɬɬɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ȱɫɩɚɧɿʀ
(Variedades de la España de holy).
Ɍɟɦɚ 5. Ɉɛɪɚɡɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ȱɫɩɚɧɿʀ
(Imágenes de la España turística).
Ɍɟɦɚ 6. Ɇɨɥɨɞɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ȱɫɩɚɧɿʀ
(Jóvenes de la España de holy).
Ɍɟɦɚ 7. Ɂɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (Medios de comunicación).
ȱȱ. Ɂɧɚɣɨɦɢɦɨɫɹ ɡ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɨɸ Ⱥɦɟɪɢɤɨɸ
(Descubre América Latina)
Ɍɟɦɚ 1. Ʌɚɬɢɧɫɶɤɚ Ⱥɦɟɪɢɤɚ ɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ ɫɜɿɬɭ
(América Latina en el mapa geográfico del mundo).
Ɍɟɦɚ 2. ȼɢɡɧɚɱɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɦɿɫɰɹ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɨʀ
Ⱥɦɟɪɢɤɢ (Encantos históricos y culturales de América Latina).
Ɍɟɦɚ 3. ȼɿɞɨɦɿ ɩɨɫɬɚɬɿ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ
(Figuras dɟstacadas de América Latina).
Ɍɟɦɚ 4. Ɋɨɡɦɚʀɬɬɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ
(Variedades de la América Latina de holy).
Ɍɟɦɚ 5. Ɉɛɪɚɡɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ
(Imágenes de la América Latina turística).
Ɍɟɦɚ 6. Ɇɨɥɨɞɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ
(Jóvenes de la América Latina de hoy).
Ɍɟɦɚ 7. Ɂɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (Medios de comunicación).

Ɍɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɭɥɿ ɿ ɬɟɦɢ

ɦɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ (ɭ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ ɡ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɽɸ/
ɡ
ɨɩɨɪɨɸ
ɧɚ
ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ/ɡ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɛɟɫɿɞɢ/
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ; ɜɿɞɟɨɭɪɨɤɢ;
ɫɟɦɿɧɚɪɢ,
ɤɪɭɝɥɿ
ɫɬɨɥɢ;
ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ
ɪɨɛɨɬɚ,
ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɚɬɥɚɫɨɦ/
ɤɨɧɬɭɪɧɨɸ ɤɚɪɬɨɸ,
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɚɪɧɨʀ/
ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ/
ɞɢɫɤɭɫɿʀ/ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ/ɪɨɥɶɨɜɢɯ ɿɝɨɪ
ɡɚɩɢɫ ɥɟɤɰɿʀ, ɪɨɛɨɬɚ
ɡ
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɦɢ
ɬɟɤɫɬɚɦɢ,
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭɤɨɧɫɩɟɤɬɭ/ɬɟɡ
ɥɟɤɰɿʀ/ɨɩɨɪɧɨɝɨ
ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ, ɩɨɲɭɤ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɜ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ,
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ
ɧɚ
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ,
ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɡ ɨɩɨɪɨɸ
ɧɚ
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ
/ɮɨɬɨ/ɦɚɥɸɧɤɢ,
ɞɿɚɥɨɝɢ,
ɞɟɛɚɬɢ,
ɞɢɫɤɭɫɿʀ,
ɪɨɛɨɬɚ
ɩɚɪɚɦɢ/ɦɚɥɢɦɢ
ɝɪɭɩɚɦɢ,
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ

Ɇɟɬɨɞɢ ɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɭɱɢɬɟɥɹ
ɭɱɧɹ
3
4

ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ,
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ,
ɪɟɮɟɪɚɬɢ,
ɞɨɩɨɜɿɞɿ, ɫɬɚɬɬɿ,
ɟɫɟ,
ɩɟɪɟɤɚɡɢ,
ɬɟɫɬɢ, ɞɢɤɬɚɧɬɢ,
ɤɨɥɚɠɿ, ɩɨɫɬɟɪɢ,
ɛɭɤɥɟɬɢ,
ɫɬɿɧɧɿ
ɝɚɡɟɬɢ, ɜɿɤɬɨɪɢɧɢ,
ɤɪɨɫɜɨɪɞɢ,
ɬɚɛɥɢɰɿ, ɫɯɟɦɢ

Ɏɨɪɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ
5
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Ɍɟɦɚ 1. Ɂɚɯɨɩɥɟɧɧɹ
Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɡɚɤɥɚɞɢ.

ɿ

ɜɿɥɶɧɢɣ

ɱɚɫ.

2

Ɇɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ
– ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɫɯɨɠɿ ɪɢɫɢ ɬɚ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ
ɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ,
ɡɜɢɱɚɹɯ, ɬɪɚɞɢɰɿɹɯ, ɫɬɢɥɹɯ
ɠɢɬɬɹ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ;
– ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɩɨɞɿʀ ɜ ʀɯ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ,
ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɱɢ ɜɥɚɫɧɭ ɬɨɱɤɭ
ɡɨɪɭ;
– ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɹɜɢɳɚ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ,
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ,
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɠɢɬɬɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ;
– ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ,
ɞɚɜɚɬɢ ɩɨɪɚɞɢ, ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ
ɩɨɪɚɞɢ ɿɧɲɢɯ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ
ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ;
– ɜɫɬɭɩɚɬɢ
ɜ
ɞɢɫɤɭɫɿɸ,
ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɱɢ
ɭɜɚɝɭ
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ;
– ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ
ɞɢɫɤɭɫɿɸ,
ɪɨɡɝɨɪɬɚɸɱɢ,
ɭɬɨɱɧɸɸɱɢ,
ɜɧɨɫɹɱɢ
ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ
ɭ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɡɦɿɧɸɸɱɢ
ɬɟɦɭ ɪɨɡɦɨɜɢ;
– ɩɿɞɜɨɞɢɬɢ
ɩɿɞɫɭɦɤɢ
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ,
ɡɚɜɟɪɲɭɜɚɬɢ
ɪɨɡɦɨɜɭ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɱɢ ɜɥɚɫɧɟ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɞɨ
ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ
ȼɿɞɩɭɫɬɤɚ. ɩɪɨɛɥɟɦɢ;
– ɪɨɛɢɬɢ ɭɫɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ,

ȱ. ɉɿɡɧɚɜɚɥɶɧɟ ɩɪɨ ɇɿɦɟɱɱɢɧɭ
(Wissenswertes über Deutschland)
Ɍɟɦɚ 1. Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɿ ɨɛɪɚɡɢ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ. ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɜ ɰɢɮɪɚɯ
ɿ ɮɚɤɬɚɯ.
Ɍɟɦɚ 2. Ⱦɜɿ ɧɿɦɟɰɶɤɿ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ȼɟɪɥɿɧɫɶɤɚ ɫɬɿɧɚ. Ɉɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ.
Ɍɟɦɚ 3. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɿ ɡɟɦɥɿ. Ȼɟɪɥɿɧ – ɫɬɨɥɢɰɹ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɨʀ
ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ. ȼɟɥɢɤɿ ɦɿɫɬɚ.
Ɍɟɦɚ 4. Ɋɨɛɨɬɚ ɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ. Ɂɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɿ ɪɢɧɨɤ
ɩɪɚɰɿ. ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ.
ȱȱ. ɒɤɨɥɚ ɬɚ ɨɫɜɿɬɚ (Schule und Ausbildung)
Ɍɟɦɚ 1. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ. Ʉɪɢɬɢɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ
ɨɫɜɿɬɭ.
Ɍɟɦɚ 2. ɉɪɟɫɬɢɠɧɿ ɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ
ɩɪɢɣɨɦɭ ɞɨ ȼɇɁ. ɇɚɣɩɪɟɫɬɢɠɧɿɲɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ.
Ɍɟɦɚ 3. ȼɿɞɨɦɿ ɜɱɟɧɿ ɣ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ.
ȱȱȱ. Ʉɭɥɶɬɭɪa (Kultur)
Ɍɟɦɚ 1. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɿ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ.
Ɍɟɦɚ 2. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɬɚ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ.
Ɍɟɦɚ 3. Ɇɭɡɟʀ, ɝɚɥɟɪɟʀ, ɤɨɥɟɤɰɿʀ.
Ɍɟɦɚ 4. Ɍɟɚɬɪ, ɦɭɡɢɤɚ, ɤɿɧɨ.
ȱV. ɋɭɱɚɫɧɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ (Deutschland aktuell)
Ɍɟɦɚ 1. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ. Ɍɨɪɝɿɜɥɹ. ɋɿɥɶɫɶɤɟ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ.
Ɍɟɦɚ 2. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɇɨɥɨɞɶ.
Ɍɟɦɚ 3. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ.
Ɍɟɦɚ 4. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɁɆȱ. ɇɨɜɿ ɣ ɧɨɜɿɬɧɿ ɁɆȱ.
V. ɉɨɜɫɹɤɞɟɧɧɟ ɠɢɬɬɹ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ (Deutscher Alltag)

1

Ɍɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɭɥɿ ɿ ɬɟɦɢ
4
ɡɚɩɢɫ ɥɟɤɰɿʀ, ɪɨɛɨɬɚ
ɡ
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɦɢ
ɬɟɤɫɬɚɦɢ,
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭɤɨɧɫɩɟɤɬɭ/ɬɟɡ
ɥɟɤɰɿʀ/ɨɩɨɪɧɨɝɨ
ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ, ɩɨɲɭɤ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɜ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ,
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ
ɧɚ
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ,
ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɡ ɨɩɨɪɨɸ
ɧɚ
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ/
ɮɨɬɨ/ɦɚɥɸɧɤɢ,
ɞɿɚɥɨɝɢ,
ɞɟɛɚɬɢ,
ɞɢɫɤɭɫɿʀ,
ɪɨɛɨɬɚ
ɩɚɪɚɦɢ/ɦɚɥɢɦɢ
ɝɪɭɩɚɦɢ

3

ɭɱɧɹ

ɦɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ (ɭ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ
ɡ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɽɸ/ɡ
ɨɩɨɪɨɸ
ɧɚ
ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ/
ɡ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɛɟɫɿɞɢ,
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ; ɜɿɞɟɨɭɪɨɤɢ;
ɫɟɦɿɧɚɪɢ,
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɤɪɭɝɥɿ
ɫɬɨɥɢ;
ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ
ɪɨɛɨɬɚ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ
ɚɬɥɚɫɨɦ/ ɤɨɧɬɭɪɧɨɸ
ɤɚɪɬɨɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɩɚɪɧɨʀ/
ɝɪɭɩɨɜɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ/ɞɢɫɤɭɫɿʀ/
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ/
ɪɨɥɶɨɜɢɯ
ɿɝɨɪ,
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ

ɭɱɢɬɟɥɹ

Ɇɟɬɨɞɢ ɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

ɇȱɆȿɐɖɄɈɆɈȼɇȱ ɄɊȺȲɇɂ (DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER)

ɩɪɨɟɤɬɧɿ/ɬɜɨɪɱɿ
ɪɨɛɨɬɢ,
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ,
ɪɟɮɟɪɚɬɢ,
ɞɨɩɨɜɿɞɿ, ɫɬɚɬɬɿ,
ɟɫɟ,
ɩɟɪɟɤɚɡɢ,
ɬɟɫɬɢ,
ɚɧɤɟɬɢ,
ɞɢɤɬɚɧɬɢ, ɤɨɥɚɠɿ,
ɩɨɫɬɟɪɢ, ɛɭɤɥɟɬɢ,
ɫɬɿɧɧɿ
ɝɚɡɟɬɢ,
ɜɿɤɬɨɪɢɧɢ,
ɤɪɨɫɜɨɪɞɢ,
ɬɚɛɥɢɰɿ, ɫɯɟɦɢ

Ɏɨɪɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ
5
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Ɍɟɦɚ 2. Ɇɟɞɢɰɢɧɚ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. Ɂɞɨɪɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ. ɋɩɨɪɬ. ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
Ɍɟɦɚ 3. Ⱦɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ. Ƚɪɨɲɿ. Ɇɚɝɚɡɢɧɢ ɿ ɩɨɤɭɩɤɢ. ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ
Ɇɨɞɚ.
Ɍɟɦɚ 4. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɤɭɯɧɹ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɜɹɬɚ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ.
VI. Ⱥɜɫɬɪɿɹ – ɤɪɚʀɧɚ ɜ ɫɟɪɰɿ ȯɜɪɨɩɢ
(Österreich – ein Land im Herzen Europas)
Ɍɟɦɚ 1. Ƚɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚ Ⱦɭɧɚʀ. ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɿ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ.
Ɍɟɦɚ 2. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɿ ɡɟɦɥɿ Ⱥɜɫɬɪɿʀ. Ɇɿɫɰɹ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ.
Ɍɟɦɚ 3. ɐɟɧɬɪ ɤɪɚʀɧɢ – ȼɿɞɟɧɶ. ȼɟɥɢɤɿ ɦɿɫɬɚ.
Ɍɟɦɚ 4. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɟ ɠɢɬɬɹ Ⱥɜɫɬɪɿʀ: ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɦɭɡɢɤɚ, ɬɟɚɬɪ,
ɤɿɧɨ, ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ.
Ɍɟɦɚ 5. ȼɢɡɧɚɱɧɿ ɩɨɫɬɚɬɿ Ⱥɜɫɬɪɿʀ.
Vȱȱ. Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɚ ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ (Die vielseitige Schweiz)
Ɍɟɦɚ 1. ɋɭɱɚɫɧɚ ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ. Ʉɚɧɬɨɧɢ. Ʌɚɧɞɲɚɮɬɢ.
Ɍɟɦɚ 2. ɋɬɨɥɢɰɹ, ɜɟɥɢɤɿ ɦɿɫɬɚ.
Ɍɟɦɚ 3. Ɋɨɡɦɚʀɬɬɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ.
Ɍɟɦɚ 4. Ɂɜɢɱɚʀ, ɫɜɹɬɚ, ɬɪɚɞɢɰɿʀ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɤɭɯɧɹ.
Ɍɟɦɚ 5. ȼɿɞɨɦɿ ɲɜɟɣɰɚɪɰɿ.
Vȱȱȱ. ȼɟɥɢɤɟ Ƚɟɪɰɨɝɫɬɜɨ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ
(Großherzogtum Luxemburg)
Ɍɟɦɚ 1. Ɋɟɝɿɨɧɢ ɤɪɚʀɧɢ. Ʉɥɿɦɚɬ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ.
Ɍɟɦɚ 2. ɋɬɨɥɢɰɹ ɬɚ ʀʀ ɨɤɨɥɢɰɿ. ȼɟɥɢɤɿ ɦɿɫɬɚ.
Ɍɟɦɚ 3. Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɟ ɿ ɦɭɡɢɱɧɟ ɠɢɬɬɹ ɤɪɚʀɧɢ. Ʉɿɧɨ.
Ɍɟɦɚ 4. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝɚ: ɦɭɡɟʀ, ɡɚɦɤɢ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ
Ɍɟɦɚ 5. ɉɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝɚ: ɫɩɨɪɬ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ,
ɩɨɤɭɩɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ.
ȱɏ. ɓɨ ɦɢ ɡɧɚɽɦɨ ɩɪɨ Ʌɿɯɬɟɧɲɬɟɣɧ?
(Was wissen wir über Lichtenstein?)
Ɍɟɦɚ 1. Ɋɟɥɶɽɮ. ȼɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. Ʉɥɿɦɚɬ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ.
ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ.
Ɍɟɦɚ 2. ɋɬɨɥɢɰɹ ȼɚɞɭɰ – ɰɟɧɬɪ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ȼɟɥɢɤɿ ɦɿɫɬɚ.
Ɍɟɦɚ 3. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɟ ɠɢɬɬɹ: ɦɭɡɟʀ, ɝɚɥɟɪɟʀ, ɬɟɚɬɪɢ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɿ.
Ɍɟɦɚ 4. ɀɢɬɥɨ, ɜɿɥɶɧɢɣ ɱɚɫ, ɁɆȱ.
Ɍɟɦɚ 5. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɜɹɬɚ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɤɭɯɧɹ.
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4
ɡɚɩɢɫ ɥɟɤɰɿɣ, ɭɱɚɫɬɶ
ɜ
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ,
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶ,
ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɦɢ
ɬɟɤɫɬɚɦɢ,
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭɤɨɧɫɩɟɤɬɭ/
ɬɟɡ
ɥɟɤɰɿʀ/
ɨɩɨɪɧɨɝɨ
ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ

3
ɦɿɧɿ-ɥɟɤɰɿɹ (ɭ ɬ.ɱ. ɡ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ,
ɡ
ɨɩɨɪɨɸ
ɧɚ
ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ,
ɡ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɽɸ),
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɞɢɫɤɭɫɿʀ/ɞɟɛɚɬɿɜ/
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ/ɝɪɭɩɨɜɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ,
ɫɟɦɿɧɚɪɢ,
ɤɪɭɝɥɿ
ɫɬɨɥɢ,
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ

2
– ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɩɨɞɿʀ ɜ ʀɯ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ,
ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɱɢ ɜɥɚɫɧɭ ɬɨɱɤɭ
ɡɨɪɭ;
– ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɫɯɨɠɿ ɪɢɫɢ ɬɚ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ
ɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ,
ɡɜɢɱɚɹɯ, ɬɪɚɞɢɰɿɹɯ, ɫɬɢɥɹɯ
ɠɢɬɬɹ ɮɪɚɧɰɭɡɿɜ;
– ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɹɜɢɳɚ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ,
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ,
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɠɢɬɬɹ Ɏɪɚɧɰɿʀ;
- ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ,
ɞɚɜɚɬɢ ɩɨɪɚɞɢ, ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ
ɩɨɪɚɞɢ ɿɧɲɢɯ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ
ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ;
- ɡɧɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɡɞɨɛɭɬɤɢ
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ;
- ɞɚɜɚɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ
ɹɜɢɳɚɦ, ɩɨɞɿɹɦ, ɮɚɤɬɚɦ, ɳɨ
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɢɯ ɩɨɫɬɚɬɟɣ
Ɏɪɚɧɰɿʀ;
- ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɹɯ
ɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ
ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɪɨ ɫɬɨɥɢɰɸ Ɏɪɚɧɰɿʀ
ɹɤ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɿ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɰɟɧɬɪ;

ɭɱɧɹ

Ɇɟɬɨɞɢ ɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɭɱɢɬɟɥɹ

1

Ɇɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ

ȱ. Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ Ɏɪɚɧɰɿʀ (La géographie de la France)
Ɍɟɦɚ 1. Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ, ɪɟɥɶɽɮ.
Ɍɟɦɚ 2. Ƚɨɪɢ, ɪɿɱɤɢ, ɤɥɿɦɚɬ.
Ɍɟɦɚ 3. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ.
ȱȱ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɏɪɚɧɰɿʀ (La population de la France)
Ɍɟɦɚ 1. Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ.
Ɍɟɦɚ 2. Ɇɨɥɨɞɶ Ɏɪɚɧɰɿʀ.
Ɍɟɦɚ 3. Ɏɪɚɧɰɭɡɢ ɬɚ ʀɯɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ.
ȱȱȱ. Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɚ ɦɨɜɚ ɿ Ɏɪɚɧɤɨɮɨɧɿɹ
(La langue française et la francophonie)
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɨɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ.
Ɍɟɦɚ 2. Ɏɪɚɧɤɨɦɨɜɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ.
Ɍɟɦɚ 3. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ.
ȱV. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ (La culture de la France)
Ɍɟɦɚ 1. Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɟ ɤɿɧɨ ɿ ɬɟɚɬɪ.
Ɍɟɦɚ 2. Ɇɭɡɢɱɧɟ ɠɢɬɬɹ Ɏɪɚɧɰɿʀ.
Ɍɟɦɚ 3. Ɂɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
V. ɉɪɨɝɭɥɹɧɤɚ ɉɚɪɢɠɟɦ (La promenade de Paris)
Ɍɟɦɚ 1. ȱɫɬɨɪɿɹ ɦɿɫɬɚ.
Ɍɟɦɚ 2. ȼɢɡɧɚɱɧɿ ɦɿɫɰɹ ɉɚɪɢɠɚ.
Ɍɟɦɚ 3. ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ, ɞɿɥɨɜɢɣ, ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɉɚɪɢɠ.
Vȱ. ȼɢɡɧɚɱɧɿ ɥɸɞɢ Ɏɪɚɧɰɿʀ
(Les hommes connus de la France)
Ɍɟɦɚ 1. ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ, ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ.
Ɍɟɦɚ 2. Ɇɭɡɢɤɚɧɬɢ, ɫɩɿɜɚɤɢ.
Ɍɟɦɚ 3. Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɞɿɹɱɿ.

Ɍɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɭɥɿ ɿ ɬɟɦɢ

ɆɈə ɎɊȺɇɐȱə (MA FRANCE)

ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ
ɪɨɛɨɬɢ,
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ,
ɤɨɥɚɠɿ, ɟɫɟ,
ɜɿɤɬɨɪɢɧɢ,
ɤɪɨɫɜɨɪɞɢ,
ɞɨɩɨɜɿɞɿ,
ɪɟɮɟɪɚɬɢ,
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ,
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ
ɤɚɪɬɢ/
ɬɚɛɥɢɰɶ/ɫɯɟɦ,
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɬɚɛɥɢɰɿ,
ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ
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Ɏɨɪɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ
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- ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɟ ɠɢɬɬɹ
Vȱȱ. ɋɩɨɪɬɢɜɧɟ ɠɢɬɬɹ Ɏɪɚɧɰɿʀ
Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɧɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ
(La vie sportive en France)
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɮɪɚɧɰɭɡɿɜ;
Ɍɟɦɚ 1. ȼɿɞɨɦɿ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɢ ɤɪɚʀɧɢ.
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɭ
Ɍɟɦɚ 2. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɨɞɿʀ ɿɡ ɠɢɬɬɹ ɫɩɨɪɬɭ.
ʀʀ
Ɍɟɦɚ 3. ȼɫɟɫɜɿɬɧɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɡɦɚɝɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɤɭɯɧɸ,
Ɏɪɚɧɰɿʀ.
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɭ ɫɜɿɬɿ, ɤɭɥɿɧɚɪɧɿ
ɜɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɮɪɚɧɰɭɡɿɜ;
Vȱȱȱ. Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɚ ɤɭɯɧɹ
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ
ɚɧɚɥɿɡ
(La cuisine francaise)
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
Ɍɟɦɚ 1. Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɪɚɜɢ.
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɬɚ
Ɍɟɦɚ 2. ȼɢɧɚ – ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɝɨɪɞɿɫɬɶ ɮɪɚɧɰɭɡɿɜ.
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ
ɜɿɞɨɦɢɯ
Ɍɟɦɚ 3. ɇɚɣɜɿɞɨɦɿɲɿ ɲɟɮ-ɤɭɯɚɪɿ ɤɪɚʀɧɢ.
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɭɱɟɧɢɯ;
ȱɏ. Ɉɫɜɿɬɚ ɿ ɧɚɭɤɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ
- ɜɢɞɿɥɹɬɢ
ɣ
ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ
(L’éducation et la sciences de la France)
ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɜɹɬɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ;
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɫɜɿɬɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ.
- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ
Ɍɟɦɚ 2. ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ.
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
Ɍɟɦɚ 3. ȼɿɞɨɦɿ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ ɜɱɟɧɿ.
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ
ɏ. Ɂɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
(Les médias)
Ɍɟɦɚ 1. Ɍɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ.
Ɍɟɦɚ 2. Ƚɚɡɟɬɢ ɿ ɠɭɪɧɚɥɢ.
Ɍɟɦɚ 3. ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɢ.
ɏȱ. ɋɜɹɬɚ ɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɧɿ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ
(Les fêtes et et les jours de repos en France)
Ɍɟɦɚ 1. ɋɜɹɬɚ ɿ ɮɟɫɬɢɜɚɥɿ.
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɧɿɜ.
Ɍɟɦɚ 3. Ɍɪɚɞɢɰɿʀ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɜɹɬ.
ɏȱȱ. Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ
(La cooperation Français-Ukrainien)
Ɍɟɦɚ 1. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɮɟɪɚ.
Ɍɟɦɚ 2. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚ ɫɮɟɪɚ.
Ɍɟɦɚ 3. ɇɚɭɤɨɜɚ ɫɮɟɪɚ.
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Зміст Навчальної програми елективних курсів з іноземних мов для
старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів підготували наукові співробітники відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки
Національної академії педагогічних наук України:
Редько Валерій Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач відділу;
Полонська Тамара Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;
Пасічник Олександр Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент,
старший науковий співробітник;
Долинський Євген Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник;
Басай Надія Пилипівна, науковий співробітник;
Басай Олег Вікторович, науковий співробітник;
Алєксєєнко Ірина Вікторівна, молодший науковий співробітник.
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