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45TДля учня: 
 

Швидше за все, ти не можеш уявити життя без смартфонів чи 
доступу до комп’ютерів, чи інших електронних пристроїв. А який ж 
тут спільний знаменник? Так чи інакше, але в них є спільний родич – 
радіо. 45T 

У цьому розділі ти дізнаєшся: 

• 4трішки про початки засобів масової комунікації  
• як саме радіомовлення відіграло ключову роль у житті українців 

вдома й за кордоном  
• 45Tяк технології та засоби масової комунікації продовжують 

служити способом вираження української ідентичності. 

45TУвага … ти в ефірі!  
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Addendum (2020) 

  

Foreword  

The Будьмо! series of teacher aids and student learning materials began to make its way onto 
the oomroomUkrainian learning resources site in 2011. The project developed as an effort to compile and 
coordinate then-available learning resources for Ukrainian language learning at the senior high school 
level into units of study organized according to the principles of Understanding by Design.  

Since that time Ukrainian language learning, as indeed every subject area, has been greatly impacted by 
the growing availability of updated resources for students and teachers, most especially, but not 
exclusively, in digital form. It has been gratifying to note that with increasing numbers of students of 
Ukrainian in many countries beyond Ukraine’s borders, various initiatives have produced textbooks and 
other resources specifically intended to meet their needs.  

Against this greatly expanding horizon of opportunities, this unit Addendum offers the following 
additions:  

• reading selections whose content develops the language elements introduced in the unit 
• multi-media language learning enhancement 
• options for diversified, multi-modal (multiple intelligences) learning  
• learning activities that correspond with current learning practices  
• cross-referencing of new content with language competencies 
• grammar exercises that address some targeted needs of language learners at this level  

You are encouraged to thoroughly peruse this Addendum, noting how and where the above-
mentioned updates are recommended for either integration into the original unit or outright substitution. It 
is sincerely hoped that the contents of this Addendum will be a welcome addition to Ukrainian language 
instruction in your high school classroom. 
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To the Teacher: 
 

then … 
At the time of the earliest conception of this unit – the 1980s! – radio broadcasting was perceived to be an 
ideal vehicle for facilitating student language production. The medium of radio in the classroom was 
especially useful for facilitating practice in the critical language competencies of speaking, writing, 
reading, presenting, and listening. 

In addition, students learned about the intriguing and little-known Canadian angle in the story of radio, 
the history of radio broadcasting in Canada and its neighbor-competitor the United States, as well as 
various dimensions of radio broadcasting – news, sports, advertisements, announcements, interviews, and 
so on – with a view toward producing their own radio programs.  

This original formulation was very successful. Students, collaborating in small groups, worked on every 
aspect of producing a radio show: creating a radio show identity; writing a script; choosing a music 
playlist; hosting a radio program that included news, interviews, phone-in requests and contests; and 
finally, entertaining their peers with the finished product. As with all things, media preferences have 
changed. Thus, in tandem with 21st century options for sharing news and entertainment, this updated unit 
Addendum shifts attention toward newer information-sharing formats, such as podcasting, vodcasting, 
video blogging, and others. 

In as much as radio continues to be the foundation of the newer technologies favored today, parts of the 
original unit will continue to be useful for the teacher, as in, for instance: 

• the perpetually rapidly changing word of communication technologies 
• critical analysis of news and advertising 
• the role of radio and its successor technologies in building interpersonal and community links 

 

now … 
This unit Addendum therefore, suggests that the podcast – or variations thereof - become the focal point 
for both formative and cumulative assessment projects. Recent articles for teacher professional 
development highlight many positive outcomes for using the podcast as a tool for language production in 
the second language classroom. A selection of articles on this topic is referenced in the Teacher 
Resource section of this unit. In sum, the use of podcasts in the classroom offers many opportunities for 
developing communicative skills. 

The teacher will note that the podcast typically focuses on a single, specific topic, in contast to radio 
programs (such as those described above), which are far broader in scope, and thus perhaps unwieldy. 
While production of an entire radio program is still a viable project to be encouraged, it is a much larger 
undertaking. (Note: Your local Ukraian radio station would probably be delighted to air a student-
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produced radio segment!) Teachers should give careful consideration to time allocation. Podcasts, on the 
other hand, enable the teacher to design classroom learning activities and assessments around smaller, 
singularly focused constructs. 

 

Suggestions: 

 

a podcast on a single topic as work throughout the unit progresses.  
 

Examples: 
o the sequence of inventions that led to the discovery of radio and radio broadcasting; the 

evolution of radio as foundational to modern communication technologies 
o the role of radio in fostering Ukrainian identity in the local diaspora  

 Example: a portrayal of the local community’s Ukrainian language radio 
program(s); exploration of how radio and its successor technologies remains the 
unsung foundation of community life 

o a contemporary artist or group of artists that exemplify Ukrainian identity and pride 
 
 
 podcasts that focus on various expressions of Ukrainian in the mass media.  
 
Examples: 

o selected Ukrainian performers (Top 5 artists …) 
o selected Ukrainian folk music (Top 5 folk tunes …) 
o selected Ukrainian composers (Top 5 Ukrainian composers …) 
o selected Ukrainian inventors (Top 5 Ukrainian inventors …) 
o Selected performers of Ukrainian heritage (Top 5 Ukrainians you didn’t know were 

Ukrainian …) 
 
 
a podcast that re-presents a section of learning in this unit.  
 
Examples: 

o how to be an effective DJ 
o how to create an effective ad 
o how to critique an ad 
o how to discern advertising gimmicks and improve consumer literacy 
o how to conduct an effective interview 

 
 
a podcast that functions as an audio-book of a selected piece of literature.  
 
Examples: 

o a presentation and critique of a main character or characters 
o a synopsis and critique of a literary piece 
o a comparison and contrast of two literary works, or authors, or themes 
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a podcast for presenting a radio drama.  
 
Examples: 

o re-presenting a story in simplified radio-drama format 
o presenting a radio drama   

  

 

a podcast which analyzes and interprets a song 

 

 

a podcast which presents the results of a survey 

Examples: 

o personal preferences in use of mass media (type, frequency of use, etc.) 
o personal preferences in use of social media (type, frequency of use, etc.) 
o personal preferences in music 
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Getting oriented  

A key feature of the contents of the unit Addendum is identification, where practical, of learning 
modes, communication skills and proficiency levels addressed by the learning activities. 

Organization 

For the most part, this unit Addendum is intended to be integrated with the original unit Увага! Ми в 
прямому ефірі (2011). To this end, instructions are given at the beginning of each unit sub-heading as to 
how to accomplish this. In some instances, however, the unit Addendum proposes learning activities as 
either a replacement for the originally presented activities, or as a completely new addition to the original 
unit. 

Teachers will note, therefore, that the unit Addendum progresses from radio as a foundational 
technology to more modern variations of social media, all the while proposing 21st century options for 
learning and sharing. 

Learning modes  

To assist the teacher with choosing learning activities that address the various learning modes, refer to 
the following index:   

Learning mode 
(intelligence)  

Indicator  Icon  

linguistic  learning by using the language  
  

logical-mathematical  learning by using logic, rational thinking  
  

spatial-visual  learning through seeing and imagining  
  

bodily-kinesthetic  learning through movement and touch  
  

musical  learning through rhythm and music    
  

interpersonal  learning through social contact  
  

intrapersonal  learning through reflection, on one’s own  
  

 Communication skills  

To assist the teacher with choosing learning activities that address various communication 
competencies, refer to the following index:  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL_ZxIT3xMcCFceOkgodAc8LpQ&url=https://www.austin.k12.mn.us/ahs/languageArts/darya.gemmel/Ms%20Gemmels%20Pictures/Forms/DispForm.aspx?ID=1&ei=2LzcVb-NKcedygSBnq-oCg&psig=AFQjCNEaXZnCEBg-5xXEUxQR5x9Otz49EA&ust=144061576633
http://cvo-bec.net/e-zine/?p=1039&lan
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-Eb-wKEwciTg/VTOKJ63os3I/AAAAAAAAIAE/ICtq-eenb0k/s1600/White+6.png&imgrefurl=http://nicadez.blogspot.com/2015/04/subitizing-activities-for-kindergarten.html&h=317&w=317&tbnid=4Z1D2Rc3u4kP-M:&docid=w8nG6e2S6kID8M&hl=uk&ei=hr3cVfWxO4KRyATY8qqIDw&tbm=isch&ved=0CEoQMygoMChqFQoTCPWM09f3xMcCFYIIkgodWL
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNGu-Ln4xMcCFUKLkgodazoOqQ&url=http://kailahbhstech.blogspot.com/2010_05_01_archive.html&ei=Vb7cVZGwBsKWygTr9LjICg&psig=AFQjCNF2lpOfoIvsKlwszXn3K5ob58bStw&ust=144061629330
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN6Lo9j4xMcCFRaOkgodBEgDPg&url=http://all-free-download.com/free-vector/download/musical_note_2_clip_art_12286.html&ei=lL7cVd7xK5acygSEkI3wAw&psig=AFQjCNEZ_AyY920MQsfCi-psVU6sX2sOHg&ust=144061646497
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJeg0pr5xMcCFQlDkgodUosKJA&url=http://capstonerichel.pbworks.com/w/page/25448598/Interpersonal&ei=H7_cVdeUN4mGyQTSlqqgAg&psig=AFQjCNGUzAMDDvx3UJw51qbFP3bNi7pYKw&ust=144061660312
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIzh-dH5xMcCFUIMkgodohwHOw&url=https://lib.law.washington.edu/content/guides&ei=k7_cVczLNsKYyASiuZzYAw&psig=AFQjCNEokwmR3hBvEx3oMnDfrBy8GaWF_w&ust=144061670379
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Communication skill  Icon  
мовлення    

аудіювання    

читання  

  

  

письмо  

  
  

представлення    

Proficiency Levels 

To determine the level of proficiency required by the student to undertake the learning task suggested, 
refer to the codes found in the Common European Framework of Reference (CEFR) for Languages 
grid, below: 
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQnZqegJTOAhVNwGMKHdmcB3EQjRwIBw&url=http://blog.langevin.com/blog/2015/10/26/4-instructional-techniques-for-becoming-a-better-listener/&psig=AFQjCNFY9UdvZH78FW4vm87uF8Rm6GWq_A&ust=146972110911
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RAFTS 

As teachers of international languages, you are familiar with the RAFTS strategy for clarifying 
communication tasks that we assign our students. For purposes of this unit Addendum, the RAFTS 
acronym is translated and enhanced as follows: 

Role – Роль 
Audience – Аудиторія 
Format – Формат 
Theme - Тема 
Task – Завдання 
Goal - Мета 
Strong words – Сильні слова 

 

Time Expectations 
The lessons presented in this unit Addendum assume a class period of 80 minutes in duration. Teachers 
teaching in other circumstances should accordingly make adjustments in their own lesson planning. 

Material Expectations 
A large number of learning activities found in this unit Addendum assume student access to either 
personal electronic devices and/or class laptops, chrome books or computers. It is also assumed that 
classrooms are equipped with projection equipment, and are connected to Google classroom. 

While the above is ideal, provision has been made for print copies of resources, where possible or 
applicable. 

Note: In all instances, teachers who propose to incorporate the use of social media in their lessons 
must ensure that their school approves and is able to support such activities with school-supported 
and sponsored social media accounts. Under no circumstances should these activities be conducted 
under students’ private out-of-school accounts. 

Curricular Expectations 
The contents of this unit Addendum align with the Program of Studies for Ukrainian Language Arts 
20 in use in the province of Alberta. See: https://education.alberta.ca/media/381149/ukrainian-language-
arts-10-20-30.pdf 

Teacher-users of this unit Addendum will want to make adaptations or adjustments according to learning 
objectives prescribed by curricula mandated by their own school jurisdictions.  

Language Expectations 
This unit Addendum, like the original unit on which it is based, has been developed with the Ukrainian 
Bilingual classroom in mind, as per the Curricular Expectations identified above. The language of 
instruction to teachers is in English, as the unit Addendum assumes usage in similar instructional 
settings, i.e. Ukrainian language classes within an Anglophone setting. Although the teacher-directed 
content is in English, all student materials have been developed in Ukrainian to facilitate instruction in the 
target language of Ukrainian. 

https://education.alberta.ca/media/381149/ukrainian-language-arts-10-20-30.pdf
https://education.alberta.ca/media/381149/ukrainian-language-arts-10-20-30.pdf


 

 XII 

 

Table of Contents   Зміст 
Acknowledgements  ii Подяки 

To the student  iv Для учня 

Foreword  v Передмова 

To the Teacher  vi Для вчителя 

Getting oriented 
Organization 
Learning modes 
Communication skills 
Proficiency levels 
Time expectations 
Material expectations 
Curricular expectations 
Language expectations 

 ix 

 

Ознайомлення 
Загальний план 
Режими навчання 
Комунікатвні вміння 
Мовні рівні 
РАФТТМС 
Часові очікування 
Матеріальні очікування 
Навчальні очікування 
Мовні очікування 

Table of contents  xii Зміст 

 Тема Посилання   Учнівські заняття 

Тема 1 

1. Спочатку було 
радіо 

 
 
Учнівський зошит 
вправ, 11 рівень, ст 
56-65 

Учнівський зошит 
вправ, 11 рівень, ст 
67  
 

1 

2 

2-6 

7 

 

8 

 

 

 

9-10 

 

 

 

11 

 

Тема 1 

Урок 1  

Поради вчителям  

Завдання 1.1.А Мозковий штурм 
• слово˃мова˃ЗМІ˃соцмережі 

 
Завдання 1.1.Б  Вгадайте автора: Хто це 
сказав? 

• Kahoot - підказка для обговорення: Хто 
це сказав?  

• мозковий штурм: Як ми прийшли до 
висновку? 
 

Завдання 1.1.В  Дивіться й обговоріть 
• відео: Спочатку було слово ...   
• мозковий штурм, праця в парах  Як 

пов’язані ці ідеї? 
• розміщення відповідей  Ділимося 

нашими висновками. 
 

Завдання 1.1.Г  Дивіться і твітуйте! 
• Користуємося Twitter, щоб ділитися 

думками 



 

 XIII 

 
1. Спочатку було 
радіо 

 

Учнівський зошит 
вправ, 11 рівень, ст. 
56-65, 67-68, 69-74, 
76-76 
Мовна скарбничка, 
ст. 1-16 й інші 

12 

12-13 

14 

 

14 

Урок 2   

Поради вчителям  

Завдання 2.1.А  Хмарка слів 
• хмарка слів: Збагачуємо власний запас 

слів 
 
Завдання 2.1.Б  Хмарка слів (продовження) 

 
Тема 2 
Радіо як засіб 
масової 
комунікації 

 15 Тема 2 

2. Радіо як засіб 
масової 
комунікації 

Учнівський зошит 
вправ, ст. 58-65 

 

16 

16-20 

17 

 

 

 

18-19 

19-20 

Урок 1  

Поради вчителям  

Завдання 1.2.А  Які наші звички в ЗМІ? 
• Kahoot Анкета Які наші звички в ЗМІ? 

Завдання 2.2.А Шкала часу 
• Презентація Powerpoint: коротка 

історія радіо   Що цікаво знати про 
винайдення радіо? Шкала часу 
 

Завдання 2.2.А Шкала часу (вищий рівень) 

Завдання 2.2.А Шкала часу (легший рівень 

2. Радіо як засіб 
масової 
комунікації 

Учнівський зошит 
вправ, 11 рівень: 

• ст. 66 (Деякі 
факти про 
радіо)  

• ст 67 – 68 (Радіо 
як засіб масової 
комунікації) 

• ст69-74 
(Спочатку було 
слово...)  

• ст 77-80 (Канада 
і США 
змагаються за 
першість у 
радіопередачі). 

 

21 

21-24 

25-26 

27 

28 

29 

30 

 

31 

31 

 

 

Урок 2  
Поради вчителям  

Завдання 2.2.Б  Дещо з історії радіо в Україні 
• стаття: Дещо з історії радіо Що цікавао 

знати про винайдення радіо? 
• словничок: Дещо з історії радіо 
• вправа: Дещо з історії радіо 
• ключ: Дещо з історії радіо 

 
Завдання 2.2.В  Невгамовні дослідники 

• відео й аудіювання: Цікаві винаходи 
(Невгамовні дослідники) Що цікаво 
знати про винайдення радіо? 

• ключ 
 

Завдання 2.2.Г  Невгамовні дослідники 
(додаткове завдання) 

 



 

 XIV 

31 Завдання 2.2.Д  Невгамовні дослідники 
(додаткове завдання) 

2. Радіо як засіб 
масової 
комунікації 

Учнівський зошит 
вправ, 11 рівень: 

• ст. 66 (Деякі 
факти про 
радіо)  

• ст 67 – 68 (Радіо 
як засіб масової 
комунікації) 

• ст69-74 
(Спочатку було 
слово...)  

• ст 77-80 (Канада 
і США 
змагаються за 
першість у 
радіопередачі). 

32 

32 

34 

35 

 

36 

36 

Урок 3  

Поради вчителям  

Завдання 3.2.А  Подкаст 
• Подкаст: Що ми навчилися? 

• варіант A 
• варіант Б 

 
Перевірка письмової роботи учня/учениці 

Самоперевірка нових навичок 

Тема 3 
3.  Радіо -пульс 
громади 

 

Учнівський зошит 
вправ, 11 рівень: 

• ст. 98-99 (Веб-
сайти 
україномовни
х 
радіостанцій) 

• ст. 104-124 
(Уроки анг. з 
членами рок-
гурту ТНМК) 
 

• ст. 93-97, 138-
149 

Мовна скарбничка 

• ст. 1  

37 

38 

38 

40-41 

 

 

 

 

42-43 

 

 

Тема 3 
Урок 1 

Поради вчителям 

Завдання 1.3.А  Громадське радіо: слухайте, 
думайте, підтримуйте 

• Відео: Громадське радіо: слухайте, 
думайте, підтримуйте 

• Вправа аудіювання, письмова вправа  
Як громадське радіо підтримує громаду 

• Вправа аудіювання, письмова вправа  
Як громадське радіо підтримує громаду 
 

Завдання 1.3.А Ключ 
 

3.  Радіо -пульс 
громади 

 

 

44 

44-46 

47-48 

 

49-50 

 

Урок 2   

Поради вчителям 

Завдання 2.3.А  Українське радіо в Чикаго 
• Відео:  Українське радіо в Чикаго 
• Вправа аудіювавння 

Завдання 2.3.А  Ключ  
 
 
 
 



 

 XV 

51 

 

 

52 

53-54 

 

55 

55 

Завдання 2.3.Б  Українське радіо в нащому 
місті 

• Інстаграм: Підтримаймо наше 
громадсье радіо! 

 
Таблиця оцінювання  
 
Завдання 2.3.В Українське радіо в нашому місті 

• Подкаст: Українське радіо в нашому 
місті 

 
Перевірка письмової роботи учня/учениці 

Самоперевірка нових навичок 

Тема 4 
4. Музика по 
радіохвилях 

4-1 Невідомі відомі 
українські 
виконавці 

 

4-1а 
Богдан Весоловcький 

 

Учнівський зошит 
вправ, 11 рівень: 

• ст. 163-180 

 

56 

57 

58 

 

59-61 

62-65 

 

66 

67-68 

 

69 

Тема 4 

Тема 4-1  
Богдан Весоловський 

Урок 1   

Поради вчителям 

Читання: Українське ретро Богдана 
Весоловського повертається 

Словничок 

 Завдання 1.4-1а.А  Інстаграм: Ретро, шлягери 
й забуті співаки 
 
Таблиця оцінювання 

4. Музика по 
радіохвилях 

4-1 Невідомі відомі 
українські 
виконавці 

4-1а 
Богдан Веселовcький 

Учнівський зошит 
вправ, 11 рівень: 

• ст. 163-180 

 

70 

70-72 

73 

73 

74 

 

 

75 
76 
77 
78 

Урок 2   

Поради вчителям 

Урок 3  (додаткове) 

Порада вчителям 

Завдання 2.4-1а.А 
Романтичні стосунки в піснях різних 
часів.  

• Письмова вправа порівняння і 
контрастності 

Слова: Прийде ще час 
Слова: Говорили і курили 
Слова: Така як ти 
Слова: Гуцулка Ксеня 

4. Музика по 
радіохвилях 

4-1 Невідомі відомі 

 79 

80 

Гайтана 

Урок 1   



 

 XVI 

українські 
виконавці 

4-1б 
Гайтана 

80-81 

82-85 

 

86-88 

89-91 

Поради вчителям 

Читання: Гайтана мріяла стати великою 
тенісисткою 
 
Завдання 1.4-1б.А  Гайтана мріяла стати 
великою тенісисткою 

• Читання й письмові відповіді 
Завдання 1.4-1б.А   Ключ 

4. Музика по 
радіохвилях 

4-1 Невідомі відомі 
українські 
виконавці 

4-1б 
Гайтана 

 

 92 

92-93 

94-95 

 

96 

97 

Урок 2   

Порадаи вчителям 

Завдання 2.4-1б.А  Українці – багато 
національностей, одна душа 

• Відео  

Перевірка письмової роботи учня/учениці 

Самоперевірка нових навичок 

4. Музика по 
радіохвилях 

4-1 Невідомі відомі 
українські 
виконавці 

4-1в 
Квітка Цісик 

 98 

 

99 

100-
101 

102 

102 

103-
105 

Квітка Цісик 

Урок 1   

Поради вчителям 

Завдання 1.4-1в.А  Квітка у Фейсбуці 
• Створення профілю в Фейсбуці                                                      

Перевірка письмової роботи учня/учениці 

Самоперевірка нових навичок 

Стаття: Квітка Цісик-дуже відома співачка 
українського походження. Але чи говорить 
щось її ім’я більшості українців? 

4. Музика по 
радіохвилях 

4-1 Невідомі відомі 
українські 
виконавці 

4-1г 
Брія Блессінг 

 106 

107 

107-9 

110-11 

112-4 

115 

 

Брія Блессінг 

Урок  1    

Поради вчителям 

Стаття: Коли всі почнуть розмовляти 
українською в Україні – буде єдність у державі – 
співачка Брія Блессінг 
Стаття: Брія Блессінг <<У житті все дуже 
просто-любіть Бога і людей>> 
Стаття: Брія Блессінг: Українців дуже люблю 
за душевну силу 
 

4. Музика по 
радіохвилях 

4-1 Невідомі відомі 

 116 

116 

Урок 2     

Поради вчителям 



 

 XVII 

українські 
виконавці 

4-1г 
Брія Блессінг 

117-8 

119 

119 

Завдання 2.4-1г.А  Дві американки, одна пісня 
• Подкаст 

Перевірка письмової роботи учня/учениці 

Самоперевірка нових навичок 

 
4-2 

Радіохвиля 
 120 

120 

120-3 

124 

125 

126-7 

128 

128 

Радіохвиля 

Урок 1      

Поради вчителям 

Завдання 1.4-2.А: Музика – муза мого життя! 

Слова: Радіохвиля 

Завдання 1.4-2.Б: Радіохвиля 
• Подкаст /відеоблог 

Перевірка письмової роботи учня/учениці 

Самоперевірка нових навичок 

Тема 5 
Світ Реклами 

Учнівський зошит 
вправ, ст. 138-156 

129 

130 

130-1 

132-3 

Тема 5 
Урок 1 

Поради вчителям 

Завдання 1.5.А   Аналіз телевізійнх реклам 

5 

Світ Реклами 
 

 134 

134 

135-6 

137 

137 

 

Урок 2    

Поради вчителям 

Завдання 2.5.А   Гран-прі журі  
• Подкаст 

Перевірка письмової роботи учня/учениці 

Самоперевірка нових навичок 

Тема 6 
Радіо для 
збережання мови 

 138 

139 

139-40 

141-42 

 

143 

143 

144-9 

 

Тема 6 
Урок 1     

Поради вчителям 

Завдання 1.6:   З поваги до України 
• Читання 
• Відео презентація 

Перевірка письмової роботи учня/учениці 

Самоперевірка нових навичок 

Стаття з відео лінками: З поваги до України: як 
іноземці вивчили українську мову                                                  

 



 

 XVIII 

Appendix A  150 

151-2 

153-4 

155-60 

161 

162-64 

165-7 

168-71 

172-6 

Supplementary Grammar Exercises 

• Пізнаваймо дієслово винаходити / 
винайти 

• Ключ 
• Пізнаваймо дієслово виконувати / 

виконати 
• Ключ 
• Пізнаваймо дієслово насолоджуватися/ 

насолодитися 
• Ключ 
• Як стати ді-джеєм – тренувальна вправа з 

наказовим способом дієслова 
• Ключ 

Appendix B  177 Teacher Resources 

Appendix C  181 Image Acknowledgements 

Appendix D  189 Assessment Rubrics 
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Спочатку було радіо 

 
 
 
 
 



 

2 
 

 

 

 

Тема 1 Урок 1 
 
 
 
Notes to the Teacher: 
 
In the original unit, an introduction to the unit may have occurred in one of several ways: 

• through an explanation of the Culminating Performance Task (Ref: Ми в прямому ефірі! 
• Учнівський зошит вправ) pp.1-10 
• by taking the student survey (ref: as above), pp.58-65 
• by reading articles (ref: as above), pp.66-70 

 
The current unit Addendum proposes another approach namely, an exploration and expansion of the 
phrase Спочатку було слово ... 

 

Learning Activity 1 Мозковий штурм   

 

•a general orientation to the unit Addendum 

what is proposed? 

•as an introduction to the unit Ми в прямому ефірі!(2011) Several options are available:  
•at the introduction of the unit as a whole 
•as prequel to or in lieu of the survey found on pp. 56-65 of the original unit 
•as a prologue to the learning activities beginning on p 67 of the original unit 

where does it fit? 

•as a means of fostering interaction with suggested learning activities and resources 

how  should it be used? 

Завдання 
1.1.А 

Мозковий 
штурм 

Task B1 
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1. Ask the students if they recognize the words Спочатку було слово ...  Some may be able to 
identify them as the opening words of the Gospel of John (Jn 1:1).  
Note to the Teacher: Do NOT provide the correct answer at this point unless you intend to omit 
Step 2. 
 
 
 
 

2. Ask the students to brainstorm ideas in response to the question: What do you think is the link 
between these words and the story of radio (and other 
means of mass communication)? 

brainstorm activity options: 
• whole-class oral speaking activity 
• small-group speaking activity, then reporting to class 
• small-group speaking and writing activity, using student 

response sheet (provided), then sharing with class 
• individual reflection activity using student response sheet, progressing to sharing with whole class 

 
Learning Activity 2  Вгадайте автора: Хто це сказав? 
 

 

 
 
 

1. Verify prior knowledge. If students HAVE NOT identified the source of 
the words Спочатку було слово ...  in the above activity, ask them to identify 
the source in a simple Kahoot exercise.  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 1.1.Б Kahoot! Хто це 
сказав? 

Завдання 
1.1.Б  

Вгадайте 
автора: Хто 
це сказав? 

Task 

Teacher 
Reference Kahoot! Appendix B 

p. 177 

Завдання 1.1.А Мозковий 
штурм ст.7 

Tip: Vary type of 
teacher-student 
interaction often! 

A2 



 

4 
 

Note to the Teacher: 
A print copy/student response sheet (Завдання 1.1.Б) is provided in the event that the teacher 
chooses not to opt for the Kahoot exercise. See: p. 8. 

  
 
Learning Activity 3  Дивіться й обговоріть 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Notes to the Teacher: 
 
 

• This activity engages the students to view, 
listen, interpret and make observations/take-
away statements about the interconnectedness of 
words, language and cultural identity.  

 
• The most useful excerpts for this learning 

activity are identified with the recommended start and end times. However, the teacher should choose the 
video segments best suited for the class. Some segments have no sound and are open to interpretation. The 
most basic video segment is the first one. 

 
 

1. Instruct the students as follows: 
• Watch the video clips. Note carefully the start and end 

times of each video segment. 
• Make 5 observations about the contents of these video 

segments as they relate to the topic Спочатку було 
слово ... 

• Record your 5 statements, which together and 
consecutively create a narrative for this unit of study. 

 
 
 
 

Завдання 1.1.Б Хто це 
сказав? ст.8 

 Завдання            
1.1.В 

Дивіться  
й обговоріть 

Task 

linguistic 

spatial-visual 

musical 

interpersonal 

intrapersonal 

Tip: This activity lends itself to small-
group work, as well as work with computers or 
electronic devices. Students should also ideally 
have headsets or ear buds to maintain a more 
manageable noise level. 
 

Tip: Use this activity for 
formative feedback. 

Завдання 1.1.В 
Дивіться  

й обговоріть 
ст. 9  

B1 
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Teacher Video Guide and Answer Key 
 
Video resource links: Start-Stop times Content/Message 

Спочатку було Слово, і Слово було в Бога, і 
Слово було Бог. 
https://www.youtube.com/watch?v=AAWJoYVm0a8 

 

0:01 – 0:10 

 

The clip shows a priest introducing the 
gospel of John (1:1), sung in traditional 
Ukrainian Byzantine chant.  

Відповідь: Євангелія нагадує нам, що 
все творіння почалося  
з Божого слова. 

Спочатку було слово... 
https://www.youtube.com/watch?v=hwOye_TeFSk 

segment 1 

 

0:01 – 1:36 

 

This segment features various landmarks in 
Ukraine together with slogans and poetry 
excerpts that call Ukrainians to cherish and 
nourish their Ukrainian language.  

Відповідь: Мова стверджує націю. 

segment 2 5:20 – 6:14 

 

Students in a Ukrainian school recite or 
read excerpts of poetry that echo the 
sentiments of the previous clip. 

segment 3 6:15 – 8:16 

 

No soundtrack. The clip shows humanity’s 
efforts from earliest times to give 
expression to experience. 

Відповіді: 
Мова обʼєднює людей. 
Мова виражає людський досвід. 
Мова існує від самого початку людства. 

 

segment 4 

 

8:17 – 8:53 

 

as above 

segment 5 9:02 – 10:07 Clip shows Chinese calligraphy and the 
artistry and care given to it. 

Відповідь: Мова – твір мистецтва. 

segment 6 10:14 – 10:35 Focus on Sts. Cyril and Methodius, who 
created the Cyrillic alphabet. 

Відповідь: Кирило і Мефодій основники 
словʼянської азбуки. 

Спочатку було слово – такою фразою на папері 
люди вшанували пам’ять загиблих журналістів 
https://www.youtube.com/watch?v=Xg-yr0meHHk 

 

all Clip shows commemoration of Ukrainian 
journalists – especially Георгій Ґонґадзе – 
who died for their efforts in truth-telling. It 
underscores the ideas of the value of words 
in conveying the core idea of Ukrainian 
identity.  

Відповідь: Мова у боротьбі за волю і за 
правду. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AAWJoYVm0a8
https://www.youtube.com/watch?v=hwOye_TeFSk
https://www.youtube.com/watch?v=Xg-yr0meHHk
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Learning Activity 4  Дивіться і твітуйте! 

 
Notes to the Teacher: 
 
• This activity can be done in addition to or in lieu of the activities described in Learning Activity 3. 
• An optional student response sheet is provided if actual twittering is not feasible. If you are using the 

student response sheet, decide if the work will be assessed formatively or cumulatively. 

 

  
Завдання 1.1.Г 

Дивіться  
і твітуйте 

ст. 11 

Завдання 
1.1.Г 
Дивіться  
і твітуйте! 

Task linguistic 

kinesthetic 

speaking 

listening 

writing 

B1 
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Завдання 1.1.А   Мозковий штурм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як слова  
стають 
мовою? 

 

До створення яких 
засобів масової 
комунікації 
призвела мова? 
 

Як засоби масової 
комунікації вплинули на 
розвит ок соціальних 
мереж? 
 

Як соціальні мережі 
впливають на мову? 



 

8 
 

Завдання 1.1.Б   
Вгадайте автора. Хто це сказав?  
Хто, на вашу думку, є автором фрази «Спочатку було слово ... ?» 

b. Арістотель 
c. Вільям Шекспір  
d. Євангеліст Іоанн 
e. Тарас Шевченко 

Чому саме він? 

___________________________________________________________ 

: 

 

  

Нотатки: 
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Завданя 1.1.В   Дивіться й обговоріть   

Наступні відеокліпи мають назву  «Спочатку було слово ..» і у всіх трьох 
кліпах є ключ до розуміння цього розділу.   

План: 

1. Подивись відеокліпи. Зверни увагу на початок і кінцівку.  
2. Занотуй 5 моментів з відео, які пояснюють тему «Спочатку було 

слово ...» 
3. Запиши свою інтерпретацію цих відео на подкаст.  

 

Лінки відеоресурсів:  

 

Початок - Кінець 
(час) 

Зміст/Повідомлення 

Спочатку було Слово, і Слово було в Бога,  
і Слово було Бог. 
https://www.youtube.com/watch?v=AAWJoYVm0a8 

0:01 – 0:10 

 

 

Спочатку було слово... 
https://www.youtube.com/watch?v=hwOye_TeFSk 

segment 1 

0:01 – 1:36 

 

 

segment 2 5:20 – 6:14 

 

 

segment 3 6:15 – 8:16 

 

 

segment 4 

 

 

8:17 – 8:53  

segment 5 

 

 

9:02 – 10:07  

segment 6 

 

 

10:14 – 10:35  

Спочатку було слово – такою фразою на 
папері люди вшанували пам’ять загиблих 
журналістів 
https://www.youtube.com/watch?v=Xg-yr0meHHk 

All  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AAWJoYVm0a8
https://www.youtube.com/watch?v=hwOye_TeFSk
https://www.youtube.com/watch?v=Xg-yr0meHHk
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.clipart.email/clipart/youtube-video-clipart-148776.html&psig=AOvVaw0gD0h7oIU8Ppjm52MStxpk&ust=157369512732
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  Нотатки: 
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Завдання 1.1.Г  Дивіться і твітуйте! 
1. Дивіться відео кліп Спочатку було слово... 

https://www.youtube.com/watch?v=hwOye_TeFSk  time duration: 10:42 – 13:11 
2. Відповідайте на питання: Яка тут оосновна ідея? Cкористайтеся твиттером, щоб 

поговорити з другом про те, що ви вважаєте є ключовим повідомленням. 
3. Зробіть посилання на принаймні 2 хеш-теги. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hwOye_TeFSk
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                                                  Тема 1  Урок 2   

 

 

Notes to the Teacher: 

The original unit presents articles, vocabulary lists and conventional question-answer exercises for 
language comprehension pertaining to radio (See: Учнівський зошит вправ, 11 рівень, ст. 56-65, 67-
68, 69-74, 76-76; Мовна скрабничка, ст. 1-16, й інші). 

The current unit Addendum proposes a word-generating pre-activity. Advantages of generating 
vocabulary by the students include: 
• demonstrating prior knowledge 
• eliciting from students of diverse ability a mix of easier and harder vocabulary 
• eliciting broader student participation 

 

 

Learning Activity 1  Vocabulary building: Хмарка слів 

 

 

Завдання 
2.1.A 

Хмарка слів 

Task 
A2 
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Notes to the Teacher: See links in Teacher Resource section of this Addendum for ideas and tips on 
incorporating word clouds in your lesson plans.  

Option 1. Create a word cloud by asking students to brainstorm words that they associate with radio, 
radio broadcasting, mass means of communication and social media. Using 
a word cloud application, post the students’ contributions on the projection 
screen. 

Option 2. Have the students work in a computer lab or use a classroom set 
of laptops/chromebooks/other  and do the same task. Post the students’ 
efforts on a sharing platform, such as Google classroom. 

 

 
 

 
 

 

Learning Activity 2  Vocabulary building, cont’d. 
1. Guide the students, following Learning Activity 1, through selected learning activities on the 

pages referenced above (See: where does it fit? above). 

 

 

 

 

  

Завдання 2.1.А Хмарка слів ст.14 

Teacher Reference Word Clouds Appendix B 
p. 177 

Tip: This activity 
lends itself to solo or pairs 
work. 
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Нотатки: 

Завдання 2.1.А   Хмарка слів 
 
 

 

Котрі слова ви асоціюєте з радіо? ... з радіо мовленням? ... з засобами масової комунікації? ... з 
соцмережами? 

1. Створіть хмарку слів з вашими ідеями. 
2. Надайте вашій хмарці форму, відповідну до ваших ідей. 
3. Прикріпіть вашу хмарку до Google Classroom. 
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Радіо як засіб масової 

комунікації 
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Tip: Either form of the quiz reinforces the 
other, depending on where the students’ 
strengths lie.  

The students will need to have access to their 
own personal electronic devices or to a class set 
of electronic devices/ сomputers/ laptops/ 
chromebooks, etc. 

 

Тема 2  Урок 1 
 

 
 
Notes to the Teacher: 
 
In the original unit (Увага! Ми в прямому ефірі! учнівський зошит, pp 58-65) the students are 
polled about their radio listening habits in a written survey. 
 
The current unit Addendum proposes a similar survey via the Kahoot! app. Its purpose is simply to 
prompt opening discussion, and to create an anticipatory mindset. 
 

 
 
 
Learning Activity 1   Анкета Kahoot  
 
1. Administer the Kahoot! survey (Анкета: Які наші 
звички в ЗМІ?). The quiz takes the place of the written-
response quiz found in the original unit.  

 

 

 
 

linguistic 

kinesthetic 

interpersonal 

intrapersonal 

Завдання 1.2.А 

Анкета: Які наші 
звички в ЗМІ?  

Task 

reading 

speaking 

• a fun survey to get students thinking about radio and other media in their 
experience 

what is proposed? 

• in lieu of (or in addition to) the survey found on pp 58-65 of the original unit 

where does it fit? 

• as a means of generating fun interaction with a Kahoot! survey 

how  should it be used? 

B1 
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2. Discuss results: 

• Наскільки популярним є прослуховування радіо у вашій групі однолітків? 
• Яка найчастіша причина для прослуховування радіо в вашій групі однолітків? 
• Які найчастіше використовані соціальні медіа у вашій групі однолітків? 

 
 
Learning Activity 2 
 
Notes to the Teacher: 
 
In the original unit (Увага! Ми в прямому ефірі! учнівський зошит), background information about 
radio as a means of mass communication appears on: 

• p 66 (Деякі факти про радіо)  
• pp 67–68 (Радіо як засіб масової комунікації) 
• pp 69-74 (Спочатку було слово...) 
• pp 77-80 (Канада і США змагаються за першість у радіопедачі) 

 
The current unit Addendum offers a look into the critical historical role of radio in Ukraine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

•PowerPoint, print and audio-visual resources  about inventions and 
discoveries that led to the invention of radio. 
 

what is proposed? 

•after p. 80 in the original unit 

where does it fit? 

• a ameans of interaction with resources that give some Ukrainian context 
for radio as a means of mass communication. 

how  should it be used? 

Teacher 
Reference Kahoot! Appendix B 

p. 177 
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Learning Activity 1.2.Б PowerPoint  Коротка історія радіо + Шкала часу 

 
 

 

 

 

 

Notes to the Teacher: The intention of the first part of this PowerPoint is simply to provide some perspective on the 
evolution of the invention of radio and radio broadcasting on a timeline continuum, not to expect that students 
master the information. The teacher should 
choose which inventors and historical dates are 
relevant for classroom discussion. 

 

Notes to the Teacher: 

While the student notes in the original unit 
appear to identify Reginald Fessenden as the 
definitive first broadcaster of the human voice 
over radio waves, this is by no means verified by 
currently available historical data. The teacher 
should duly point this out to avoid 
misconceptions. On the other hand, Fessenden is 
acknowledged on the timeline – something 
worthwhile to point out. 

 

Notes to the Teacher: Students may find vocabulary relating to this section new and challenging. To assist with this 
learning, you may want to make use of the grammar exercise Урок з граматики – Пізнаваймо дієслово 
винаходити/винайти found in Appendix A. 

 
 
 
 
 
 

Завдання 
1.2.Б: 

Коротка 
історія радіо + 
Шкалу часу 

Task 

Завдання 1.2.Б PowerPoint 
Шкала часу 

link? 

Tip: The presentation of a PowerPoint 
can be made a more participatory and kinesthetic 
learning activity by inviting students to be co-
presenters of the information on the slides.  
Examples: 

o Individual students come to the screen 
and present the data for a an assigned 
inventor or year. 

o Individual students are called to read on 
a sequentially or randomly selected or 
volunteer basis 

B1 
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Tip: This is a great inter-
disciplinary learning activity for 
students who are strong in the 
sciences. 
 

 

 
Learning Activity 1.2.Б   варіант №1. Variation to make this task more challenging: 
 

 

 

1.  Prior to showing the PowerPoint Коротка історія радіо, select various events the PowerPoint 
– discoveries and inventions only - without years, reprint them on individual bits of paper, and 
distribute these bits randomly to students. 

 
• Tell the students they will form a human time line 

by finding out from one another which invention or 
discovery they have. Based on their knowledge of science, 
physics or simply by using logic, have them determine 
which events occurred in the correct sequence. 
 

• Instruct the students to take up positions in a line 
around the classroom (1st, 2nd, 3rd, and so on) to form a 
human time line, which shows their best guess as to the 
actual historical sequence of events.  

 
• Have the students read out whichever discovery or invention they represent. 

 
 

• Check with the students a final time: is their prediction 
correct? 
 

• Show the PowerPoint on screen. Have the students 
compare their prediction with the information in the 
PowerPoint.  

 
 

 

 

 

 

Завдання 
1.2.Б (в1): 

Коротка 
історія радіо + 
Шкалу часу 

Task 

Tip: in a larger class, this activity 
could be done in teams. The team which 
comes up with the closest-to-actual 
sequence of events wins a prize!  

 

B2 
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Learning Activity 1.2.Б варіант №2. Variation to make this task easier: 

1. Refer to the steps in Variation №1. However, include years with the events and discoveries. This 
variation allows students to practice expressing time, specifically referring to years of events. 

 

 

  

Завдання 
1.2.Б (в.2): 

Коротка 
історія радіо + 
Шкалу часу 

Task 

A2 
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Notes to the Teacher: 
 
In the original unit (Увага! Ми в прямому ефірі! учнівський зошит), background information about 
radio as a means of mass communication appears on: 

• p 66 (Деякі факти про радіо)  
• pp 67–68 (Радіо як засіб масової комунікації) 
• pp 69-74 (Спочатку було слово...) 
• pp 77-80 (Канада і США змагаються за першість у радіопедачі) 

 
The current unit Addendum offers a look into the critical historical role of radio in Ukraine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

• PowerPoint, print and audio-visual resources  about inventions and 
discoveries that led to the invention of radio. 
 

what is proposed? 

• after p. 80 in the original unit 
• in lieu of the above 

where does it fit? 

•  a ameans of interaction with resources that give some Ukrainian 
context for radio as a means of mass communication. 

how  should it be used? 

Тема 2      Урок 2 



 

22 
 

 

Learning Activity 1           Дещо з історії радіо в Україні  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Assign reading of the article Дещо з історії радіо в Україні 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Notes to the Teacher: 

 
There are various methods for making reading a dynamic and high-participation activity.  
Choose the method that best suits the needs of the students from among the following: 

• individual reading and written responses to the comprehension questions provided 
• class reading and oral discussion of the comprehension questions provided 
• jigsaw reading and small group discussion of the comprehension questions provided 
• jigsaw reading, small group discussion of comprehension questions, sharing of answers at large 

(Example: teacher posts the answer key on the projection screen for answer verification) 
 
 
 

Завдання 2.2.А  
читання: Дещо  
з історії радіо 

 в Україні 
ст. 23-25 

Завдання 2.2.А  
вправа: Дещо  
з історії радіо  

в Україні 
ст. 26 

reading 

writing 

speaking 

Завдання 
2.2.А 

Дещо з 
історії 
радіо в 
Україні 

Task 

Завдання 2.2.А  ключ: Дещо з історії 
радіо в Україні ст. 27 

B1 
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Learning Activity 2 Невгамовні дослідники.  
 

1. Assign viewing of the video Невгамовні дослідники  
https://www.youtube.com/watch?v=o_AZllZJ0NE Start at: 9:42. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Notes to the Teacher: 
 
The speakers speak fairly rapidly; thus the resource and this activity will work best with students with mid-level to 
advanced listening skills. 
 

Modifications for students with lesser-developed listening skills:  
• Allow the students to access the video from their own personal electronic devices. Using head phones or 

ear buds, the students can replay the segment until they have better understood. 
• Allow the students to access the video as above, using computers in the language or computer lab. Using 

headphones or ear buds, the students can replay the segment until they have better understood. 
• Show the video clip in segments – repeatedly, if necessary – until students have understood at least the 

basic message 
 

 

Завдання 
2.2.Б 

Невгамовні 
дослідники 

Task 

Завдання 2.2.Б 
ключ: 

Невгамовні 
длслідники 

ст.29  

Завдання 
2.2.Б 

відео: 
 Невгамовні 
дослідники 

45Thttps://www.youtube.com/
watch?v=o_AZllZJ0NE45T  

Start at: 9:42. 

B1
1

 

Завдання 2.2.Б 
вправа: 

Невнамовні 
дослідники 

ст. 28 

https://www.youtube.com/watch?v=o_AZllZJ0NE
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Learning Activity 2.2.В Невгамовні дослідники, viewing and listening comprehension 
Have the students complete the audio response sheets to verify listening comprehension. 

Learning Activity 2.2.В Невгамовні дослідники, viewing and listening comprehension 
Have the students share their responses to verify listening comprehension. 

 

 
 
  Граматика 

Пізнаваймо дієслово 
винаходити/ 

винайти 

Appendix A 
p. 151-2 
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Дещо з історії радіо в Україні 

Перша українська радіостанція 

розпочала мовлення 16-го 

листопада 1924-го року у 

Харкові, що тоді був столицею 

Української РСР. Згодом 

радіомовні станції відкрилися й 

в інших куточках України. 

Розуміючи силу радіо як 

потужної пропагандистської 

машини, радянський уряд вкладав кошти в радіофікацію країни та популяризацію нового 

на той час засобу масової інформації серед населення. Звичайно, всі радіостанції, що були 

тоді створені, перебували у власності держави і обслуговували потреби правлячого  

в Радянському Союзі комуністичного режиму. 

     Перша ж недержавна радіостанція на території сучасної України розпочала мовлення у 

30-х роках зі Львова, що тоді перебував у складі Польщі. Станція мала назву "Lwówska 

Fala". 

     З набуттям Україною незалежності у 1991-ому році розпочався й новий період в історії 

українського радіомовлення, що на той час вже велося в діапазонах довгих, середніх, 

коротких та ультра-коротких хвиль, а також на мережі проводового мовлення. Було 

реорганізовано систему державного радіомовлення, яке відтоді здійснюється по трьох 

каналах внутрішньодержавного мовлення, а також має Всесвітню службу, а крім того 
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врешті почали з'являтися українські недержавні радіостанції, які досить швидко 

завоювали перші місця в рейтинґах популярності. Особливо цьому сприяло відкриття в 

Україні верхньої частини УКХ-діапазону (FM), адже більшість передавачів, які 

випускаються у світі, розраховані на прийом станцій саме у цій смузі частот. 

     Наразі українське радіомовлення складається вже не лише з ефірних та проводових 

станцій. Активно використовуються супутникові канали зв'язку, які зробили можливим 

створення великих мережевих радіокомпаній, з'явилися інтернет-радіостанції. Йде також 

процес "розподілу праці": окрім станцій, що ведуть власне мовлення, з'явилися в Україні 

також синдикейшн-компанії, які спеціалізуються на виробництві програм для радіомовних 

станцій. 

     Однак, і про коріння ніхто не забуває: щороку 16-го листопада Україна святкує День 

працівників радіо, телебачення та зв'язку. Не забуто й радіостанцію "Lwówska Fala" - її 

ім'ям (але вже українською мовою) названо одну з сучасних львівських радіокомпаній - 

радіо "Львівська хвиля". 

 

Джерело: http://www.proradio.org.ua/stations/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proradio.org.ua/stations/index.php
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Дещо з історії радіо в Україні 
 

  Словничок 
 
мовлення - broadcasting 
згодом - in time, soon thereafter 
 
потужної пропагандистської машини -powerful propaganda machine (apparatus) 
радянський уряд - Soviet government 
вкладав кошти - funded 
населення - population 
у власності держави - government funded 
обслуговували потреби правлячого -served the interests of the leadership 
 
недержавна - non-governmental 
перебував у складі - was part of  
 
з набуттям - with the achievement of 
незалежність - independence 
в діапазонах - on spectrums (broadbands) 
хвилі - wavelengths 
мережа - network 
проводового мовлення - wire transmissions 
здійснюється - is fully realized, fully in service 
внутрішньо – internal 
всесвітня - worldwide 
врешті - finally, at last 
сприяло - stimulated, spurred 
передавачів - transmitters 
випускаються - produced, manufactured 
розраховані - built so that … 
прийом - reception  
смуга частот - (radio) bandwidth frequency  
 
з'являтися - to appear 
завоювали – won 
наразі - at the moment 
складається - consists of 
використовуються - in use 
супутникові канали - satellite channels 
на виробництві - production of 
 
коріння - root 
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Завдання 2.2.Б   Дещо з історії радіо в Україні 
 
Питання на перевірення розуміння прочитаного 
 
 

1. Де і коли появилася перша українська радіостанція? 
 

2. Чому Україна швидко була радіофікована? Що це означає? 
 

3. Якою була перша недержавна радіостанція на Україні? 
 

4. Коли почався новий період в історії радіо? Чому саме тоді? 
 

5. Які нові іновації ввійшли в радіомовлення в результаті нового етапу? Назвіть дві. 
 

6. Які ще існують засоби радіомовлення крім ефірного і проводового?  
 

7. Як українці дають пошану тим, що працюють при ЗМІ? 
 

 

Питання для роздумів й обговорення 
1.   День визнання працівників ЗМІ.  

• Чому, на твою думку, в Україні є день визнання для працівників в ЗМІ?  
• Чи існує такий день у Канаді або в світі в загальному?  
• Чи повинен бути такий день визнання? Чому так або ні? 

 

2.   Державне і недержавне радіо. 
• Яка різниця між державними і недержавними радіостанціями? Які різні ролі вони 

виконують? 
• Чи обидва типи радіостанцій існують у Канаді? Якщо так, наведіть приклади. 
• Якби потрібно було вибрати одне чи друге, на твою думку, котре радіо найпотрібніше? 

Поясни свою відповідь. 
 
3.   Ефірне? Проводове? Супутникове? 

• Котрим джерелом радіомoвлення ти найчастіше користуєшся? Чому? 
• Котре джерело радіо, на вашу думку, стане найважливішим у майбутньому? Поясни свою 

відповідь. 
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Завдання 2.2.Б   Дещо з історії радіо в Україні 
Ключ 
 
Питання на перевірення розуміння прочитаного  
 
 

1. Де і коли появилася перша українська радіостанція? 
(Перша українська радіостанція розпочала мовлення 16-го листопада 1924-го року  
у Харкові, що тоді був столицею Української РСР.) 

 
2. Чому Україна швидко була радіофікована? Що це означає? 

(Радянський уряд зрозумів, що радіо мало великий вплив як засіб пропаганди. Тому він 
вкладав великі кошти в радіофікацію країни. Радіофікація – це популяризація радіо як засіб 
масової комунікації серед населення.) 

 
3. Якою була перша недержавна радіостанція на Україні? 

(Перша ж недержавна радіостанція на території сучасної України розпочала мовлення 
 у 30-х роках зі Львова, що тоді перебував у складі Польщі. Станція мала назву "Lwówska 
Fala".) 
 

4. Коли почався новий період в історії радіо? Чому саме тоді? 
(Новий період в історії радіо розпочався в 1991-ому році, коли Україна стала незалежною.) 

 
 

5. Які нові іновації ввійшли в радіомовлення в результаті нового етапу? Назвіть дві. 
(На той час вже велося в діапазонах довгих, середніх, коротких та ультра-коротких хвиль,  
а також на мережі проводового мовлення. 

 
6. Які ще існують засоби радіомовлення крім ефірного і проводового?  

(Активно використовуються супутникові канали зв'язку, які зробили можливим створення 
великих мережевих радіокомпаній, з'явилися інтернет-радіостанції) 

 
7. Як українці дають пошану тим, що працюють при ЗМІ? 

(Щороку 16-го листопада Україна святкує День працівників радіо, телебачення та зв'язку.) 
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Завдання 2.2.В   Невгамовні дослідники           
https://www.youtube.com/watch?v=o_AZllZJ0NE   починаючи з: 9:42 

Вправа аудіювання  

Словничок:  

невгамовні дослідники:  restless researchers 
винахідник: inventor 
винахід: invention 
винайдення: process of inventing 
джерело: source 
засоби масової комунікації (ЗМІ): means of mass communication 
вчений: scientist 
сприяти відкриття: to contribute to the discovery 
випромінювати: to radiate 
промені: rays 
електромагнетні хвилі: electromagnetic waves 
бездротова передача: wireless transmission 

 

1. Яким способом люди сьогодні найчастіше шукають інформацію? 
 

2. Які ще інші джерела інформації? 
 

3. Що відрізняє радіо в засобах масової комунікаці? 
 

4. Приблизно скільки років цьому винаходу? 
 

5. Чому суспільсьтво ніяк не може визначити хто винайщов радіо? 
 

6. Які різні винахідники сприяли відкриттю радіо? 
 

7. Яке основне відкриття дало можливість на винайдення радіо? 
 

8. З якої мови маємо слово радіо? Що це слово означає? 
 

9. Іншими словами, як працює радіо? 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o_AZllZJ0NE
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Завдання 2.2.В Невгамовні дослідники 
https://www.youtube.com/watch?v=o_AZllZJ0NE починаючи з: 9:42 
Ключ 

Вправа аудіювання  

Словничок: 

невгамовні дослідники:  restless researchers 
винахідник: inventor 
винахід: invention 
винайдення: process of inventing 
джерело: source 
засоби масової комунікації (ЗМІ): means of mass communication 
вчений: scientist 
сприяти відкриття: to contribute to the discovery 
випромінювати: to radiate 
промені: rays 
електромагнетні хвилі: electromagnetic waves 
бездротова передача: wireless transmission 
 
 

1. Яким способом люди сьогодні найчастіше шукають інформацію? 
                 (Інтернетом) 
 

2. Які ще інші джерела інформації? 
(газети, книги, журнали) 

 
3. Що відрізняє радіо в засобах масової комунікаці? 

(Радіо – наймолодший винахід звʼязку)  
 

4. Приблизно скільки років цьому винаходу? 
(120 років) 

 
5. Чому суспільсьтво ніяк не може визначити хто винайщов радіо? 

(В один і той же час оригінальні відкриття робили кілька вчених з різних країн.) 
 

6. Які різні винахідники сприяли відкриттю радіо? 
(Олександр Попов, Гілуєльмо Марконі, Нікола Тесла, Генрі Гертц, Ернест Разерфорд, тощо) 

 
7. Яке основне відкриття дало можливість на винайдення радіо? 

(електромагнетні хвилі, еклектромагнетне поле) 
 

8. З якої мови маємо слово радіо? Що це слово означає? 
(з латинської, означає випромінювати промені) 

 
9. Іншими словами, як працює радіо? 

(спосіб бездротової передачі інформацій за допомогою електромагнетних хвиль) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=o_AZllZJ0NE
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Тема 2    Урок 3  
 
 

Learning Activity 1 Подкаст: Що ми навчилися? 
1. Assign one or both of the Podcast assignments.  

Note to the Teacher: The Podcast assignment includes: 

• a planning stage, in which a full script must be prepared (See: Assessment Rubrics, Appendix 
D) 

• a recording stage, in which the script is broadcast by means of podcast software. See: Teacher 
Reference section, Appendix B for suggestions.) 

 

 

 
 

2. Discuss the assessment rubrics and student checklists with the students to ensure clarity of what is 
expected.  
Be prepared to adjust the criteria and/or the allocation of marks, depending on any discussion or 
student-generated suggestions. 
 
 
 

 
 
 
 
Note to the Teacher: Help with the verbs винаходити /винайти in the form of guided written 
practice can be found in Appendix A of this unit Addendum. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Assign working pairs or groups, or have students form their own partnerships. Alternatively, 
students who work best alone or request to do so should be allowed that option. 
 

Teacher Reference Podcasts in the 
Classroom 

Appendix B 
p. 176 

Завдання 3.2.A  
таблиця 

оцінювання: 
Подкаст 

Appendix D 
p. 189 

Граматика 
Пізнаваймо дієслово 

винаходити/ 
винайти 

Appendix A 
p. 151-2 
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Suggested time allocation: 
• drafting a script – 15 – 30 min. 
• recording a podcast: 15 - 30 min. 
• presenting to the class: 30 – 50 min. 

 
4. Have students present/air their podcasts. 

Note: In the event that you have a local Ukrainian 
radio program, ask whether the program would be 
willing to air one or more of the students’ 
podcasts. 
 

5. Encourage (or Assign) completion of the student checklists on p. 36. These are intended to help the 
student make their own self-assessments of their language learning and language production. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Завдання 3.2.А Подкаст: Перевірка 
письмової роботи ст.36 

Завдання 3.2.А Подкаст: самоперевірка 
нових навичок ст.36 

B1 

Tip: Where possible, 
look for opportunities for 
authentic radio broadcasting.  
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Завдання 3.2.А (в.1) Подкаст:Що ми 
навчилися? 

 
Ситуація: твоя місцева українська радіопередача дізналася про те, що ти робиш дослідження про 
радіо. Тебе запросили на радіо, щоб ти поділився /поділилася зі слухачами цікавими фактами про 
радіо як засіб масової комунікації. Ти і твій партнер обговорюєте у подкасті ключові історичні 
події, які мають відношення до винайдення радіо і його розвитку по всьому світу, зокрема в Канаді 
та в Україні.    

Критерії: 

• Вступ: 
o Привітайся зі слухачами.  
o Представ себе.  
o Озвуч завдання подкасту.  

• Зміст: 
o Назви мінімум 3-х винахідників та їхні 

винаходи/відкриття. Вкажи коли саме відбулися ці винаходи/відкриття.  
o Наведи три ключові факти про радіомовлення в Україні. 

• Висновок: 
o Підсумуй подкаст. 
o Подякуй слухачам. 
o Попрощайся і побажай усього найкращого. 

 
Оцінка Див: схема оцінювання 
Тривалість: макс. 3 хв.  
 
 

Роль: подкастер 

Аудиторія: загальна; українські радіослухачі 

Формат: подкаст (2 – 3 хв.) 

Тема:  
Варіант 1: ключові моменти в історії радіо як засобу масової 
комунікації. 
Варіант 2: порівняння та протиставлення радіо та соціальних мереж як засобів масової 
комунікації.  

Завдання: поділитись знаннями про ключову роль радіо в історії засобів масової комунікації. 
Мета: провести зв'язок між радіо у минулому і соціальними мережами у теперішньому як                                                                                           
засобами масової комунікації. 

Сильні дієслова:         винаходити/винайти,  відкривати/відкрити,  змінювати/змінити 
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Завдання 3.2.А (в.2)   Подкаст:Що ми 
навчилися? 
 

Ситуація: Працюючи над цим розділом, ти розумієш, що є вражаючі подібності між змінами, які 
відбуваються на радіо та в соціальних мережах. Твій вчитель запитує: Яка соціальна мережа є 
найбільш схожа до радіо 20-х років?  

Критерії: 

• Вступ: 
o Привітайся зі слухачами.  
o Озвуч зміст та завдання подкаст-реклами.  
o Представ себе.  

• Зміст: 
o Наведи хоча б 2 наукові факти про вплив 

радіо під час «золотого періоду».  
o Назви принаймні 2 наукові факти про вплив платформи соціальної мережі, яку ти 

вибрав.  
o Назви хоча б 2 подібності та відмінності між радіо та даною соціальною мережею.  

• Висновок: 
o Підсумуй подкаст. 
o Подякуй слухачам. 
o Попрощайся. 

 
Оцінка:  Див: таблиця оцінювання 
Тривалість: макс. 3 хв.  

 

Роль: подкастер 

Аудиторія: загальна; українські радіослухачі 

Формат: подкаст (2 – 3 хв.) 

Тема:  
Варіант 1: ключові моменти в історії радіо як 
засобу масової комунікації. 
Варіант 2: порівняння та протиставлення радіо 
та соціальних мереж як засобів масової 
комунікації.  

Завдання: поділитись знаннями про ключову роль радіо в 
історії засобів масової комунікації. 

 
Мета: провести зв'язок між радіо у минулому і соціальними мережами у теперішньому як                                                                                           
засобами масової комунікації  

Сильні дієслова:      винаходити/винайти, відкривати /відкрити , змінювати /змінити                                                                                                  
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Перевірка письмової роботи учня/учениці 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоперевірка нових навичок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії …ні, 
на 
жаль 

                   
(√) 

так … але 
без 
допомоги 
не 
обійшлось 

(√) 

так … 
самостійно і 
правильно!  

         (√)  

Я (ми) склав/ла(ли) сценарій, який 
включає: 

• привітання та вступ 
• зміст 
• висновок та прощання 

   

Я (ми) додав/ла(ли) необхідну 
інформацію, яка пояснює мою (нашу) 
точку зору 

   

Я (ми) перевірив/ла(ли) сценарій на 
наявність мовних помилок 

   

Я (ми) використовував/ла(ли) сильні 
дієслова:  

• винаходити/винайти, 
• відкривати/відкрити, 
• змінювати/змінити 

   

Я вмію/ можу 
…                        
(√) 

… підсумувати і перефразувати нові знання 

 … порівняти та протиставити ідеї  

 … написати сценарій для подкасту/відео 

 … представити інформацію та ідеї у подкаст/відео форматі 

 … правильно використовувати наступні дієслова:  
• винаходити/винайти 
• відкривати/відкрити 
• змінювати/змінити  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/checklists-cliparts.html&psig=AOvVaw2Yukh2wFBTMwCUnXDLGx-3&ust=1582662439011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjsKaD6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/checklists-cliparts.html&psig=AOvVaw2Yukh2wFBTMwCUnXDLGx-3&ust=1582662439011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjsKaD6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Радіо – пульс громади 
  

Тема 3 
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Темa 3   Урок 1    

 

 
 
 
 
 
 
Notes to the teacher:  

The original unit introduced students to Ukrainian-language broadcasting at the international level. To 
this end the original unit includes 5 out of a series of BBC interviews conducted with members of the 
Ukrainian rock band Танок на Майдані Конго in 2006. Within the context of the band members 
learning some English terminology, listeners are at the same time introduced to Ukrainian terms 
pertaining to the performing and recording. Unfortunately, the recordings no longer appear to be 
available on air. However, the written transcripts are included in the unit and continue to serve as a 
vocabulary-builder. 
 
In the current Unit Addendum, some new resources offer a look at Ukrainian radio broadcasting in 
Ukraine and in the Ukrainian diaspora.  

 
 

 

 
•a look at radio as a vital link within Ukrainian communities 

what is proposed? 

 
• in lieu of or in addition to the following pages in Увага! Ми в прямому ефірі! учнівський 
зошит вправ: 
•ст 98-99 - Веб-сайти світових україномовних радіостанцій 
•ст 104 - 124 - Уроки 1 -5 з членами рок-гурту ТНМК 
 

•ALSO: 
• in connection with the topic of advertising: 
•ст. 93 - 97, 138-149. 
 

•ALSO 
•Увага! Ми в прямому ефірі! мовна скарбничка: ст. 1 

 

where does it fit? 

•  as a means of interaction with resources that illustrate the importance of radio as an important link 
for Ukrainian communities.. 

how  should it be used? 
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Learning Activity 1 Слухайте, думайте, підтримуйте! 
 
1. Tell the students they will be viewing a video advertisement and recording what they hear on a student 
audio-response sheet. 
 
2. Distribute the audio response sheets and review the questions with the students. 
 
3. Show the video clip. 
 

Note to the Teacher №1: This activity can be done in class with all viewing and listening at the 
same time (several showings may be necessary, depending upon the ability level of the students), or 
with students working individually or in pairs. 

 
4. Review the students’ findings as a class to verify comprehension. 
 

Note to the Teacher №2. 
This learning activity works as both an example of a group of people using radio to build 
community, or as a way of studying advertising. 
 
 

 

  

Завдання 1.3.A 

Громадське радіо: 
Слухайте, 
думайте, 
підтримуйте 

Task 

Завдання 1.3.А 
Слухайте, думайте, 

підтримуйте 
Ключ 

ст.42-43  

B1 

Завдання 1.3.А Слухайте, думайте, 
підтримуйте ст.40-41  
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Завдання 1.3.А    
ГРОМАДСЬКЕ РАДІО: Слухайте. Думайте. 
Підтримуйте. 
https://www.youtube/TfDdU6pfXzE 

 

вправа аудіювання: 

Слухайте радіо рекламу й відповідайте на питання. 
Знайдіть в учнівському зошиті (ст.89-97) пояснення про реклами. Проаналізуйте цю рекламу. 
 
1. До якої потреби звертається ця реклама? Підтримуйте свою відповідь виразними прикладами. 

Потреба: ______________________________________________________________________ 

Приклади підтримки:  

№1 _________________________________________________________________________________ 

№ 2_________________________________________________________________________________ 

2. Який основний аргумент представляють представники цієї радіостанції? (що і чому?) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Якмим ключовими словами користується ця реклама? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=TfDdU6pfXzE
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4. Якими візуальними зображеннями користується ця реклама? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Питання для роздумів й обговорення 
1. Чи це ефективна реклама? Чому так або ні? 
2. Чи ви б підтримували цю радіо станцію? Чому так або ні? 
3. Якими критеріями ви вирішуєте котру радіостанцію ви будете слухати? 
4. Якою повинна бути радіостанція або радіопередача, яка служить в украхнській громаді? 
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Завдання 1.3.А 
ГРОМАДСЬКЕ РАДІО: Слухайте. Думайте. 
Підтримуйте. 
Ключ 

https://www.youtube/TfDdU6pfXzE 

 

 

вправа аудіювання 

вказівки: 

1. Слухайте радіо рекламу й відповідйте на питання. 
2. Подивіться в учнівському зошиті (ст.89-97) пояснення про реклами. Проаналізуйте цю 

рекламу. 

Питання 

1. До якої потреби звертається ця реклама? Підтримуйте свою відповідь виразними прикладами. 

Потреба: потреби, повʼязані з приналежністю та любовʼю (бажання бути інтегрованою/ 
інтегрованим у колектив, мати його розуміння та любов)  

або /і  

потреби повʼязані з повагою (самоповага, самостійність, успіх, престиж, увага і пошана других). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TfDdU6pfXzE
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Приклади підтримки:  

№1 Вони пілкреслюють правду, незалежність від бізнесменів або політиків або алвсників мас-
медіа 

№ 2_вони пропонують новий громадський сервіс, вони хочуть працювати професійно і чесно, 
вони пропонують розумні подкасти. 

 

2. Який основний аргумент представляють представники цієї радіостанції? (що і чому?) 

Представники цієї радіостанції представляють аргумент, що варто підтримувати громадське радіо, 
яке прицюватиме чесно й професійно, яке до тепер працює волонтерно і на мінімальних коштах  

й яке незалежне від аолчтичних і бізнесових впливів. 

 

3. Якмим ключовими словами користується ця реклама? 

Відповіді можуть бути різні, як наприклад: ентузіазм, мобільні телефони, правда, чесно, 
професійно, волонтери 

 

4. Якими візуальними зображеннями користується ця реклама? 

Відповіді можуть бути різні, як наприклад: Реклама показує радіостудію в сучасному обладненні, 
сучасні люди, сучасні пристрої, тощо 
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Learning Activity 1  Українське радіо в Чикаго 
 
1. Instruct the students to watch the video Українські радіо в Чикаго - 90-літня історія 
https://www.youtube.com/watch?v=Gn31teva95A 

2. Instruct the students to complete the Task response sheet. Note: Answer Key Provided. 

 г 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Завдання 2.3.A 

Українське радіо 
в Чикаґо 

Task 

Завдання 2.3.А 
вправа: 

Українські радіо в 
Чикаґо 

ст. 47-48  

Завдання 2.3.А 
Українські радіо в 

Чикаґо 
Ключ 

ст.49-50  

Завдання 2.3.А 
відео : 

Українські радіо в 
Чикаґо 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Gn

31teva95A 

 

Тема 3 Урок 2   

В1
ИB
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gn31teva95A
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Learning Activity 2  Інстаграм: Українське радіо в нашому місті 
 

 

1. Have the students now fill our a similar date page for their local radio program (or any other 
radio program they choose to profile. 

2. Instruct students to do the research necessary and fill out the response sheet . 
3. Introduce the students to the Instagram assignment, explaining the task and the evaluation 

criteria. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Learning Activity 3 Радіо реклама  
1.  Assign a podcast in which the students advertise their local Ukrainian-language radio program. 

 

 

Завдання 2.3.Б 

Українське 
радіо в нашому 
місті 

Task 
speaking 

reading 

writing 

presenting 

linguistic 

intrapersonal 

Завдання 2.3.B 

Радіореклама 

Task 

Завдання 2.3.Б Українське радіо в 
нащому місті ст.51  

Завдання 2.3.Б Таблиця 
оцінювання ст. 52 

В1 

B1 
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Завдання 2.3.В 
Подкаст: 

Радіореклама 
ст.53-54 

Завдання 2.3.В  
Подкаст: 

Радіореклама 
таблиця 

оцінювання 

Appendix D 
p.  189 

Завдання 2.3.В 
Подкаст: 
Перевірка 

письмової роботи  
ст. 55 

Завдання 2.3.В 
Подкаст: 

Самоперевірка 
нових навичок 

ст.55 
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Завдання 2.3.А   Українські радіо в Чикаго 
1. Послухайте відео. 
2. Заповніть пропущені місця. 

Передача№1 

 

 

Передача№2 
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Передача№3 

 
 

Передача№4 
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Завдання 2.3.А    Українські радіо в Чикаго 

1. Послухайте відео. 
2. Заповніть пропущені місця. 

Ключ 

Передача№1 

 

 

Передача№2 

 

Українська вечірня трибуна 

1240AM 

українці-емігранти 

1959р. 

дати українській громаді український зміст 

патріотичний, націоналістичний 

Українська хвиля 

міст між хвилями еміграції, крило укр. слову 

новини 

усі хвилі еміграції 

1930-і роки, 1948, 1993 

1240 AM, щонеділі з сьомої до восьмої вечора 
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Передача№3 

 
 

Передача№4 

 

 

 
 
 

Громадське назалежне радіо 

750 am, з сьомої до восьмої ранку 

24 червня 2004 р. 

українці 

новини, ток шоу, спорт, музика 

український погляд, епіцентр укр. життя 

Юкідрайв 

1330 AM 

1 травня 2011р. 

українці, американці 

музика і гумор, бадьорий і молодий дух українців 

 
насолоджуватися українською мовою і культурою 
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Завдання 2.3.Б   Українське радіо в 
нашому місті 
 

  

 

Вказівки:  

1. Заповніть таблицю з інформацією про радіостанцію або радіопередачу в вашому місті. 
2. Виберіть фотографію або графіку, яка найкраще відповідає радіопрограмі, яку ви 

описуєте.  
3. Придумайте відповідні хеш-теґи.  
4. Опублікуйте свою відповідь на Instagram. 
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Завдання 2.3.Б   Українське радіо в 
нашому місті 
Схема оцінювання:  

 

  4  3  2  1  
Фотографія/зображення  Фотографія 

дуже 
актуальна, 
очевидно 
повʼязана з 
темою 
завдання  

Фотографія 
відповідна, 
задовільно 
повʼязана з 
темою 
завдання  

Фотографія дещо 
повʼязана з 
темою завдання  

Фотографія не дуже 
або зовсім не 
повʼязана з темою 
завдання  

Текст  Точне, 
актуальне 
повідомлення  

Відповідне 
повідомлення  

Основне 
повідомлення   

Повідомлення не має 
значення.  

Хеш-теги  Унікальні та 
творчі хеш-
теги  
  

Відповідні хеш-
теги  

Прості хеш-теги  Базові хеш-теги з 
слабким зв'язком з 
темою  

Макет  Завдання 
містить усі 
необхідні 
елементи. 
Інформація 
точна та 
зрозуміла й 
творчо 
представлена.  

Заавдання 
містить майже 
всі необхідні 
елементи. 
Профіль та 
інформація 
точні та творчо 
представлені.  
  

Завдання місить 
декотрі необхідні 
елементи. 
Інформація не 
зовсім зрозуміла. 
Брак 
послідовності 
або акуратності.  
  

Завдання має мало 
необхідних елементів. 
Інформація неповна 
або/ і неправильна.  
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Завдання 2.3.В  Подкаст-Реклама 

 
Підтримаймо нашу радіостанцію! 
Ситуація: Твоя місцева українська радіостанція (або програма) хоче розширити коло своїх 
слухачів. З цією метою вона вирішила створити нову рекламу. Її основна аудиторія – слухачі твого 
віку. Формат реклами – подкаст.  

Критерії: 

• Вступ: 
o Привітайся зі слухачами.  
o Представ себе.  
o Озвуч завдання подкаст-реклами.  

• Зміст: 
o Розкажи слухачам щонайменше 3 факти про свою місцеву українську 

радіопрограму. 
o Розкажи своїм слухачам де саме транслюється радіопрограма (радіостанція, 

радіохвиля) та о котрій годині.  
o Назви принаймні трьох відомих виконавців, музика яких лунає на радіостанції.  
o Назви хоча б три важливі послуги, які пропонує твоя місцева українська 

радіопрограма для громади. 
o Правильно використовуй наступні дієслова:  

 слухати/послухати 
 налаштовувати(ся)/налаштувати(ся)  
 настроювати(ся)/настроїти(ся) 
 підтримувати/підтримати 

• Висновок: 
o Підсумуй ефір. 
o Подякуй слухачам. 
o Попрощайся. 

 

Оцінка Див: схема оцінювання 
Тривалість: макс. 1 хв.  
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Роль: подкастер 

Аудиторія: загальга україтомовна публіка  

Формат: подкаст 

Tема: місцева українська радіопрограма 

Завдання: Ти хочеш заохочувати публіку слухати 
місцеву радіопрограму. 

Мета: to promote Ukrainian-language radio braodcasting 

Сильні слова: слухати/послухати 
        слухати / послухати 

налаштовувати(ся) 
настроювати(ся)/настроїти(ся) 
підтримувати/підтримати    
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          Перевірка письмової роботи учня/учениці 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоперевірка нових навичок 

Я вмію/ можу 
… 

… підсумувати і перефразувати нові знання  

 … створити переконливу рекламу  

 … написати сценарій для подкасту/відео  

 … представити інформацію та ідеї у подкаст/відео форматі  

 … правильно використовувати наступні дієслова: 

• слухати/послухати 
• налаштовувати(ся)/налаштувати(ся) 
• настроювати(ся)/настроїти(ся) 
• підтримувати/підтримати 

Тема ВТема В 

Критерії … ні,        
на 
жаль 

                
(√) 

так …                  
але без 
допомоги 
не 
обійшлось 

(√) 

так … 
самостійно 
і 
правильно!             

(√) 

Я (ми) склав/ла(ли) сценарій, який 
включає привітання, вступ, зміст, 
висновок та прощання  

   

Я (ми) додав/ла(ли) необхідну 
інформацію, яка пояснює мою (нашу) 
точку зору  

   

Я (ми) перевірив/ла(ли) сценарій на 
наявність мовних помилок  

   

Я (ми) використовував/ла(ли) сильні 
дієслова: 

слухати/послухати, 
налаштовувати(ся)/налаштувати(ся), 
настроювати(ся)/настроїти(ся), 
підтримувати/підтримати 

   

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/checklists-cliparts.html&psig=AOvVaw2Yukh2wFBTMwCUnXDLGx-3&ust=1582662439011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjsKaD6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/checklists-cliparts.html&psig=AOvVaw2Yukh2wFBTMwCUnXDLGx-3&ust=1582662439011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjsKaD6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Музика по 
радіохвилях 
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Невідомі відомі українські 
виконавці 

  

Тема 4-1 
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Богдан Весоловський  

Тема 4-1a 



 

60 
 

 

 
 
 
 

Notes to the Teacher: 
 
In the original unit, references to music are made in as much as they provide an opportunity for 
comprehension or grammar reinforcement. Two of the three songs are of the folk tradition; one is a 
song by renowned Ukrainian contemporary composer Volodymyr Ivasiuk as interpreted by Kvita 
Cisyk, one of the four musical artists highlighted in this portion of the new Addendum. 
 
In this Unit Addendum, four famous-but-lesser-known Ukrainian artists are presented as means 
for broadening appreciation of Ukrainian music of the more recent past. Tasks connected to this 
section provide opportunity for listening appreciation and oral response. 
 

 
 
 
Learning Activity 1    Було не любити 
 
1. Introduce students to the world of tango, specifically the tango genre of Bohdan Vesolovskiy.  

 

 
 

 
2. Show the video Анатолій Гнатюк - Було не любити (з титрами)  
https://www.youtube.com/watch?v=mDL68QP39l4 Duration time: 3:45. 
 

Завдання 1.4-1a.A 

Було не любити 

Task 

   

Тема 4-1.а   Урок 1 

B1 

https://www.youtube.com/watch?v=mDL68QP39l4
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3. Ask the students: 

• Що діється в цьому відео?  (парубок та дівчина зустрічаються вперше) 
• Який жанр музики чуємо?  (танго) 
• Які ж незабутні слова або фрази з цієї пісні? (відповді будуть різні) 
• Що кажуть слова пісні про стан хлопця? (хлопець закохався в дівчину) 

 
 
 
 
 

 
Learning Activity  2 Ретро, шлягери й забуті співаки 
 

1. Explain to the students that the composer of this and other Ukrainian tangos is Bohdan 
Vesolovskiy. 

2. Distribute the article and accompanying glossary titled Українське ретро Богдана 
Весоловського повертається. 

3. Assign reading of the article, using the glossary for assistance, if needed. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

linguistic 

intrapersonal 

interpersonal 

reading 

writing 

presenting 

Завдання 
1.4-1а.Б 

Ретро, 
шлягери 
й забуті 
співаки 

Task 

Завдання 1.4-
1а.Б 

читання: Ретро Богдана 
Весоловського повертається ст. 62-65 

Завдання 1.4-1а.Б 
словниичок: Ретро Богдана 

Весоловського 
повертається ст. 66 

Завдання 1.4-
1а.А 

відео: 
Було не любити 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=mDL68QP39l4  

 3:45. 

B1 
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4. Assign the Instagram activity. Note that there are several options for the students to choose from. 
The teacher can also invite students to come up with variations of their own. 

 

 
 
 
  

Завдання 1.4-1а.Б Інстаграм: Ретро, 
шлягери і забуті пісні ст. 67-68 

Завдання 1.4-1а.Б Інстаграм: таблиця 
оцінювання ст. 69 
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30.05.2012  

Українське ретро Богдана Весоловського 
повертається  
Галина Терещук  

http://www.radiosvoboda.org/a/24598559.html 

Львів – 30 травня минає 97 
років від дня народження 
Богдана Весоловського, 
композитора-пісняра, під танго 
і фокстроти якого у 30-х роках 
танцював чи не увесь 
україномовний Львів. 75 років 
танго «Прийде ще час» не 
старіє, а «Лети, тужлива пісне» 
є донині славна для 
українських емігрантів. 
Першого червня на будинку 
митця у Стрию, що на 
Львівщині, встановлять 
меморіальну дошку. 
 
 

 
Старші люди пам’ятають чудове танго «Прийде ще час», написане 22-річним 
композитором Богданом Весоловським у його рідному Стрию. У 30-х у Львові та 
містечках українські вечорниці не обходились без участі веселої «Капели 
Яблонського», до якої входили Богдан Весоловський і Анатолій Кос-Анатольський. 
 
Богдан Весоловський, який походив з інтелігентної української родини, почав писати 
пісні у 16 років, а вже через сім років його українське танго «Прийде ще час» стало 
шлягером. Талановитий молодий чоловік зумів у польській Галичині українську пісню 
зробити надпопулярною, настільки якісною, що їх співали на всіх забавах українці, а 
молодому авторові не давали проходу на львівських вулицях. 
 
Тоді Богдан Весоловський студіював право у львівському університеті і водночас 
навчався в музичному інституті імені Лисенка. Здобувши освіту, у 1938 році він поїхав 
працювати на Закарпаття. Але через політичні переслідування змушений виїхати у 
Відень, де захистився, якийсь час працював і вже далі доля занесла його в Канаду, як 
і багатьох інших українських митців 30-40-х. 
 
Хоч і мені жить прийшлось в чужині, 
До вас я серцем вертаюсь, рідні поля, 
Де нам юність пройшла, 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj82eXIp97RAhXFhFQKHZCxCfsQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=nfeBROvc8Sw&psig=AFQjCNGPK_-0tom-bAT4cQQV46nHwt0WvA&ust=148546845371
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Вам я цю пісню співаю:  
Лети, тужлива пісне, 
Через море у даль... 
Неси мою любов, 
Мою тугу і мій жаль... – ця пісня стала славнем 
української еміграції Канади. 
 
Однак попри заборону творів та імені Богдана 
Весоловського у радянський час, багато людей 
берегли у пам’яті улюблені пісні галичанина. 
Митець присвятив себе музиці та розвиткові 
української культури в Канаді: писав пісні, 
організував музичні колективи і вчив молодь, 
працював на українському радіо, видавав ноти і 
записував платівки власних композицій. Але у 1971 
році 56-річний представник українського ретро 
Богдан Весоловський помер. Його прах рідні 
перевезли в Україну і поховали на цвинтарі у 
Стрию. 
 
Весоловський залишив майже 130 неповторних 
пісень 
 
Майже 130 пісень залишив Богдан Весоловський. Сто видані в окремому збірнику. І 
тільки зараз виготовили меморіальну таблицю, яку встановлять на будинку Богдана 
Весоловського у Стрию. Її автор, скульптор з Канади Олег Лесюк вважає Богдана 
Весоловського яскравим і невід’ємним представником української культурної 

спадщини. 
 
«Коли думаєш про цю людину, 
слухаєш пісні, то розумієш, який це 
видатний українець. Таких людей 
потрібно цінувати. Я хотів у бронзі 
передати політ пісні, яку творив 
Весоловський і його переїзд у Канаду 
був летом. Хотілось і свої пережиття, 
наскільки це можна було, передати у 
меморіальній таблиці», – каже автор. 
 
Вперше до дня народження видатного 
українця видано диск із його піснями 
«Стрийське танго», нагромаджуються 
і експонати до майбутнього музею 
Богдана Весоловського у Стрию. 
Колишній посол України в Канаді Ігор 
Осташ розповів, що недавно йому 
подарували раритетні платівки з 
автографом композитора.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tu-0p97RAhVHwWMKHUTxCPoQjRwIBw&url=http://www.ukrmusic.org/entsyklopediya/v/bohdan-vesolovskyj.html&psig=AFQjCNGPK_-0tom-bAT4cQQV46nHwt0WvA&ust=148546845371
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA6vDAqd7RAhVEzlQKHRrKDVYQjRwIBw&url=http://ukraina.turmir.com/ua_obl_484.html&bvm=bv.145063293,d.cGw&psig=AFQjCNGeefyJar16EyITko3txcMkhquHRw&ust=148546901350
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«У нас є унікальні колекції нот, спогадів, фотографій. Ми хочемо повернути 
Весоловського не лише додому, а повернути його спадщину. Наша культурно-
мистецька акція, яка відбудеться у Стрию 1 червня, називається «Прийшов вже час», 
що є парафразом назви відомого танго митця. Вже прийшов час, щоб ім’я нашого 
славного земляка записати золотими літерами в історію української культури», – 
зазначив Ігор Осташ. 
 

 
 
 

Наступного року у день народження композитора у Стрию планують провести перший 
Міжнародний фестиваль ретро-музики імені Богдана Весоловського. І там теж, як і в ці 

дні, звучатиме це неповторне українське танго довоєнного Львова. 
 

Ще раз поглянути на тебе, 
З тобою стрінутись ще раз, 

У вечір, як зірки засяють в небі, 
В осінній вечір, як тільки день погас. 

Ще раз піти, удвох з тобою, 
За руки взявшись, як колись, 

В гаях стежками осінню сумною, 
де перший раз ми давно зійшлись... 

 
Прийде ще час коли затужиш ти за мною, 

Прийде ще час, коли згадаєш наші дні, 

http://toloka.to/t6
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Може тоді любов ти зрозумієш мою, 
і може за ту любов вдячна будеш мені. 

 
 

Поглянути у твої очі, 
І слухати слова твої, 

У сяйві місяця літньої ночі 
Послухать ще як співають солов'ї. 

Невже лише це тільки мрія? 
Невже лише це тільки сни? 

Чому, чому пропала вся надія, 
зів'яла так, мов квіт навесні... 

 

 

 

 

 

  

http://toloka.to/t6
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Українське ретро Богдана 
Весоловського повертається  
Галина Терещук   http://www.radiosvoboda.org/a/24598559.html 

 

 

 
 

 
 

 

 

Словничок 
 
митець – artist  
встановити – to establish 
меморіальна дошка – memorial board (plaque) 
 
вечорниці - parties 
не обходились – could not go on without 
 
шлягер – a hit 
надпопулярною – super-popular 
настільки якісною – so good 
 
право – the law 
Здобувши освіту – having completed his education 
переслідування – persecution 
змушений – forced 
захистився – took shelter 
 
в чужині – abroad 
юність – youth 
тужлива – sorrowful 
туга – sorrow 
 
однак – however 
попри заборону – in spite of a ban 
радянський час – soviet times 
берегли у пам’яті – kept alive in their memories 
галичанин – man from Halychyna 
присвятив себе – dedicated himself 
розвиток – development 
видавав ноти – published notes 
записував – recorded 
платівки – records (vinyl, LPs) 
прах – ashes 
 
неповторні – unique 
збірник – collection, compilation 
яскравим і невід’ємним представником – bright and integral 
representative 
спадщина – heritage, legacy 
 
 
видатний – outstanding 
цінувати – to value, hold in esteem 
політ пісні – flight of song 
пережиття – experiences 
 
нагромаджуються – accumulate 
посол – ambassador 
раритетні – rare 
 
спогади – memoirs 
земляк – fellow countryman 
довоєнного – pre-war 
 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR99Kbqt7RAhUN52MKHWdXBi8QjRwIBw&url=http://duliby.com.ua/avtori/itemlist/tag/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&psig=AFQjCNFyinPhM52EDfhc8kghXDYue0H_Gg&ust=148546920813
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Завдання 1.4-1а.Б: Ретро, 
шлягери й забуті співаки 
 
Варіант №1: 

Ситуація: Прочитавши статтю про повернення 
популярності музики танго, ти починаєш 
задумуватись про інший жанр музики, який теж 

має статус ретро, або є з іншого періоду життя.   

Створи Instagram (2 частини), в якому ти:  

• Ставиш ретро фотографію танго Богдана Весоловського  
• Додаєш опис до фотографії, який відображає вічну красу пісні  
• Ставиш фотографію ретро музики на свій смак 
• Додаєш опис до фотографії, який відображає вічну красу пісні  
• Додаєш фото принаймні з двома хештегами  
• Використовуєш принаймні одне з наступних дієслів:  

o висловлювати/висловити 
o інтерпретувати 

 

Варіант № 2 

Ситуація: Прочитавши статтю про музику минулого, ти задумуєшся про те, яка музика витримає 
випробування часом і залишиться улюбленим хітом всіх поколінь.  

Створи Instagram (2 частини), в якому ти:  

• Ставиш ретро фотографію танго Богдана Весоловського  
• Додаєш опис до фотографії, який відображає вічну красу пісні  
• Ставиш фотографію музичного хіта (бажано українського!), який, на твою думку, завжди 

повинен залишатись хітом  
• Додаєш опис до фотографії, який відображає вічну красу пісні  
• Додаєш принаймні два хештеги до фотографії 
• Використовуєш принаймні одне з наступних дієслів:  

o висловлювати/висловити 
o інтерпретувати 

 

 

Варіант № 3 

Ситуація: Прочитавши статтю про повернення популярності музики танго Богдана 
Весоловського, ти задумуєшся і про інших музичних виконавців, несправедливо забутих часом, 
які також заслуговують на визнання.   
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Створи Instagram (2 частини), в якому ти:  

• Ставиш фотографію Богдана Весоловського  
• Додаєш фотографію з описом про внесок в музику даного композитора  
• Ставиш фотографію відносно забутого, але харизматичного музичного композитора (на 

свій вибір)  
• Додаєш опис до фотографії, який відображає внесок композитора в музику  
• Додаєш принаймні два хештеги до фотографії 
• Використовуєш принаймні одне з наступних дієслів:  

o висловлювати/висловити 
o інтерпретувати 

 
Критерії: 
 

• Завдання включає 2 частини Instagram   
• Фотографії на Instagram є чіткі та зрозумілі, а також відповідають виконавцю  
• Фотографії на Instagram мають опис з 6-10 слів, включаючи хоча б одне з головних дієслів  
• Instagrams є гарними та привабливими  
• Instagrams забезпечує інформацією про Богдана Весоловського та інших виконавців  

 

 

Роль: інстаграммер 

Аудиторія: загальна, фанати ретро і танго 

Формат: Instagram (2 частини) 

Тема: Представити менш відомого українського 
композитора за допомогою музики танго. Порівняти 
та протиставити менш відомих музичних виконавців  

Завдання: Дослідити за допомогою порівняння та 
протиставлення менш відомих або несправедливо 
забутих музичних виконавців  

Мета: познайомити своїх ровесників чи загальну 
публіку з українською музикою танго. Прославити 
ретро музику та згадати несправедливо забутих музикантів  

Сильні дієслова:  
висловлювати/висловити 
інтерпретувати/поінтерпретувати  
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Завдання 1.4-1а.А: Ретро, 
шлягери й забуті співаки 
 
Таблиця оцінювання 

  4  3  2  1  
Фотографії/зображення  Фотографії 

дуже 
актуальні, 
очевидно 
повʼязані з 
темою 
завдання  

Фотографії 
відповідні, 
задовільно 
повʼязані з 
темою 
завдання  

Фотографії дещо 
повʼязані з 
темою завдання  

Фотографії не дуже 
або зовсім не повʼязані 
з темою завдання  

Текст  Точні, 
актуальні 
описи  

Відповідні 
описи  

Основні описи   Описи не мають 
значення 

Хеш-теги  Унікальні та 
творчі хеш-
теги  
  

Відповідні хеш-
теги  

Прості хеш-теги  Базові хеш-теги з 
слабким зв'язком з 
темою  

Макет  Завдання 
містить усі 
необхідні 
елементи. 
Інформація 
точна та 
зрозуміла й 
творчо 
представлена.  

Заавдання 
містить майже 
всі необхідні 
елементи. 
Профіль та 
інформація 
точні та творчо 
представлені.  
  

Завдання місить 
декотрі 
необхідні 
елементи. 
Інформація не 
зовсім зрозуміла. 
Брак 
послідовності 
або акуратності.  
  

Завдання має мало 
необхідних елементів. 
Інформація неповна 
або/ і неправильна.  
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listening 

 

 

 
 
 
 
 
Learning Activity  1 життя Весоловського 
 

1. Show the video Богдан Весоловський та його пісні (II) - Львівське ТБ, 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=36qgAolToKY. Duration time 52:06 

 
Notes to the Teacher: Although the entire video will be of interest to some, especially for 
individual research, choose only those segments that will resonate with the students as to content 
and Ukrainian proficiency level.  
For classes with primarily Canadian-born students, the segment from 35:47 – 38:58 is probably 
best suited to give an idea of this composer’s life and musical contributions 
 
. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.4-
1а.А 

життя 
Весоловського 

Task 
linguistic 

visual 

musical 

Завдання 2.4-1а.А 
відео: 

життя Весоловського 

https://www.youtube.com/w
atch?v=36qgAolToKY.  

52:06 OR  35:47 – 38:58  

 

Тема 4-1.а Урок 2    

B1 

https://www.youtube.com/watch?v=36qgAolToKY
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Завдання 
2.4-1а.Б 

любовні 
пісні 

Task 

Learning Activity 2 Любовні пісні – Романтичні стосунки в піснях 
різних часів 

1. Distribute response sheet and lyrics to the students. 
2. Instruct the students, working in pairs, to fill in the required information. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Explain to the students that they will perform a comparison and contrast activity, referencing 4 
different songs about love and romance. 

4. Distribute the student response sheets (charts).  
5. Instruct the students to provide detailed answers. Note: This communicative activity works best 

for students working individually or in pairs. 
6. Assign 2 marks (note: optional assessment) for each well completed resonse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linguistic 

visual 

musical 

interpersonal 

intrapersonal 

reading 

writing 

speaking 

Завдання 2.4-1а.Б  Любовні пісні ст. 74 

Tip: This communicative 
activity works well as a 
Valentine’s Day or other 
love/romance-themed project. 

 B1 
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Notes to the Teacher: 

Contemporary students may know little or nothing about the musical-dance genre of tango, but they 
are more likely be familiar with the song Гуцулка Ксеня. 

Optional: Following are some suggested links to resources that provide interesting narrative about 
the song Гуцулка Ксеня. 

• У краю, де народилася «Гуцулка Ксеня 
Червень 20, 2017 · Історія, Села 
http://kosivart.if.ua/2017/06/20/8377/
 

• Святослав Вакарчук, Андрій Лучанко, Мебо Гуцулка Ксеня  (duration time: 
4:55) 
https://www.youtube.com/watch?v=lyZl2wLfcps

• Неймовірно круте виконання пісні “Гуцулка Ксеня” від Святослава Вакарчука, 
Андрія Лучанка та Мебо 
8 травня 2018 р. 

 “35TГуцулка Ксеня35T” – легендарна українська пісня, вже майже 100 років не втрачає популярності. Її співають 
коханим, зарученим, на весіллях, уродинах чи простио українських святах. Та мало хто знає, що оспівують у ній не 
якусь вигадану Ксеню або ж збірний дівочий образ, а цілком реальну дівчинку, родом із Шешор. Її ім’я – Ксенія 
Бурачинська-Данилишин. 

Автором пісні є вчитель з села Семигинів Стрийського району Львівської області Роман Савицький. Дата 
народження пісні – 1932 рік. У ті роки Станіслав був значним центром української музичної культури. Активна 
участь у музичному житті міста була одним з найсильніших стимулів для композиторської діяльності. Свою літню 
відпустку Савицький проводив, як правило, у домі двоюрідної сестри Ірини Бурачинської, яка жила в селі Шешори 
на Косівщині. Сестра мала вродливу доньку Ксеню, яка дуже любила свого дядька Романа. 

На одному з вечорів, коли молодь забавлялася під час вакацій, 10-річну племінницю Савицького обрали 
«королевою» вечора. 35TКсеня35T була дуже веселою і дотепною, кожному давала якісь доручення, а до свого дядька 
звернулася з проханням написати таку пісню, щоб уся Гуцульщина її співала! Незабаром така пісня була написана, а 
музику на прекрасні слова згодом написав І. Недільський». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kosivart.if.ua/category/history/
http://kosivart.if.ua/category/villages/
http://kosivart.if.ua/2017/06/20/8377/
https://www.youtube.com/watch?v=lyZl2wLfcps
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Learning Activity 5 (Optional) Танцюймо танго! 
1. Conduct a tango (and/or other ballroom dances) class, using an instructional video found on the 

Internet, or … 
2. Invite a ballroom dance expert – preferably Ukrainian speaking - to the classroom to teach 

students to tango to Ukrainian tango music.                                                  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Завдання 
3.4-1а.А 

Танцюймо 
танго! 

Task 
linguistic 

visual 

musical 

interpersonal 

intrapersonal 

listening B1 

 

Тема 4-1.а  Урок 3    

  Tip: Many of our students are also 
students of Ukrainian dance and 
enthusiastic about applying Ukrainian 
dance skills to learning new dances. This is 
a great way for actively putting listening 
skills and kinesthetic learning to use. 

 
  Tip: Also a great 

incentive for working 
through the previous 
content of this lesson. 
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Завдання 2.4-1а.А  
Романтичні стосунки в піснях різних часів. 

 

    

  Старе українське танго 
«Прийде ще час», 

Богдан Весоловський 

38Thttps://www.youtube.com/watch?v
=nfeBROvc8Sw38T (2:51) 

«Гуцулка Ксеня», 
Мертвий півень 

 

38Thttp://megalyrics.ru/lyric/miertvii
-pivien/gutsulka-ksienia.htm38T 
(3:50) 

«Така як ти»,  

Океан Ельзи 
 

38Thttps://www.youtube.com/watch?
v=8ZV5FYuQxIk38T (3:50) 

«Говорили і кур  

Скрябін 
 

38Thttps://www.youtu
LtaSg2L1ws38T (4:15  

  зустрілися?     

  моції?     

  кохану?     

 й пісні?     

 ше 
     

https://www.youtube.com/watch?v=nfeBROvc8Sw
https://www.youtube.com/watch?v=nfeBROvc8Sw
http://megalyrics.ru/lyric/miertvii-pivien/gutsulka-ksienia.htm
http://megalyrics.ru/lyric/miertvii-pivien/gutsulka-ksienia.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8ZV5FYuQxIk
https://www.youtube.com/watch?v=8ZV5FYuQxIk
https://www.youtube.com/watch?v=rLtaSg2L1ws
https://www.youtube.com/watch?v=rLtaSg2L1ws
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Старе українське танго «Прийде ще час» 

45TБогдан Весоловський45T  
 

         https://www.youtube.come/watch?v=5bfBRn5fRLk  (2:51) 

  

Ще раз поглянути на тебе 
З тобою стрінутись ще раз  
У вечір, як зірки засяють в небі  
В осінній вечір, як тільки день погас 
  
Ще раз піти, удвох з тобою 
За руки взявшись, як колись  
В гаях стежками осінню сумною  
Tде перший раз ми давно зійшлись  
  
Приспів  
  
Прийде ще час коли затужиш ти за мною  
Прийде ще час, коли згадаєш наші дні 
Може тоді любов ти зрозумієш мою 
і може за ту любов вдячна будеш мені  
  
Поглянути у твої очі  
І слухати слова твої 
У сяйві місяця літньої ночі 
Послухать ще як співають солов'ї  
  
Невже лише це тільки мрія? 
Невже лише це тільки сни? 
Чому, чому пропала вся надія  
зів'яла так, мов квіт навесні 
  
Приспів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.come/watch?v=5bfBRn5fRLk
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       Говорили і курили4 5T  
45 Скрябін45T  

45T  https://www.youtube.com/watch?v=rLtaSg2L1ws45T (4:17) 

  

Ми познайомились з тобою у вагоні метро  
Людей напхалося конкретно, як сільодки в відро  
Мене до тебе притиснули, відвернутись я не міг  
І ми у позі еротичній були загнані в тупік 
Інтелігентний мужчина, український інженер  
Я від викиду гормонів три зупинки чуть не вмер  
Зашипіли двері, станція "Хрещатик"  
І народ почав з вагона, як картопля випадати 
Переплетені тілами, виїжджаєм з-під землі 
І відчуваєм, що так просто нам не розійтися, ні 
І я лечу, як метелик, забігаю в генделик 
Замовляю нам дві кави збудоражити уяву  
  

Приспів: 
  
Ми цілий день так сиділи, говорили і курили 
Пахли димом і любов'ю, говорили і курили  
Потім люди прийшли, і до нас підсіли 
Ми посунулися трохи, говорили і курили  
І їли ми пиріжки, томатним соком запили  
І з червоними вусами говорили і курили  
Потім трохи помовчали, трохи відпочили  
Взяли закурили і знов заговорили  
 
Коли вечором я сьорбав із пакета бульйон  
Нагадав собі, що не спитав у тебе телефон 
Кілька спальних районів, посередині Дніпро 
Київ - місто невелике, ми зустрінемось в метро 
І зранку знову ниряю у підземні тунелі 
І несе мене до тебе ця криклива канітєль  
І бачу ті самі джинси і той рюкзачок 
І від радості зжимаю у кишені кулачок  
Ще чоловік п'ятдесять у вагон забігає 
Мене розмазує по тобі, ніби маслом коровай 
І я чекаю в душі на зупинку "Хрещатик" 
Щоби вибратись наверх і навіть пози не міняти 
Приспів. (2) 
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Така       як          ти 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8ZV5FYuQxIk           (3:50) 
 
 Чи  знаєш  ти  як  сильно  в  душу  б`є  безжальний  дощ? 
Так  ніби  він  завжди  чекав  лише мене 
A  як  болить  зимовий  спокій  нашогo  вікна 
Ніжно  пастельний  як  і твій  yлюблений 
Моне 
 
Така  як  ти 
Буває  раз  на  все життя 
I  то  із  неба 
Така  як  ти 
Один  лиш  раз  на  все  життя 
Не  вистачає  каяття 
Коли  без  тебе  я  
 
Забути  все  здається я б  ніколи  не зумів  
Новий  дзвінок скидає  відлік  волі  на  нулі 
І погляд твій — він вартий більше ніж мільони слів 
Вічно далекий, як і твій улюблений Далі. 

Така як ти 
Буває раз на все життя 
I то із неба. 
Така як ти 
Один лиш раз на все життя 
Не вистачає каяття, 
Коли без тебе я   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZV5FYuQxIk
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Гуцулка Ксеня 

https://www.youtube.com/watch?v=eq2ENtUDssQ  (3:57) 

Слова і музика Ярослава Барнича 

Темна нічка гори вкрила, 
Полонину всю залила, 
А в ній постать сніжнобіла,- 
Гуцул Ксеню в ній впізнав. 
Він дивився в очі сині, 
Тихо спершись на соснині, 
І слова ніжні, любовні, 
Він до неї промовляв: 

"Гуцулко Ксеню, 
Я тобі на трембіті, 
Лиш одній в цілім світі 
Розкажу про любов. 
Душа страждає, 
Звук трембіти лунає, 
А що серце кохає, 
Бо гаряче, мов жар." 

Вже пройшло гаряче літо, 
Гуцул іншу любить скрито, 
А гуцулку чорнобриву 
Він в останню ніч прощав. 
В Черемоші грали хвилі, 
Сумували очі сині, 
Тільки вітер на соснині 
Сумно пісні вигравав: 

"Гуцулко Ксеню..." 

Я тобі казала щиро, 
Не кохай мене зрадливо, 
А ти думав, що, можливо, 
Що кохання - то є жарт. 

"Гуцулко Ксеню..." 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eq2ENtUDssQ
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Гайтана 
  

Тема  4-1б          
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Завдання 1.4-1б.А:  

Гайтана мріяла 
стати великою 
тенісисткою 

Task 

 

 

 

 

 

 

Learning Activity 1 Гайтана 
1. Instruct the students to read the article Гайтана мріяла стати великою тенісисткою 
2. Instruct the students to answer the accompanying questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reading 

writing linguistic 

Завдання 1.4-1б.А 
вправа: Гайтана 

сріяла стати великою 
тенісисткою 

ст. 86-88  

Завдання 1.4-1б.А 
ключ: Гайтана маріяла 

стати великою 
тенісисткою 

ст. 89-91 

Завдання 1.4-1б.А 
читання: Гайтана 

мріяла стати 
веилою тенісисткою 

ст 82-85.  

 

Тема  4-1б         Урок  1 

B1 
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Learning Activity 2 Гайтана в прямому ефірі 
1. Show the students any one or all of the video clips suggested below. Students whose first 

language is English will find her easy to follow and understand. 

 

 

 
 

 

 

 

Відео: 
 

• Інтерв'ю дня. Гайтана (16:25) 
https://www.youtube.com/watch?v=_ItP_MdWpMo 
 

• Зіркове інтерв'ю. Гайтана (23:59) 
https://www.youtube.com/watch?v=FfoOSnGhxhQ 

• Гайтана - Te Amo | Гараж (31:49) 
https://youtu.be/iwG3R9JATgE
 

• Гайтана назвала доньку як дорогоцінний камінь (31:49) 
https://youtu.be/IFQgkJqIz2k 

 

  

Завдання 
1.4-1б.Б 

Гайтана в 
прямому 
ефірі 

Task 

     listening 

linguistic 

musical 

intrapersonal 

B1 

https://www.youtube.com/watch?v=_ItP_MdWpMo38T
https://www.youtube.com/watch?v=FfoOSnGhxhQ38T
https://youtu.be/iwG3R9JATgE
https://youtu.be/IFQgkJqIz2k
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Гайтана мріяла стати великою тенісисткою 

Гайтана – перша афро-українська співачка в шоу-бізнесі нашої країни. Колись джазова 
виконавиця, тепер вона сама пише музику і слова до своїх хітів. Нещодавно повернулася з 
Африки – їздила в гості до батька, з яким не бачилася 12 років (як відомо, коли Гайтані було 
п’ять років, батьки розлучилися, і дівчинка з матір’ю покинула Конго).  

Під час розмови з “Газетою” життєрадісна виконавиця розповіла, 
чому не стала спортсменкою, згадала афро-українське дитинство 
Гайтани-Лурдес (саме таке повне ім’я відомої співачки. До речі, для 
батьків і друзів вона – Лурдес, а Гайтана – лише сценічне ім’я), 
досвід викладання у… євангелістській школі, поділилася 
враженнями від нещодавньої поїздки в Конго та планами пожити у 
США.  

Львів у мене асоціюється з дощами  

– Ви любите подорожувати Україною. Які асоціації у вас, 
зокрема, пов’язані зі Львовом?  

– Так, особливо люблю бувати в маленьких містечках, де значно 
краще збереглися українська культура і традиції. Люди в Україні 
дуже гостинні... Львів у мене пов’язаний із дощами. Щоразу, коли 

там була, дощило. Мені казали, що це таке прекрасне місто, й обов’язково потрібно прогулятися 
ним. Одного разу мене все-таки “прогуляв” власник однієї автомобільної компанії, мій хороший 
знайомий. Він запросив нас до Львова, щоб допомогти оформити документи на автомобіль. От ми 
під парасолями пройшлися львівськими вуличками, зайшли у схожі на антикварні магазинчики – 
дуже милі й дуже душевні. Пам’ятаю, в центрі навіть ковзанка була взимку. Романтика, однак 
постійно дощить, а я це не дуже люблю, хоч і написала пісню “Лондон, дощі”. Напевно, мені не 
подобається дощ, коли він холодний, а тоді було холодно. Хочеться побачити Львів сонячним.  

– Пов’язуєте своє майбутнє з Україною?  

– Я – людина світу. Не можу сказати, що є патріотом цієї країни. Я – патріот хороших людей, 
хорошого оточення, гарного робочого настрою. Мені абсолютно не важливо, де ці люди. Якщо 
завтра мені скажуть, що всі мої улюблені люди вирушили в нову країну, то скажу: “Поїхали, тепер 
ми житимемо там”. Це нашим політикам треба думати, як зробити таку країну, щоб сюди хотіли 
переїжджати іноземці, а українці не бажали її покидати.  

– Африку, а точніше Конго, вважаєте своєю другою батьківщиною. То який він, африкан-
ський темперамент?  

– Взагалі, африканці веселі, харизматичні, завжди легкі на підйом. У них дуже розвинене почуття 
сімейних цінностей. Це те, що дуже відрізняє їх від європейців. У них багато сестер і братів, і всі 
дуже цінують одне одного. Навіть якщо зведені брати – це завжди одна велика сім’я. Дітки в 
родинах дуже самостійні, з дитинства знають, як з усім упоратися. А ще вони щирі й уміють 
радіти всьому: сонцю, танцям, життю.  



 

84 
 

– Запитання, яке не можу не поставити. Ви колись відчували прояви расової агресії в 
Україні?  

– Чесно кажучи, не пам’ятаю жодної ситуації, коли б відчувала якийсь дискомфорт. Звичайно, в 
школі якісь хлопці-забіяки могли крикнути на мою адресу: “О, мочалка!” Однак я вміла за себе 
постояти. З дитинства займалася тенісом, а потім і танцями, музикою, зокрема джазом і блюзом. 
Мені це добре вдавалося, тому була в центрі уваги. Ну, а люди, які шукають, як би зробити якусь 
гидоту, завжди знайдуть спосіб образити – не важливо, відрізняєшся ти кольором шкіри чи 
окулярами на носі.  

– Тобто в Україні вам цілком комфортно?  

– Тут мене дивують політики. Дивишся по телевізору на їхню поведінку та думаєш: невже вас не 
навчили елементарної культури?! Вони ж повинні бути прикладом для людей. Тому новини не 
дивлюся. Тільки науково-популярні програми на кшталт тих, що показує канал “Дискавері”. Чому 
всі хочуть у США? Тому що там створено чесні правила життя. Не знаю, чому нам поки що не 
вдається жити цивілізовано. Може, тому, що в часи СРСР люди відучилися працювати чесно на всі 
100%.  

В Африці мені подарували козу  

– У дитинстві ви до п’яти років жили в Африці, в Конго, куди переїхали ваші батьки з 
Києва. Але потім ваша мама повернулася з вами в Україну. Чому?  

– Розлучилися – як і в багатьох інших історіях. Тільки тепер, коли з’їздила в Конго вже дорослою, 
зрозуміла, наскільки в моїх батьків різні характери. Мій батько – суворий, справжній чоловік. 
Йому потрібна жінка, яка сиділа б удома та стежила за господарством. А мою маму виховано в 
іншій країні, де традиції дещо відрізняються від африканських. Вона – європейська жінка, яка 
любить бути вільною і може приймати власні рішення. Дивуюся, як вони прожили разом шість 
років. На момент знайомства вони були зовсім молодими. Познайомилися студентами. Мій батько 
родом із Конго, однак навчався в Україні, здобував професію інженера. Закохалися, одружилися... 
Мама народила мене у  
20 років, а вже у 25 розлучилася з батьком. Тепер у мого батька інша дружина, з якою він живе. 
Крім мене, в тата є ще син, мій зведений брат Денжандр. Нас двох йому достатньо, навіть при 
тому, що в Африці заведено мати багато дітей.  

– Яким було ваше дитинство після повернення з мамою до Києва?  

– Коли ми повернулися, мені було п’ять із половиною років. Довелося знову вивчати мову. З 
бабусею співали українські та російські пісні. Вона дуже добре вміла грати на баяні. А через 
півроку я вже пішла в школу. Крім навчання, до 12 років дуже серйозно займалася тенісом. Мама 
навіть планувала, що стану спортсменкою, може, виступатиму закордоном. Але одного разу я 
пішла з подругою в дитячий будинок творчості, де на мою незвичайну зачіску та зовнішність 
звернув увагу викладач вокально-інструментального дитячого ансамблю “Альтана”. Під час 
наступного заняття вперше в житті співала пісні в мікрофон. Із часом музика відсунула теніс на 
другий план, а згодом – і мрії мами про те, щоб я стала фінансистом чи юристом.  
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– Розкажіть про свою нещодавню поїздку до батька в Конго.  

– З’їздила й отримала масу задоволення, поспілкувалася з татом. Розумію, як важливо мати батька 
й маму разом, це дуже потрібно дитині. Зрозуміла, як мені не вистачає чоловічого бачення, 
батькової поради. Тато мені пояснив елементарні речі. Розставання було складним. Хочу хоча б 
раз на рік приїжджати до нього.  

В Африці мені подарували козу, дві великі метрові рибини – як мені розповіли потім, ця риба, 
схожа на сома, дуже смачна й дорога. На острові Сенеге шаман презентував мені папугу Жако. На 
жаль, не вдалося привезти птаха в Україну, бо його занесено в Червону книгу, і вивезення з 
Африки заборонено. Зате привезла до Києва багато етнічних африканських сувенірів, гарний 
національний костюм жовтого кольору та ще багато речей, що тепер нагадують мені про теплу 
зустріч із родичами.  

Можливо, доведеться пожити декілька років в Америці  

– Останнім часом ви багато часу проводите в США...  

– Так, часто літаю у Штати. Ось уже третій рік буваю там щонайменше двічі на рік. Пишу там 
музику, тому що в цій країні дуже багато талановитих музикантів, аранжувальників. Ми міцно 
пов’язалися з Америкою, мені здається, там має відбутися щось велике, що, можливо, змусить 
мене навіть пожити там кілька років. Річ у тім, що пульсація музики в мені збігається з відчуттям 
музики людьми, які роблять її для мене у СЩА. Якщо в Україні музикантам потрібно докладно 
пояснювати, чого я хочу від музики – який ритм, який бас потрібно зіграти тощо, – то в Штатах 
усе розуміють із півслова.  

– Ви виходитимете на американський музичний ринок?  

– Ми завершили запис альбому, його вже зводять. Із цим продуктом шукаємо гарної пропозиції від 
американських компаній. Це буде диск для американсько-канадського ринку та Японії, окрема 
струмінь англомовної музики. Звичайно, він з’явиться і в Україні, Росії та європейських країнах.  

– Свого часу ви викладали в одній з американських євангелістських шкіл. Що стало 
поштовхом до такого незвичного, як для публічної людини, кроку?  

– Так, два роки ходила до церкви та думала євангелізувати весь світ! І в мене була практика в 
недільній школі з дітьми, де викладала уроки Біблії. Це був чудовий досвід. Мені здається, в 
кожної людини є в житті момент самопошуку. У мене цей пошук розпочався в  
17 років. До цього не розуміла, куди йду, навіщо живу, не знала, що мені робити далі. Збагнула, 
що мама не може відповісти на багато запитань, які хвилюють мене, тата поруч не було, всі 
однолітки теж перебували в якомусь хаосі. Й один мій знайомий запросив послухати проповідь. 
Ми прийшли в невеличку церковцю, там були американські євангелісти, мені дуже сподобалася 
форма подачі їхніх думок. Для мене пишні собори тоді були чужими, всі ці прикраси та позолота 
не проникали в моє серце... Мені потрібно було почути щось сучасне, зрозуміле. Дуже швидко 
звикла до цього руху та почала сама ходити в церкву, співати пісні, зокрема в хорі. Розуміла, що 
це дуже корисно для серця, для душі та, природно, вступила там само в біблійний коледж. 
Уважаю, цей досвід був основою для справжнього дорослого життя.  
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– У контексті попереднього запитання: ви ведете здоровий спосіб життя, разом з іншими 
“зірками” шоу-бізнесу підписали “Маніфест українців проти куріння”. Чому для вас це так 
важливо?  

– Мені здається, по жінці відразу видно, який спосіб життя вона веде: хто стежить за собою, 
займається спортом, а хто зловживає алкоголем, курить, не висипається... Я проти куріння, тому 
що куріння впливає на дітей. Мами-курці підставляють своїх майбутніх малюків, адже ця 
шкідлива звичка може погіршити їхнє здоров’я якщо не сьогодні, то завтра.  

Узагалі, коли живеш у здоровій атмосфері, у країні, де серйозно ставляться до теми куріння, як, 
наприклад, у США, думки про куріння не виникає. У Штатах курять тільки ті, хто готовий до того, 
що на них скоса дивитимуться. У деяких аеропортах це виглядає смішно: там є спеціальні кабінки 
для куріння, куди набиваються бідні курці – справжня антиреклама. Я за таке ставлення 
суспільства, коли курити – немодно, тому погодилася підписати “Маніфест українців проти 
куріння”. А щодо алкоголю, то останні півтора року не пила взагалі – мені дуже сподобалося 
відчуття здорового способу життя.  

Розмовляла Оксана Жила 
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 Завдання 1.4-1б.А: 
Гайтана мріяла стати великою тенісисткою 
Вправа: перевірення розуміння прочитаного 

Імʼя: ________________________________ 

Дата: _______________________________ 

1.  Яку славу має Гайтана? 

____________________________________________________________________ 

2. Яким жанром музики вона колись славилася? 

____________________________________________________________________ 

3. Який в неї зараз музичний фокус? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Чому їй подобається Львів? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Чому їй інколи не подобається Львів? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Щодо неї, які якими є люди в Україні?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Які магазинчики в Львові їй подобаються? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Як вона себе описує? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Чому вона каже, що вона не патріот України?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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10. На її думку, про що українські політики повинні думати? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. Як вона описує африканців? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. На її думку, як африканці відрізняються від європейців? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. На її думку, як африканські діти відрізняються від інших? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. Чим вона займалася в дитинстві? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. Чому вона не дивиться новини? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

16. На її думку, чому багато людей хоче жити в США? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

17. Чому, на її думку, її батьки розлучилися? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

18. Ким вона в дитинстві хотіла бути? Ким її мама хотіла щоби вона була? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

19. Чому вона часто їздить в США? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

20. Чому їй сподобалася євангелістська церква? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



 

89 
 

21. Для неї, що стало основою для спражнього дорослого життя? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

22. Які її погляди відносно ведення здорового способу життя? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Завдання 1.4-1б.А:  
Гайтана мріяла стати великою тенісисткою  

Вправа: перевірення розуміння прочитаного  

Імʼя: ________________________________  

Дата: _______________________________  

1. Яку славу має Гайтана? 
Гайтана – перша афро-укаїнська співачка в щоу-бізнесі.  
 
2. Яким жанром музики вона колись славилася? 

Вона колись була виконавицею джазової музики.  
 

3. Який в неї зараз музичний фокус?   
Тепер вона сама пише музику і слова до своїх хітів.  

 
4. Чому їй подобається Львів?   

Вона любить бувати в маленьких містечках, де значно краще збкреглися українська 
культура і традиції.  
 

5. Чому їй інколи не подобається Львів? 
Львів для неї повʼязаний з дощами. Щоразу, коли там була, дощило. 
  

6. Щодо неї, які якими є люди в Україні? 
Вона каже, що люди в Україні дуже гостнні.  
  

7. Які магазинчики в Львові їй подобаються?   
Вона любить ходити в антикварні магазинчики – дуже милі і душевні. 
  

8. Як вона себе описує?   
Вона каже, що вона людина світу  
 
      9. Чому вона каже, що вона не патріот України?    
Вона каже, що вона патріот хороших людей, хорошого оточення, гарного настрою. Їй не 
важливо, де ці люди живуть.  

  
10. На її думку, про що українські політики повинні думати?   

Політикам треба думати, як зробити таку країну, щоб сюди хотіли 
переїжджати  цноземці, а українці не бажади її покидати. 
  

11. Як вона описує африканців?   
Гайтана каже, що взагалі, африканці веселі, харизматичні, завжди легкі на підйом.  
 
 
 

12. На її думку, як африканці відрізнаяються від європейців?   

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FoCb6vdcVCUvEM&tbnid=ogbz7DO560uIGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://novosti-dnja.blogspot.com/2013/02/you-will-like-it.html&ei=ktI4Up7tJ-GligLajYGoAw&bvm=bv.52288139,d.cGE&psig=AFQjCNFoLLEGWS1Gx2tYkMaKG74p45N5cg&ust=1379541864653512
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В африканців дуже розвинене почуття сімейних цінностей. У них багато сестер і братів, 
і всі дуже цінують одне одного. Навіть якщо зведені брати - це завжди одна велика 
сімʼя. 
  

          13. На її думку, як африканські діти відрізняються від інших?   
     Вона вважає, що дітки в родинах дуже самостійні, з дтинства знаюит, як з усім                                   
упоратися. А ще вони щирі й уміють радіти всбому: сонцю, танцям, життю. 
  

14. Чим вона займалася в дитинстві?   
З дитинства вона займалася тенісом, а потім і танцями, музикою, зокрема джазом і 
блюзом.  
  

15. Чому вона не дивиться новини?   
Вона думає, що вони не навчилися елементарної культури.  
  

16. На її думку, чому багато людей хоче жити в США?   
Тому що там створено чесні правила життя.  
  

17. Чому, на її думку, її батьки розлучилися?   
В її батьків різні характери. Її батько – суворий,справжній чоловік. Йому потрібна 
жінка, яка сиділа б удома та стежила за господарством. А мама вихована в країні, де 
традиції дещо відрізняються від африканських. 
  

18. Ким вона в дитинстві хотіла бути? Ким її мама хотіла щоби вона була?   
Вона зайалася тенісом і її мама планувала, щоб Гайтана стала 
спортсменкою. Потім вона зацікавилася музикою.  
  
 

19. Чому вона часто їздить в США?   
Вона там пише музику, тому що в США дуже багато талановитих музикантів, 
аранжувальників... Річ у тім, що пульсація музики в неї збігається з відчуттм музики 
людьми, які роблять її для неї у США.  
 

20. Чому їй сподобалася євангелістська церква?   
Їй дуже сподобалася форма подачі думок євангелістів. Їй потрібно було чути щось 
сучасне, зрозуміле. Вона швидко звикла до цього руху та почала сама ходити в церкву, 
співати пісні, зокрема в хорі. 
  

21. Для неї, що стало основою для спражнього дорослого життя?   
Її досвід в євангелистській церкві і в біблійному коледжі. 
  

22. Які її погляди відносно ведення здорового способу життя?   
Вона вважає, що людина повинна стежити за собою, займатися спортом, і не 
зловживати алкоголь, ані курити, треба добре висипатися ... Вона проти куріння.  
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Tip: this is a great 
way to incorporate cross- 
or inter-cultural activity 
to your lesson plans. 

 

 

 

 

 

Learning Activity 1 Українці – багато національностей, одна душа 
1. Ask the students, working in pairs or small groups, to research other examples of Ukrainian songs 

interpreted by African or African-Ukrainian performers, Asian-Ukrainians, Latino-Ukrainians, or 
others. 

 
Examples may include: 

Леонардо Ободоеке "Така як ти" - Голос Країни - Вибір наосліп - Сезон 4 (11:10) 
https://www.youtube.com/watch?v=JONdjA5HTIo 

Ой.чорна я, си чорна -Oh, the black, I'm black (Nava Nagila) (2:48) 
https://www.youtube.com/watch?v=q6jWLVWc85w 
 
Сонце нам сяе - Гайтана. (11:10) 
https://www.youtube.com/watch?v=CYx-nPGOpzw 

 

 

 

 

 

2. Assign a video assignment in which 
the students compare and contrast the 
experience of Ukrainian songs sung by 
performers of diverse races. 

 
Variation:  

1. Invite students to teach a relatively 
easy Ukrainian song to some of their 
non-Ukrainian peers, striving to 
include as many ethnic and/or racial 
backgrounds as possible.  

    
Завдання 
2.4-1б.А 

Українці – 
багато 
національ
ностей, 
одна душа 

Task 
listening 

speaking 

presenting 

linguistic 

musical 

interpersonal 

intrapersonal 

В1
1 

 

Тема 4-1б   Урок 2 

https://www.youtube.com/watch?v=JONdjA5HTIo
https://www.youtube.com/watch?v=q6jWLVWc85w
https://www.youtube.com/watch?v=CYx-nPGOpzw
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2. Have the students video a sing-along in which they present the experience of sharing Ukrainian 
music with their friends. This exercise could be made easier by teaching a few lines at a time to 
one or more friends, rather than a whole song. Individual song renderings can then be arranged 
into a montage. 

 
 

Note to the Teacher: Practice with the verb виконувати can be found in the Grammar Appendix. 
 

3. Encourage (or Assign) completion of the student self-check lists as a means for student self-
monitoring. 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

Завдання 2.4-1б.А Українці: багато 
національностей... ст. 94-95  

Граматика пізнаваймо дієслово 
виконувати/ виконати 

Appendix A 
 ст. 155 

Завдання 2.4-1б.А перевірка письмової 
роботи ст. 96  

Завдання 2.4-1б.А самоперевірка нових 
навичок ст. 97 

Завдання 2.4-1б.А таблиця оцінювання 
Appendix D 

 ст. 189 
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Завдання 2.4-1б.А  Відео: Українці – багато 
національностей, одна душа 
Ситуація: Твоя школа вирішила провести День міжнародної 
спадщини під час якого учні різних національностей мають 
познайомити інших учнів зі своєю свою культурою. Мета 
твого класу – показати українську мову як міжнародну. Отже, 
ти вирішив представити українську музику в інтерпретації 
різних українців, а також тих, хто вивчає українську мову.  

 

Завдання: Створити 3-хвилинне відео, в якому ти 
представляєш принаймні 3-х різних виконавців української музики, які мають інше етнічне 
походження.  

Критерії: 

• Привітайся зі слухачами. 
• Представ зміст відео. 
• Розкажи принаймні про 3-х музичних виконавців, які мають різне походження. 
• Використовуй субтитри, щоб:   

o розпізнати кожного виконавця чи групу  
o зрозуміти, яка саме пісня виконується  
o коментувати унікальні здібності кожного виконавця  
o Важливо: субтитри повинні бути двома мовами: українською та англійською 
o Повинні включати принаймні 2 з наступних дієслів: співати/заспівати, 

виконувати/виконати, інтерпретувати 
• Підсумуй відео. Зроби висновок.  
• Попрощайся зі слухачами і побажай їм усього найкращого  
 
• Тривалість: 3 хвилини. 
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Роль: подкастер 

Аудиторія: учасники Дня міжнародної спадщини, 
шкільні друзі 

Формат: подкаст або відео (2 – 3 хв.); двомовні 
субтитри 

Тема: Українська музика у виконанні афро-
українських виконавців та представників інших 
культур. 

Завдання: популяризувати українську мову та 
культуру через українську музику; представити її як 
досяжну і таку, яка цінується людьми інших культур.  

Мета: прославити українську мову як міжнародну 

Сильні дієслова:  
співати/заспівати 
виконувати/виконати 
інтерпретувати/поінтерпретувати 
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Завдання 2.4-1б.А     Перевірка письмової роботи 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

Самоперевірка нових навичок 

 

  

Критерії … ні,         
на жаль 

(√) 

так …                  
але без 

допомоги 
не 

обійшлось                     
(√) 

так …       
самостійно 

і 
правильно!          

(√) 

Я (ми) створив/ла(ли) 3-хвилинне відео 
на тему – «Українці: багато 
національностей, один дух» 

   

Я (ми) додав/ла(ли) відповідний опис та 
субтитри для того, щоб глядачі розуміли 
українську музику в інтерпретації 
даного виконавця  

   

Я (ми) перевірив/ла(ли) сценарій на 
наявність мовних помилок    
Я (ми) використовував/ла(ли) сильні 
дієслова: 

співати/заспівати, 
виконувати/виконати, 
інтерпретувати 

   

Я вмію/ можу 
… 

… представити нові знання для нової аудиторії  

 … створити відео, яке зображає українську музику у виконанні 
різних українських виконавців 

 … представити інформацію та ідеї у музичному/відео форматі  

 … правильно використовувати наступні дієслова: 
• співати/заспівати 
• виконувати/виконати 
• інтерпретувати 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/checklists-cliparts.html&psig=AOvVaw2Yukh2wFBTMwCUnXDLGx-3&ust=1582662439011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjsKaD6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/checklists-cliparts.html&psig=AOvVaw2Yukh2wFBTMwCUnXDLGx-3&ust=1582662439011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjsKaD6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Квітка Цісик 

  

 

Тема 4-1в      
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linguistic 

logical 

spatial-visual 

musical 

interpersonal 

 

 

 

 

Learning Activity 1   Квітка у Фейсбуці 

 

 
 

1. Introduce students to Kvitka Cisyk. This can be achieved by means of the article which follows 
and/or YouTube video links found on Assignment 1.4-1в.А, p. 100. 

 
2. Refer also to the original unit Увага! Ми в прямому ефірі! Учнівський зошит ст. 164-171. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Завдання 1.4-1в.А 

Квітка у 
Фейсбуці 

Task  
listening 

reading 

writing 

presenting 

Завдання 1.4-1в.Б Квітка у Фейсбуці ст.100 - 101  

Завдання 1.4-1в.Б читання: Квітка Цісик - 
Історичне повернення  ст.103 - 105 

Завдання 1.4-1в.Б таблиця оцінювання 
Appendix D 

ст. 189 

 

Тема 4-1в    Урок 1  

B1 
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Завдання 1.4-1в.А 
Квітка у Фейсбуці 
 
 
Мовна ситуація:  
 
Ти щойно дізнався про Квітку Цісик та історію її 
життя. Тебе вразила її біографія, і ти вирішив 
поділитися нею з іншими. Ти створюєш уявний 
профіль Квітки Цісик на Facebook, де представляєш її 
біографію та досягнення.  
 
 

Завдання: створити уявну сторінку Квітки Цісик на Facebook  
Допоміжні матеріали: будь-який з fakebook шаблонів  
Допоміжні ресурси:  
 

• Квітка. Голос в єдиному екземплярі ("Інтер",2013) (36:55) 
https://www.youtube.com/watch?v=BDP8oGa-Wt0 

 
• Як унікальний голос Квітки Цісик підкорив Америку - Сила дівчат (2:14) 

https://www.youtube.com/watch?v=u0nuyxfDCrw&vl=uk 
 

• Душа України - Квітка Цісик - Ранок – Інтер (2:20) 
https://www.youtube.com/watch?v=DvrL8dMPRYc 

 
Критерії: 
 

• Вибери відповідний fakebook шаблон з наступними розділами: 
o загальна інформація про людину у розділі  «Інформація»  
o коментарі, які характеризують людину  
o принаймні три фото 
o щонайменше 3 з наступних розділів: захоплення, музичні вподобання,рідне місто, 

сімейний стан, друзі, нагороди/улюблені моменти 
o 2 (посмертні) оновлення. Наприклад: посмертні нагороди, визнання та інше. 

• Правильно використовуй наступні дієслова: 

 співати/заспівати 
 виконувати/виконати 
 виступати/виступити 
 висловлювати/висловити 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BDP8oGa-Wt0
https://www.youtube.com/watch?v=u0nuyxfDCrw&vl=uk
https://www.youtube.com/watch?v=DvrL8dMPRYc
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE6KPWkfreAhWzHjQIHbFjAxIQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/en/facebook-logo-social-network-770688/&psig=AOvVaw25uR11qiYE0cfNK913HdIl&ust=1543599289
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Роль: дизайнер сторінки Facebook 

Аудиторія: користувачі Facebook 

Формат: профіль сторінки на Facebook  

Тема: Квітка Цісик 

Завдання: представити життя і досягнення Квітки Цісик новій 
аудиторії мережі Facebook  

Мета: вшанувати пам’ять Квітки Цісик та її досягнення  

Сильні дієслова:  
cпівати/заспівати 
виконувати/виконати 
виступати/виступити 
висловлювати/висловити 
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Завдання 1.4-1в.А     Перевірка письмової роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоперевірка нових навичок 

 
 

 

 

 

 

 

 

Критерії  … ні,         
на 
жаль                            

(√) 

так …                  
але без 
допомоги 
не 
обійшлось 

(√) 

так …       
самостійно 
і 
правильно!             

(√) 

Я (ми) створив/ла(ли) уявний профіль 
Квітки Цісик на Facebook  

   

Я (ми) дотримувався/лась(лись) усіх 
критерій  

   

Я (ми) перевірив/ла(ли) профіль на 
наявність мовних помилок 

   

Я (ми) використав/ла(ли) принаймні 
одне з сильних дієслів: 
співати/ заспівати, 
виконувати/виконати, 
виступати/виступити, 
висловлювати/висловити 
 

   

Я вмію/ 
можу … 

… прочитати і підсумувати нову інформацію з друкованих ресурсів 
або відео ресурсів                       

 … підсумувати і перефразувати інформацію для того, щоб 
представити її у форматі Facebook  

 … перевірити свою роботу на наявність орфографічних, механічних 
та граматичних помилок  

 …використовувати  принаймні одне з сильних дієслів: 
співати/ заспівати, виконувати/виконати, виступати/виступити, 
висловлювати/висловити 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/checklists-cliparts.html&psig=AOvVaw2Yukh2wFBTMwCUnXDLGx-3&ust=1582662439011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjsKaD6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/checklists-cliparts.html&psig=AOvVaw2Yukh2wFBTMwCUnXDLGx-3&ust=1582662439011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjsKaD6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Квітка Цісик - історичне 
повернення  
Українська Правда - Життя 

21 жовтня 2008 

 

Квітка Цісик - дуже відома американська співачка українського походження. 
Але чи говорить щось її ім'я більшості українців?  

У понеділок в Українському домі відбувся вечір пам'яті Квітки. Незважаючи на те, що 
запрошення коштувало до 150 гривень, зал був заповнений на 100 відсотків.  

Хто ж ця жінка, яку хто чув хоч один раз, уже не може забути? Квітка народилася 4 квітня 1953 
року в сім'ї емігрантів із Західної України. Її батько був професійним скрипалем. 

З чотирьох років батько вчив Квітку грі на скрипці, але ще одним музикантом в сім'ї стала не 
вона, а її сестра Марія - вона стала видатною піаністкою і деякий час була директором 
консерваторії у Сан-Франциско. 

Квітка ж мріяла стати співачкою. Для цього вона вступила до Нью-Йоркської консерваторії, де 
майстерно відшліфовувала своє колоратурне сопрано.  

Працюючи з відомими американськими співаками, Квітка відгукувалася на комерційні 
пропозиції і скоро перетворилася на найвище оплачувану виконавицю джинглів - рекламних 
мотивів для радіо й телебачення.  

Голос Кейсі (так вона була відома американцям, приберігши ім'я Квітка для себе як співачки) 
звучав у рекламних роликах компаній Coca-Cola, American Airlines та авіакомпанії "Дельта", 
Sears, Safeway, Starburst, ABC, NBC, CBS, "Макдоналдс". З 1982 року й до своєї смерті Кейсі 
Цісик залишалася єдиним голосом компанії Ford Motors. 

Кейсі починала як оперна співачка, але згодом стала володаркою одного з найпоширеніших у 
світовому ефірі голосів - завдяки її сольному й бек-вокалу в записах джазових і поп-зірок та 
виконанню рекламних джинглів великих компаній. Американці підрахували, що загалом голос 
Кейсі почули понад 22 мільярди людей. 

Квітка записала кілька пісень для голлівудського фільму "You light up my life", зігравши в ньому 
роль подружки головної героїні, яка співає голосом Кейсі.  

Через юридичну тяганину між рекординговою компанією та кіностудією з приводу того, під чиїм 
лейблом має вийти диск із піснями, головна композиція з фільму вийшла у виконанні іншої 
співачки - Дебі Бун, полонивши США. 
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Під час вручення "Оскара" Джеку Бруксу - автору "найкращої пісні для кіно 1977 року" - пісню 
виконувала Дебі з хором хлопчиків. Квітка проігнорувала запрошення на церемонію.  

Квітка двічі була одружена і обидва рази за видатними музикантами, які й сьогодні належать 
до вершків музичної індустрії США.  

Завдяки своїм чоловікам - композитору-аранжувальнику Джеку Кортнеру й інженеру 
звукозапису Еду Раковичу - Кейсі вдалося 
записати її українські альбоми. 

Як би голосно це не звучало, але мотивом до 
їхнього запису було бажання Квітки прислужитися 
чимось її історичній Батьківщині. До співпраці 
Кейсі залучала найкращих музикантів та 
аранжувальників, вклавши у запис більше 200 
000 доларів із власних коштів.  

Альбоми продюсував чоловік Квітки, відомий 
інженер звукозапису Ед Ракович, на піаніно 
акомпанувала сестра Марія, на гітарах грав 
Стюарт Шарф, а мати Іванна пильнувала за 
правильною вимовою доньки. 

Перший диск "Kvitka" був записаний у 1980 році, 
другий "Two Colors" - у 1989. Між цими датами 
Кейсі встигла розлучитися з Джеком і побратися з 
Едом, якому народила сина Едді. Усі ці перипетії 
не завадили усім трьом плідно співпрацювати у 
створенні музики на обох дисках.  

Для своїх українських сесій Квітка збирала такі 
бездоганні ансамблі, які нечасто могли собі 
дозволити більшість тодішніх поп-зірок США. 
Тому не дивно, що ці диски зібрали купу нагород 
у Канаді, а в 1990 році були номіновані на 
"Греммі" в категорії contemporary folk.  

Квітка Цісик приїздила в Україну лише один раз - у 1983 році разом з мамою. Після здобуття 
Україною незалежності вона мріяла проїхати по країні з концертним туром, але не встигла. Як 
не встигла і записати третій альбом - з колисковими. 

Співачка померла 29 березня 1998 року від раку грудей, не доживши п'яти днів до свого 45-
річчя. Через цю хворобу пішли з життя усі жінки в родині Цісик - мати Іванна у 1994 році, а в 
2003 - сестра Марія. 

Саме тому частину коштів від продажу квитків на вечір пам'яті у Києві буде передано у 
благодійний фонд "Здоров'я жінки і планування сім'ї" для боротьби з раком молочної залози.  

Незважаючи на голосну назву "перший українсько-американський проект", вечір пам'яті 
пройшов у "кращих українських традиціях": ведуча у вечірній сукні під акомпанемент 
пошарпаного роялю переповідала біографію Квітки.  

 
Квітка з чоловіком Едом Раковичем та сином 
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На сцені були встановлені фото Квітки, американський прапор та невеличкий екран, на якому 
продемонстрували кілька хвилин із єдиного україномовного 40-хвилинного інтерв'ю Кейсі та 
ще один американський сюжет про співачку. 

До участі у концерті були запрошені скрипаль Сергій Охримчук, народна артиста Марія 
Стефюк, Олег Скрипка, Марічка Бурмака, Ніна Матвієнко та її дочка Антоніна.  

Серед гостей-організаторів були міністр культури Василь Вовкун, меценат вечора Олександр 
Прогнімак, сестра Квітки Христина Лев, директор Національного симфонічного оркестру 
України Олександр Горностай, який у 1992 році і записав вищезгадане інтерв'ю зі співачкою. 

Вшанувати пам'ять Квітки прийшли засновник видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван 
Малкович зі своїм старшим сином, співак Павло Гудімов, режисер Сергій Проскурня, ведучий 
Данило Яневський та дружина президента Катерина Ющенко. 

У коментарі "Життю" вона розповіла, що вперше почула голос Квітки Цісик на початку 90-х 
років і тоді ж її дуже полюбила. Крім того, Катерина Ющенко відкрила Квітку Цісик для свого 
чоловіка, президента Віктора Ющенка. 

"Я дуже добре пам'ятаю, що у кінці 90-х, коли ми з чоловіком проїжджали всю Україну, то 
завжди слухали її музику в машині. Для нас то була музику, в яку ми закохалися. Мабуть, 
музика Квітки вплинула на життя кожної людини, яка хоч раз її чула", - додала дружина 
президента.  

Дивно, але вперше в авто Квітку почула і Ніна Матвієнко, коли наприкінці 80-х вона виїхала до 
Канади з сольним концертом. Два роки тому у київському таксі почув голос Кейсі і організатор 
нинішнього вечора пам'яті, американський продюсер українського походження Олександр 
Гутмахер.  

Після заяв організаторів про унікальність проекту, який вже побував у кількох містах США, 
наміри міністра культури організувати фестиваль імені Квітки Цісик, який було б добре 
провести у Києві, Нью-Йорку, а потім і Москві, знаючи голос самої Квітки, у душі були 
сподівання (чого гріха таїти), що якщо за це береться американець (!), то вечір має бути 
особливим. 

Розчарування теж було особливим... Увесь час не полишало відчуття аматорства від 
організації вечора з його декларативністю... при цьому усі слова, сказані співаками про Квітку 
були абсолютно щирими!  

Квітка Цісик заслуговує на набагато кращу презентацію її голосу українцям. У нього не можна 
не закохатися! Будь-яка організація вечора, якою б недосконалою вона не була, не може 
применшити красу голосу Кейсі, але вшанувати Квітку треба так, як вона того варта.   
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Learning Activity 1: Profile of Bria 
1. Have students listen to a radio interview with Bria Blessing. A video clip which can serve in this 

regard – playing the audi only – can be found at: 
https://www.youtube.com/watch?v=MqpFokX_zio (37:36) 
Брія Блессінг. Українська душа… з англійським акцентом | Інша сторона 

2. Instruct the students that they are to make a list of her personality traits, likes and dislikes, and 
values as they are listening on sticky notes. 

3. Designate areas on the whiteboard for students to post their observations.  
4. Divide the students into small working groups. Have them compare their ideas and observations 

about her. 
5. Have the working groups post their composite profiles of Bria Blessing in the designated areas. 

 
 

 

 
 
Notes to the Teacher: The video proposed for this learning activity is not a radio interview per se, but 
serves well as an audio exercise if the sound only is played. Of course, the teacher could well decide to 
pay the video with the visual component as well. This being a radio-focusses unit, the audio only should 
be encouraged for developing listening skills.   

 

Learning Activity 2: Jigsaw Reading 
 

1. Assign, depending on the number of students in the class, articles to different student working 
groups or assign parts of the articles to different working groups, or divide any one of the 
teacher-selected articles for a jigsaw-style of peer teaching. 

Завдання 
1.4-1г.А 

Профіль 
Брії 
Блессінг 

Task 
linguistic 

spatial-visual 

kinesthetic 

intrapersonal 

listening 

writing 

speaking 

presenting 

Завдання 1.4-1г.А Профіль Брії 
Блессінг 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Mq
pFokX_zio ( 37:36) 

 

Тема 4-1г            Урок 1   

B1 

https://www.youtube.com/watch?v=MqpFokX_zio
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2. Instruct the students to read their assigned article or section of the article for comprehension, 

then present a summary or paraphrase of what they have read and understood. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 
1.4-1г.Б 

читання  
стилем 
Jigsaw 

Task 
linguistic 

interpersonal 

kinesthetic 

reading 

speaking 

presenting 

Завдання 1.4-1г.Б 
читання: 

Коли всі ... ст. 109 

Завдання 1.4-1г.Б 
читання: 

У житті ... ст. 111  

Завдання 1.4-1г.Б 
читання: 

Українців ... 
ст. 114  

Teacher reference Jigsaw reading 
Appendix B 

p. 176 

B1 
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Learning Activity 3:  Голос Країни! 

 

 
 
 

1. Show the video clip of Bria found at: https://www.youtube.com/watch?v=aqpWl777qpM 
Брія Блессінг "Я піду в далекі гори" - Голос Країни - Вибір наосліп - Сезон 4 (2:20) 

 
 

2. Ask students if their impressions of Bria post-listening the radio program match their impressions 
after viewing the video. Why or why not? 

 
 

 
 
 

Additional clips for viewing: 
• https://www.youtube.com/watch?v=uOXmaChEAX4  

Брія Блессінг - Я відчуваю Тебе (Саундтрек до фільму "Жива" (4K UHD)  (3:34) 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=AjECTUjhg4Y 
Bria Blessing - Дякую (Official Music Video)  (3:36) 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=QAUOTSmiu0w 
Брія Блессінг | ДЖЕМ [14/16]   (57:59) 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=j9mzBA_XdFU 
Ми - Україна (We are Ukraine) by Брія Блессінг (Bria Blessing) (7:54) 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=bfrpu4AOFwQ 
Брія Блессінг VS Леонардо Ободоеке - Команда Вакарчука - Нокаути - Голос 
Країни   (13:33) 

 

 
Завдання 
1.4-1г.В 

Голос 
країни 

Task 

listening 

speaking 

Завдання  1.4-1г.В Голос країни!! 

https://www.youtube.co
m/watch?v=aqpWl777q

pM  (2:20) 

B1 

https://www.youtube.com/watch?v=aqpWl777qpM
https://www.youtube.com/watch?v=uOXmaChEAX4
https://www.youtube.com/watch?v=AjECTUjhg4Y
https://www.youtube.com/watch?v=QAUOTSmiu0w
https://www.youtube.com/watch?v=j9mzBA_XdFU
https://www.youtube.com/watch?v=bfrpu4AOFwQ
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Коли всі почнуть розмовляти українською в 
Україні – буде єдність у державі – співачка Брія 
Блессінг   

18 Листопад 2016, 23:50   

https://www.radiosvoboda.org/a/28126011.html  
   

Галина Терещук   
  

 Львів – Одне з її покликань – відкривати Україну для світу. Українка з 
американським паспортом, співачка й громадський діяч Брія Блессінг вирушила з 
концертами у США та Канаду, щоб розповідати про Україну. Тут вона живе понад 20 
років. Зібрані на концертах гроші музикант передасть на потреби українським 
бійцям. І це вже не вперше.  

Брія Блессінг почувається українкою в Україні й американкою в Америці. У неї рідні і 
друзі в обох країнах. Маленькою дитиною у 1993 році вона разом із батьками-місіонерами 
приїхала з Техасу у Львів. Спершу кілька місяців родина жила у Луганську. Брія пригадує, 
що жодного слова українською вона не знала і не розуміла.  
У моєї родини взагалі немає українського коріння. Щоб вивчити українську мову, батьки 
запросили нам учителя  
Брія Блессінг  
«Ми були з сестрою дітьми, не думали, що будемо тут на все життя, але, на щастя, ми тут 
залишились. Мама почала нас вчити вдома, є така у США система домашнього навчання, 
мама замовила всі потрібні для нас книжки, і так ми закінчили школу. У моєї родини 
взагалі немає українського коріння. Щоб вивчити українську мову, батьки запросили нам 
учителя. Але якось не виходило, а завдяки спілкуванню я вивчила мову, лише граматика 
ще досі складна, намагаюсь її подолати. Українська мова для мене – це одна з 
найпрекрасніших мов світу: вона мелодійна, гарна, поетична мова. Для мене, як 
музиканта, вона дуже лягає на вухо і приємно слухати мені», – розповідає співачка.  
  
Брія Блессінг   
Брія розмовляє українською, і найбільше її дивує масова присутність російської мови в 
Україні, що люди з українськими паспортами відмовляються від рідної мови.  
Багато хто кричить в Україні, що справа не в мові, що важлива єдність. Для мене це дивно 
чути. Я вважаю, що без мови не може бути єдності  
Брія Блессінг  
«Багато хто кричить в Україні, що справа не в мові, що важлива єдність. Для мене це 
дивно чути. Я вважаю, що без мови не може бути єдності. Тільки коли Україна з’єднається 
через мову – буде єдність. Бо через мову українці роз’єднались. Сталін намагався 
знищити українську мову, нищив українців, заселив схід України росіянами і таким чином 
роз’єднав країну і людей. Коли всі почнуть розмовляти українською в Україні – буде 
єдність у державі», – переконана Брія.  
Більша половина пісень у її репертуарі, з якими виступатиме у США та Канаді, українські. 
Сама пише тексти і музику. Спершу просто любила співати, тепер це стало її професійною 
справою. Брія, народжена у Техасі, любить джаз, якого в аранжуванні її пісень є багато. 
Для неї важливий текст, розуміти його і переживати у пісні.  

https://www.radiosvoboda.org/a/28126011.html
https://www.radiosvoboda.org/author/17557.html
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«Головне, щоб я вірила в ці слова. Бо мелодію можна наспівати, а текст маєш зрозуміти. 
Якщо текст я не пережила, то не можу співати, бо тоді це роль на сцені замість того, щоб 
передати власні свої емоції», – говорить співачка.  
Воїни надихнули на пісню  
Брія написала першу українську пісню «Ми – Україна» після поїздки на передову на схід. 
Спілкування з бійцями, ті емоції, які переживала, вилились у слова і музику.  
«Завжди зі сльозами ці поїздки на схід, бо бачу, як їм важко, особливо взимку. Це дуже 
важко, не хочеться, щоб вони там воювали. Але, з іншого боку, я горда, що вони у нас є, 
що стоять і захищають нас із молитвою у серці. Я молюсь, щоб вони вижили і повернулись 
додому», – каже співачка.  
Під час концертного турне містами Америки та Канади Брія не лише знайомитиме з 
українською піснею, культурою, а також розповідатиме про ситуацію в Україні. Бо одним зі 
своїх покликань вважає – відкривати Україну для світу.  
Вона була учасницею двох Майданів, виступала на сході у зоні бойових дій, відтак 
відчуває свою відповідальність перед країною і людьми, з якими живе поруч, не може 
спокійно реагувати на несправедливість.  
  
Брія Блессінг   
Я знаю іншу сторону України, більшу – це прекрасні люди, прекрасна культура  
Брія Блессінг  
«Який би не був паспорт, я маю допомагати Україні, якщо є в цьому потреба. Знаю через 
друзів і родичів в Америці, що американці мало знають про Україну: весь негатив – війна, 
корупція. Алкоголізм, все погане з новин. А я знаю іншу сторону України, більшу – це 
прекрасні люди, прекрасна культура. Через свої концерти намагаюсь передати, щоб люди 
полюбили цю країну, культуру, я розповідатиму про війну. Хочу зробити великий акцент на 
українські пісні, на українцях, які вони мирні, творчі, прекрасні», – каже Брія.  
Давні культура і традиції, які передаються українцями з покоління в покоління, 
захоплюють американку, а ось менталітету на кшталт «моя хата скраю», 
безвідповідальності ніяк не може зрозуміти і вважає це однією з перешкод у розвиткові 
країни.  
Треба взяти за свою країну відповідальність і не очікувати, що хтось щось зробить  
Брія Блессінг  
«Це небезпечний менталітет, треба взяти за свою країну відповідальність і не очікувати, 
що хтось щось зробить», – зауважила Брія Блессінг, яка після заокеанських концертів 
знову повернеться у Львів, а на Різдво поїде з піснями і подарунками до українських 
військовослужбовців.  
  

Галина Терещук   
В ефірі Радіо Свобода з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені 
Франка. Має досвід роботи на телебаченні і в газеті.  

  
 

  

https://www.radiosvoboda.org/author/17557.html
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Брія Блессінг:  
«У житті все дуже просто –
 любіть Бога і людей»   
http://biblechurch.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=388:briya-blessinh-lu-
zhytti-vse-duzhe-prosto-lyubit-boha-i-lyudeyr&catid=43:2011-03-04-12-28-23&Itemid=72 
 
Автор: Яся Сидорчук    Субота, 31 травня 2014 14:36            
  
17 травня на Фестивалі сім’ї мені пощастило перехопити гостю свята –
співачку Брію Блесінг. Участь у «Голосі країни» принесла їй чималу популярність, 
а тому хотілося ближче познайомитися.  

 
Так ось, короткі дані: Брія Блессінг, 34 роки, 
16 років живе у Львові разом із сім’єю. Працює в громадській організації «Lviv Abolitionists», яка
бореться проти торгівлі людьми, проводить превентивні семінари для дітей та підлітків. Займа
ється служінням прославлення у Церкві «Живе Слово».  
Враження про Фестиваль сім’ї…  
Я захоплена! Там ціле поле (територія футбольного поля) 
з різними іграми, змаганнями для дітей і дорослих. Сім’ї бавляться, 
а це якраз те, чого не вистачає –
давати можливість родинам просто веселитися разом. Сподіваюся, що вдома надалі вони теж 
будуть не просто сидіти перед телевізором, 
а гратися чи пекти щось смачненьке на кухні разом. На вулиці стільки посмішок, люди щасливі!
  
Коротко про твою родину…  

У нас дуже дружня родина з п’яти чоловік – тато з мамою, я 
і дві молодших сестри. Вони мої найкращі друзі. Багато часу проводимо, разом служимо.  
Є якісь особливі традиції, «фішечки» сім’ї Блессінгів?  
Можу сказати, що є. Багато років назад ми почали вивчати єврейські корені у християнстві. Де
які речі, які ми читали в Біблії –
стали для нас більш живими і зрозумілими, Бог почав відкривати нам по-
новому єврейські традиції Старого Заповіту. Це звичайно для нас не Закон, але ми намагаємо
ся разом проводити кожен вечір п’ятниці, тоді, коли у євреїв починається шабат. Обов’язково с
пільна вечеря з власноруч спеченим хлібом «хала» –
здобна булка з переплетених смужок тіста з медом. Також співаємо єврейські пісні прославлен
ня, спілкуємося.  

  
Одна справа –
народитися у християнській родині, але як ти особисто зрозуміла, що Ісус є 
і твій Спаситель?  
Так, 
я росла у церкві з народження. Часто чула історії про Христа. На одній з пасхальних святкуван
ь, коли мені було 7 років, я вперше пережила цей момент, що Ісус не просто помер за нас, 
а взяв на Себе мої гріхи, щоб я могла бути з Богом. Звичайно, 
я тоді ще не все зрозуміла. Але спершу ти приймаєш спасіння, а далі був процес -
навчання жити з Богом, приймати рішення на основі Його волі.  
На яких принципах ти плануєш будувати свою сім’ю?  
Сподіваюся на свою сім’ю)) 
З Господом завжди є надія. Чим я стаю мудріша, розумію, що насправді в житті все дуже прост
о. Як сказав Ісус -

http://biblechurch.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=388:briya-blessinh-lu-zhytti-vse-duzhe-prosto-lyubit-boha-i-lyudeyr&catid=43:2011-03-04-12-28-23&Itemid=72
http://biblechurch.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=388:briya-blessinh-lu-zhytti-vse-duzhe-prosto-lyubit-boha-i-lyudeyr&catid=43:2011-03-04-12-28-23&Itemid=72
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любіть Бога і людей. Якщо ми це робимо, то все інше буде в порядку. Але важливо усвідомлю
вати, що любов це не просто відчуття, а й наші слова та вчинки.  
Декілька питань про проект («Голос країни. Перезавантаження»). Як ти сприймаєш участ
ь у проекті? Тобі вдалося пройти головний відбір, пройти перші етапи у команді С. Вака
рчука…  
Я сприймаю це як двері, які Бог переді мною відкрив. Намагалася не брати цей проект близько
о серця. У мене не було на думці стати відомою, бути на великій сцені чи виграти у конкурсі. 
Я відчула Божий поклик до участі у проекті, 
і коли Господь вирішив, що моя робота там завершена, Він закрив двері. Я не ангел, 
і мені, звісно, неприємно було програвати, оскільки я вкладала туди зусилля, час. Але я довіря
ю Богу.  
А участь у проекті вплинула на твоє життя?  

Дуже!  
Мінімум ти потрапила в м. Ірпінь на Фестиваль cім’ї…  
Це точно! Я б, можливо, з вами ніколи не познайомилася. 
З дитинства хотіла, щоб музика для мене стала не тільки хобі, але і кар’єрою. Десь три роки на
зад, 
я почула, як Бог мене до цього покликав. Почала записувати альбоми (як автор, композитор і в
иконавець пісень), але не зовсім знала, як розшити цю діяльність.  
Через цей проект вже тисячі людей слухають мою музику. Крім того люди, особливо підлітки, з
вертаються до мене, просять у мене поради. Тому це чудова можливість поділитися не лише п
існями, а й любов’ю Божою та Доброю Новиною. Само собою –
 більше запрошень на різні святкові заходи, більше виступів.  
Ти намагаєшся позиціонувати себе як християнська  чи взагалі як світська співачка?  
Я розумію, що люди мають під цим на увазі. Але мене бентежать ці терміни. 
Є просто музика. Бо ми не скажемо у житті «я ходжу до християнського лікаря, 
а ти до світського». Музика – це як інші види роботи. 
А для кожної віруючої людини робота повинна бути як для Господа, бо ми свідчимо цим наши
м колегам, знайомим.  
Тоді більш правильне запитання – яка тематика твоєї музики?  
Напевне, як у Біблії – є книги, де Бог відкривається як активний Учасник, а 
є де він частина людських відносин. Так і мої пісні. Частково на євангельську тематику, просла
влення. Інші – про людей, життя, любов. З Божою допомогою я випустила два альбома: 
«Chapter 1: Of Flying and Falling» і «Prologue».  
Після першого виступу на «Голосі країни» тебе часто в коментарях порівнювали з Квітк
ою Цісик. Чудова пісня «Я піду в далекі гори», мелодійний голос, 
і ледь помітний американський акцент… 
 Можеш погодитися з такою паралеллю в твою сторону?  
Це величезний комплімент для мене. Безперечно, 
я себе не можу повноцінно слухати зі сторони, але мені тяжко порівнювати свій вокал і Квітки 
Цісик. Вона має чистий професійний голос, займалася вокалом у дуже престижних закладах. А
ле я вдячна, що знаходяться шанувальники, які моє виконання співставляють з Квіткою.  
Авторитети у твоєму житті.  

У всіх сферах головним авторитетом залишається Бог. По-
друге, це батьки. Ясно, що я вільна приймати власні рішення, але для мене важливо радитися 
з їхньої думкою.  
У музичному плані…  
Не знаю, чи назвала б авторитетом, але в музиці мене дуже надихає Елла Фітцджеральд, 
з сучасного – Bethel Music (група прославлення з церкви Bethel Church (Реддінг, Каліфорнія). 
Fine Frenzy  – подобається як вона використовує свій голос.  
Ти такий довгий період проживаєш в Україні, чи відчуваєш патріотизм за нашу країну?  
Так, відчуваю. Особливо в останні часи, коли ми переживали події Майдану, 
а тим більше зараз напружена ситуація. Хочеться бути з українцями. Хочеться не просто казат
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и, а й показати людям свою небайдужість, переживання. До сьогодні моя сім’я та я 
 без зупинки молимося за майбутнє України.  
Щоб би ти хотіла побажати, порадити усім, хто читає інтерв’ю?  
Те, що лежить на серці сьогодні, це церква в Україні –
 щоби стіни між церквою і світом почали падати. Щоб церква не боялася нести любов Христа д
о людей. 
А не чекати, допоки люди самі будуть заходити у наші храми. Перш за все звертайте свою ува
гу на людей, які «недостойні». Адже Ісус прийшов не для здорових у цей світ, 
а для «хворих», грішних. Особливо в такі нелегкі часи, їм потрібна любов Христа.  
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02.08.2015   
Голос Америки  2015 VOA, Inc. Всі права захищені   
http://ukrainian.voanews.com/content/article/2895602.html  
 

Брія Блессінг: українців дуже люблю за 
душевну силу   

Надруковано: Оксана Цісик   
  

  

Співачка та композиторка американського походження Брія Блессінг, яка стала відомою в Україні 
після участі в шоу «Голос країни», 7 серпня починає благодійний тур Сполученими Штатами та 
Канадою. Кошти, зібрані від продажу квитків на її концерти, Брія передасть на допомогу жертвам 
війни в Україні.  
Зокрема 15 серпня відбудеться виступ у Сан-Франциско, 21-го – у Вашингтоні, 24-го – у Сіеттлі. З 
повною афішею можна ознайомитися тут. Під час туру заплановано зустрічі з пресою, 
представниками українських консульств і посольств, участь в українському фестивалі в 
Сакраменто, а також зустрічі з молоддю. 
Напередодні туру Брія розповіла «Голосу Америки», що спонукає її допомагати жертвам війни і 
чому вона, американка без українського коріння, яка в 13 років переїхала в Україну та вивчила 
українську мову, полюбила цю країну як рідну.  
Оксана Цісик: Розкажіть, будь ласка, чому для вас важливо допомагати тим, хто постраждав від 
війни?  
Брія Блессінг: Зі стількох причин! Насамперед як для християнки найважливіші заповіді для мене – 
це любити Бога всім серцем, всією душею, всією силою, та всім розумом... І далі, любити людей, як 
любиш самого себе. Ці принципи примушують мене допомагати іншим.  
А ще – це моя країна. Це мої люди. Я є частиною цього суспільства. Тому я сама, як і всі українці, 
які кажуть, що люблять Україну, відповідальна за те, що відбувалося тут учора, за те, що 
відбувається сьогодні, і за те, яким буде завтрашній день в Україні. І кращого, світлішого 
майбутнього зможемо досягати тільки з Господом у серці та тримаючи одне одного за руку.  
О.Ц.:  За що ви полюбили Україну?  
Брія: Полюбила Україну, бо Господь дав мені великий подарунок – бачити цю країну, цей народ, як 
Він бачить. Я глибоко розумію, наскільки сильно Він любить цих людей, і відповідно, я люблю 
Україну більше і більше. Полюбила, бо виросла тут. У цій країні є стільки спогадів, стільки уроків 
життєвих, які мене сформулювали в юності. Полюбила Україну, бо це прекрасна, багата країна 
(історія, культура, традиції), яка має унікальний характер у світі.  
О.Ц.: Що вам подобається у США та американцях, а що – в Україні?  
Брія: У США подобається простота в людях, тим паче – там, де я виросла, де моя родина, на півдні 
США (Техас, Теннессі). Нечасто буваю там, але подобається, що можу зайти в кафе, чи в магазин, 
чи в парк, і майже гарантовано буде розмова з «чужою» людиною, яка вже через 30 хвилин більше 
не буде чужою. Багато людей дуже відкриті, дуже прості.  
Українців дуже люблю за душевну силу. Цей народ за свою історію пережив стільки, стільки 
боровся і досі бореться... але українці не здаються. Вони мирні, терплячі, але коли треба, українці 
готові боротися  за своє майбутнє та майбутнє своєї країни. Я багато чого навчилися від моїх двох 
культур. Я б не була такою, якою є сьогодні, без США та України. Вічно буду дякувати Богу за те, 
що подарував мені ці дві країни.  
О.Ц.:  З якою країною ви пов’язуєте своє майбутнє?  
Брія: Я готова слідувати за Господом, хоч би куди Він мене покликав... але якщо говорити про своє 
власне бажання, то дуже хочу жити всі свої дні в Україні.  
   

   
   
  

http://ukrainian.voanews.com/content/article/2895602.html
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Learning Activity 4: Подкаст – Дві американки, одна пісня 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Show the following Youtube videoclip.  
https://www.youtube.com/watch?v=tze-rdKajU0 
СПІВАЧКА БРІЯ БЛЕССІНГ У СТУДІЇ "РАНКУ ПО-КИЇВСЬКИ"  (10:57) 

 
2. Assign the Podcast Assignment: Дві американки, одна пісня 

 
Notes to the Teacher: For practice with some of the recommended verbs (Assignment 2.4-1.г.А) 
see Appendix A, p. 155. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

linguistic 

seeing, 
imagining 

musical 

interpersonal 

 
 
Завдання 2.4-1г.А 
 
 

Дві американки, одна 
пісня 

Task listening 

speaking 

presenting 

Завдання 2.4-1г.А Дві американки, одна 
пісня ст. 117-118  

Вправа Пізнаваймо дієслово 
виконувати-виконати ст. 155 

Вправа Пізнаваймо дієслово 
вистпати-виступити ст. 117  

Завдання 2.4-1г.А Перевірка письмової 
роботи ст. 119  

Завдання 2.4-1г.А Самоперевіпення нових 
навичок ст. 119  

 

Тема 4-1г        Урок 2   

B1 

https://www.youtube.com/watch?v=tze-rdKajU0
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 Завдання 2.4-г.А  Подкаст: 
Дві американки,  одна пісня 
 
Ситуація: Після того, як ти дізнався про двох визначних 
американських співачок, які стали відомими в українському 
музичному просторі завдяки інтерпретації пісні Я піду в далекі 
гори, ти вирішив створити подкаст і поділитися ним з місцевою 
україномовною радіопрограмою. Тема твого подкасту – подібності 
та відмінності Квітки Цісик та Брії Блессінг, а також їхнє 
виконання цієї захоплюючої пісні.  
 
 

Критерії: 

• Вступ: 
o Привітайся зі слухачами.  
o Представ себе.  
o Озвуч зміст подкасту.  

• Зміст: 
o Розкажи слухачам про життя та музичні досягнення Квітки Цісик та Брії Блессінг 
o Наведи 3 вагомі подібності та відмінності між цими двома співачками.  
o Правильно використовуй наступні дієслова: виступати, виконувати, співати, 

представляти, інтерпретувати, записувати. 

• Висновок: 
o Підсумуй подкаст. 
o Подякуй слухачам. 
o Попрощайся зі слухачами. 

 
 
Оцінка Див: схема оцінювання 
Тривалість: макс. 3 хв.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://ckut.ca/sites/ckut.ca/files/styles/medium/public/story_images/2059/13323633_1135384556526301_1627424430074381303_o.jpg?itok=YjRQ27BF&imgrefurl=https://ckut.ca/en/content/ckut-taking-podcast-proposals&docid=ZUaMW5RKJgtaXM&tbnid=O8zkNev26tjf1M:&vet=10ahUKEwiXxvm2_c_eAhUvFzQIHVLqA3AQMwiyASg7MDs..i&w=270&h=296&hl=en&bih=551&biw=1291&q=podcast&ved=0ahUKEwiXxvm2_c_eAhUvFzQIHVLqA3AQMwiyASg7MDs&iact=mrc&ua
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Роль: подкастер 

Аудиторія: загальна; українські радіослухачі 

Формат: подкаст (2 – 3 хв.) 

Тема: Дві молоді американські жінки інтерпретують 
пісню Івасюка, яка є дуже важливою для багатьох 
українців. Що є схожого між ними? Що відмінного? Яким 
чином ця пісня допомогла їм виконавців.  

Завдання: поділитись знаннями про захоплюючу кар’єру 
цих обох жінок, а також про пісню-гімн українського 
народу.  

Мета: розповісти слухачам про двох молодих, 
маловідомих  

Сильні дієслова: 

            виступати-виступити 
виконувати-виконати 
співати-заспівати 
представляти-представити 
інтерпретувати-поінтерпретувати 
записувати-записати  



 

118 
 

Завдання 2.4-г.А   Перевірка письмової роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Самоперевірка нових навичок 

Критерії … ні,          
на жаль 

    (√) 

так …                  
але без 

допомог
и не 

обійшло
сь         
(√) 

так …       
самостійно 

і 
правильно
!           (√) 

Я (ми) склав/ла(ли) сценарій, який 
включає привітання, вступ, зміст, 
висновок та прощання 

   

Я (ми) додав/ла(ли) необхідну 
інформацію, яка пояснює мою (нашу) 
точку зору 

   

Я (ми) перевірив/ла(ли) сценарій на 
наявність мовних помилок 

   

Я (ми) використовував/ла(ли) сильні 
дієслова: 

виконувати-виконати 
виступати-виступити 
представляти-представити  
співати-заспівати 
інтерпретувати-поінтерпретувати 
записувати-записати 

   

Я вмію/ 
можу … 

… підсумувати і перефразувати нові знання 

 … порівняти та протиставити ідеї  

 … написати сценарій для подкасту/відео 

 … представити інформацію та ідеї у подкаст/відео форматі 

 … правильно використовувати наступні дієслова: 
виконувати-виконати 
виступати-виступити 
 представляти-представити  
співати-заспівати 
інтерпретувати-поінтерпретувати 
записувати-записати 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/checklists-cliparts.html&psig=AOvVaw2Yukh2wFBTMwCUnXDLGx-3&ust=1582662439011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjsKaD6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/checklists-cliparts.html&psig=AOvVaw2Yukh2wFBTMwCUnXDLGx-3&ust=1582662439011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjsKaD6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Learning Activity 1  Музика – муза мого життя!  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
1. Generate introductory discussion with a polling of students’ preferences as to one or any combination 
of the following questions:  

Пісня, яка завжди мені підносить настрій: __________________________________________ 
Пісня, яка мене надихає: __________________________________________________________ 
Пісня, яку я можу слухати знову і знову: ____________________________________________ 
Пісня, з якою я асоціюю найкращі спогади: __________________________________________ 
Пісня, яка викликає в мене сильні емоції: ____________________________________________ 
Пісня, котру я ненавджу: _________________________________________________________ 
Пісня, котра для мене дуже романтична: ___________________________________________ 
Пісня, яка найкраща для виконання тренування: ______________________________________ 
Піcня, яку я б присвятив моїй дівчині / присвятила моєму хлопцеві: ______________________ 
Пісня, яку я б присвятив моєму найкращому другові / присвятила моїй найкращій подрузі: __ 
Пісня, яку я б присвятив / присвятила моїм батькам: _________________________________ 
Пісня, яку я б присвятив / присвятила моїм однокласникам: ____________________________ 
Пісня, яка для мене найбільш патріотична: __________________________________________ 
Пісня, яка мене підтримує: ________________________________________________________ 
Пісня, яка найкраще мене представляє: _____________________________________________ 

 

 

Завдання 
1.4-2.А  

Музика - 
муза мого 
життя! 

Task linguistic 

musical 

intrapersonal 

Завдання 1.4-2.А Музика - муза мого 
життя! ст. 124  

 

Тема 4.2     Урок   1 

writing 
A2 
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Notes to the Teacher: 
While it is preferable for 
students to list Ukrainian 
songs, the key idea here is 
to generate language 
production, so it may be 
useful in some 
classrooms - at least to 
get started - to generate a 
list in theшк first 
language.  
Or, the students may 
naturally list songs in 
each language.  
Be attentive to the 
students’ ability and use 
cues from the learners to 
steer language production 
toward Ukrainian. 
 
 
 

 
 

Tip: If students’ dominant language is English, strengthen the Ukrainian 
component by:  

• encouraging students with knowledge of Ukrainian pop music to suggest a 
Ukrainian counterpart 

• making your own suggestions to the students as to Ukrainian counterparts 
Example: Happy by Pharrell Williams  
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs and Надія Є (Mad 
Heads - https://www.youtube.com/watch?v=y-WOw8Bv6_8 ), or Сонце 
нам сяє by Гайтана (https://www.youtube.com/watch?v=CYx-nPGOpzw). 

• assigning small-group work to research Ukrainian pop music that aligns with 
English-language choices 

• having students present mini-DJ sessions in which a Ukrainian song is 
matched in mood and content to an English song. 

 

Tip: This warm-up activity can be conducted orally or in written form (For your convenience, these 
questions are reproduced on p.124), with sharing of ideas afterward.  

Choose the type of activity that best suits your students. 

Where students may be weak in familiarity with Ukrainian songs, combine these students in small groups with 
students who are.  

Alternatively, this activity can be reconfigured into a research activity to get to know Ukrainian pop music better. 
The students can be challenged to make a mini-DJ presentation as their way of responding to a selection of the 
questions on p. 124.  

Also, encourage students to come up with responses to their own prompts, not listed in the response sheet on p.124, 
if they would like to explore other avenues. 

 

 

    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs
https://www.youtube.com/watch?v=y-WOw8Bv6_8
https://www.youtube.com/watch?v=CYx-nPGOpzw
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Learning Activity 2  Радіохвиля і пісні, які нас підтримують 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Notes to the Teacher: 
The song Радіохвиля does not necessarily contribute to the topic of radio in general, but is an interesting 
use of the concept of radiowaves as a metaphor for human connectedness, emotional endurance, the 

human need to reach out to others. 
 
 
 
1. Play the video of Maria Burmaka singing Радіохвиля 
found at: 
https://www.youtube.com/watch?v=bkUtSNzf_MQ  ( : ) 
 
Option a : Play the song before giving the students the 
lyrics found on p. 125.  
Encourage the students to offer reactions as to what they 
think the song is about.  
 
Option b: Play the video as students follow along with 
the lyrics already handed out to them. 
 
 

 
 

 

 
 
 

Завдання 
1.4 -2.Б  

Подкаст: 
пісня 
Радіохвиля і 
пісні, які нас 
підтримують 

Task linguistic 

musical 

intrapersonal 

interpersonal 

listening 

reading 

writing 

speaking 

Завдання 1.4-2.Б пісня: Радіохвиля 
https://www.youtube.c
om/watch?v=bkUtSNz

f_MQ  ( : ) 

Завдання 1.4-2.Б лірика: 
Радіохвиля ст. 125 

B1 

Tip: This activity works well 
for students with strong literary or 
esthetic skills, and is a good cross-
disciplinary exercise with literature 

studies. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bkUtSNzf_MQ
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2. Arrange students into pairs or small working groups. Students who prefer to work alone should be 
given this option. 
 
3. Assign the Podcast Assignment. 

 
 

  

Завдання 1.4-2.Б 
Радіохвиля і 

музика, яка нас 
підтримує 

ст. 126-7 

Завдання 1.4-2.Б 
Перевірка 
письмово\ 
робююоти 

ст. 128 

Граматика  
Пізнаваймо 

дієслово 
виконувати-

виконати 

Appendix A 
 ст. 154 

Завдання 1.4-2.Б Самоперевірка 
нових навичок ст. 128 

Завдання 1.4-2.Б таблиця 
оцінювання 

Appendix D 
ст. 189 
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Завдання 1.4-2.А Музика – муза мого життя! 
 
 
Заповни прогалини твоїм вибором пісень. 
 
 
 
Пісня, яка завжди мені підносить настрій: ______________________________________________ 

Пісня, яка мене надихає: ______________________________________________________________ 

Пісня, яку я можу слухати знову і знову: ________________________________________________ 

Пісня, з якою я асоціюю найкращі спогади: ______________________________________________ 

Пісня, яка викликає в мене сильні емоції: ________________________________________________ 

Пісня, котру я ненавджу: _____________________________________________________________ 
 
Пісня, котра для мене дуже романтична: ________________________________________________ 
 
Пісня, яка найкраща для виконання тренування: ___________________________________________ 
 
Піcня, яку я б присвятив моїй дівчині / присвятила моєму хлопцеві: __________________________ 
 
Пісня, яку я б присвятив моєму найкращому другові / присвятила моїй найкращій подрузі: ______ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Пісня, яку я б присвятив / присвятила моїм батькам: ______________________________________ 
 
Пісня, яку я б присвятив / присвятила моїм однокласникам: _________________________________ 
 
Пісня, яка для мене найбільш патріотична: _______________________________________________ 
 
Пісня, яка мене підтримує: _____________________________________________________________ 
 
Пісня, яка найкраще мене представляє: __________________________________________________  
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Радіохвиля 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bkUtSNzf_MQ 

Слова: Марія Бурмака Музика: Марія Бурмака 
  
Декілька хвилин сховатись від дощу,  
А здавалося колись - більше не прощу! 
Голоси сумні радіомереж 
Все пояснюють мені: любов не має меж! 
 
Приспів: 
Не зупиняйте цю радіо-радіохвилю! 
Не вимикайте! Я хочу почути слова! 
Не залишайте мене! Я сама не зумію 
Йому сказати, що я іще жива! 
Що я іще жива!.. 
 
Декілька хвилин - іще життя навчить 
Не знаходити причини, де нема причин. 
Декілька секунд, як декілька століть, 
Дивно так, що там, де серце, зовсім не болить. 
 
Приспів. (2) 
 
Декілька хвилин з тобою, а тоді 
Тихо так, що чути, ніби Ангел пролетів. 
Що було моїм - не перекреслив ти, 
Все сказала, що хотіла, а тепер іди! 
На ходу все зупиниться, 
А далі серце, ніби заповільниться, 
Не моя була провина в тім, 
Що бути сильною не захотіла я... 
 
Приспів. (2) 
 
Не зупиняйте цю радіо-радіохвилю! 
Не залишайте мене! Я сама не зумію 
Йому сказати, що я іще жива! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bkUtSNzf_MQ
http://www.pisni.org.ua/persons/138.html
http://www.pisni.org.ua/persons/138.html
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Завдання 1.4-2.Б:    Радіохвиля і пісні, які 
нас підтримують 
 

 

Вказівки: 

1. Послухай пісню Радіохвиля.  
2. Створи подкаст або відеоблог, в якому ти: 

• обговорюєш твою інтерпретацію цієї пісні 
• називаєш пісню, яка тобі допомагає переносити емоційні розпади разом з 

поясненням чому 
• обговорюєш, як музика тобі дає силу разом з виразними прикладами 
• радиш слухачам, яка пісня (які пісні) підносить (підносять) тобі настрій 

 

Критерії: 

• Вступ: 
o Привітайся зі слухачами.  
o Представ себе.  
o Озвуч завдання подкаст-реклами.  

• Зміст: 
o Поділись зі слухачами своєю інтерпретацією слів пісні.  
o Поділись зі слухачами чому саме автор пісні обрав радіо як спосіб вираження своїх 

думок та емоцій. 
o Вибери принаймні 2 пісні, які ти вмикаєш для того, щоб покращити свій настрій. 

Поясни чому.  
• Висновок: 

o Підсумуй ефір. 
o Подякуй слухачам. 
o Попрощайся і побажай всього найкращого. 

 
 
 
 
 
Роль: подкастер 

Аудиторія: загальна; українські радіослухачі, 
однокласники й однолітки 

Формат: подкаст (2 – 3 хв.) 

Тема: моя інтерпретація пісні Радіохвиля і 2 пісні, які 
мені особисто підносять настірй 
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Завдання: поділитись своєю інтерпретацією пісні Радіохвиля і запропонувати ще 2 українські 
пісні, які могли б піднести настрій людини. 

Мета: обговорити інтерпретацію пісні і запропонувати ще інші алтернативи, які можуть 
підтримати людину. 

Сильні дієслова: 
   слухати-послухати 
   виконувати-виконати 
   інтерпретувати - поінтерпретувати 
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Завдання 1.4-2.Б  Радіохвиля і пісні, які нас 
підтримують 

Перевірка письмової роботи 

 
 

 

 

 

 

 

 

С
а
м
о
п
е
Перевірка нових навичок 

 
 

 

 

 

 

 

 

Критерії … ні,         
на 

жаль 

      (√) 

так …                  
але без 

допомог
и не 

обійшло
сь       
(√) 

так …      
самостій

но і 
правиль

но!            
(√) 

Я (ми) склав/ла(ли) сценарій, який включає 
привітання, вступ, зміст, висновок та 
прощання 

   

Я (ми) додав/ла(ли) необхідну інформацію, 
яка пояснює мою (нашу) точку зору    
Я (ми) перевірив/ла(ли) сценарій на 
наявність мовних помилок    
Я (ми) використовував/ла(ли) сильні 
дієслова: 
           слухати-послухати 

виконувати, виконати 
(по)інтерпретувати      

   

Я вмію/ 
можу … 

… підсумувати і перефразувати нові знання 

 … порівняти та протиставити ідеї  

 … написати сценарій для подкасту/відео 

 … представити інформацію та ідеї у подкаст/відео форматі 

 … правильно використовувати наступні дієслова[DP1][DP2]: 
слухати-послухати 
виконувати-виконати 
інтерпретувати-поінтерпретувати 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/checklists-cliparts.html&psig=AOvVaw2Yukh2wFBTMwCUnXDLGx-3&ust=1582662439011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjsKaD6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/checklists-cliparts.html&psig=AOvVaw2Yukh2wFBTMwCUnXDLGx-3&ust=1582662439011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjsKaD6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Світ Реклами 

 
  

 

Тема 5 
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Notes to the Teacher: 

• In the original unit Увага! Ми в прямому 
ефірі! (учнівський зошит), advertising and 
advertisements are introduced as knowledge 
content  (See: pp 89-97), with later provision for 
written analytical work in response to 4 print ads 
(For ads see: pp 140, 145; for ad analysis see: pp 
138-156). The print ads are not authentic, but do 
provide ample illustration of some of the 
advertising gimmicks and persuasive language 
techniques presented. (See: pp 94-97) 

The expectation was that this knowledge would enable students to craft advertisements for their radio 
program projects. (See: pp155-156) It was also implicitly understood that teachers would find additional 
authentic examples – usually in print – of ads, and have students apply their knowledge of advertising 
technique and strategies to their study and analysis. 

The current unit Addendum offers students an opportunity to explore and critique authentic Ukrainian 
TV ads through the medium of the Internet, incidentally also simplifying the search for authentic 
examples for teachers. 

 
 

 

Тема 5      Урок 1 

Tip: This unit section is 
a great way to reinforce 

consumer awareness skills 
that students are exposed to 
in their high school curricula. 
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Learning Activity 1 Аналіз  реклам 
1. Refer students to pp 89-97 of the original unit. Instruct students according to according to your 

teaching preference, as well as student learning styles and abilitites. 
 

2. Refer students to the TV Ads resource sheet, following, and to the learning activity sheets in the 
original unit 21.5 Аналізуємо справжню рекламу ...  
 

3. Instruct the students to choose any 4 TV ads and submit them to analysis, as per the rubrics of 
this activity sheet. 

Notes to the Teacher:  

1. The teacher should feel free to limit the rubrics of the activity sheet (above-mentioned вправа 
21.5, pp 138-156) to those deemed most essential or relevant. 

2.   A computer lab is ideal for viewing the ads, but students will be able to manage with their smart 
phones. Transferring of the YouTube links to a viewing platform such as Google Slides will make 
access easier for students. 

4. This activity works well as a pairs or small-group activity. 
 

5. For an added communication component to this task, pre-assign ads to student pairs or small 
groups, then have students post their findings for presentation to their classmates. 
 

6. This learning activity lends itself well for assessment of written response to listening 
comprehension.  

 

 

 

  

Завдання 
1.5.А 

Аналіз 
реклам 

Task 
linguistic 

logical 

spatial-visual 

musical 

interpersonal 

Завдання 1.5.А Аналіз реклам ст. 

B1 
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Завдання 1.5.А    Телевізійна Реклама  

 
Представляємо список різноманітних товарів на 
телебаченні. Це, звичайно ж, не є весь список 
реклам; тобі можливо і відомі інші високоякісні 
реклами українською мовою, які варто дослідити 
в межах цього проєкту. Не забудь отримати 
підтвердження свого вчителя перед тим, як 
приступати до роботи.  

 
 
 
 
 

вода 
https://youtu.be/QtSJtPmtMcs 
https://youtu.be/qFcWBz_ccgI 
https://youtu.be/Ba8ozd9z7io 
 

молоко 
https://youtu.be/z6854HyI6rQ 

 
сік 

https://youtu.be/ACMHrqjPYw4 
https://youtu.be/4ABWv1p4Uog 

 

кава 
https://youtu.be/BRfEl5cJHhQ 
https://youtu.be/ryVK7WbXy4Q 
https://youtu.be/tasnYFqYhDE 
https://youtu.be/YqrxNs7c9YE 

 

чай 
https://youtu.be/5h_HjQ_dqls 
https://youtu.be/Q96bQK3opTk 

 

йогурт 
https://youtu.be/homzjoLdUHE 

 
чіпси 

https://youtu.be/nnqY59waGBo 
 

 
овочі 

https://youtu.be/-kU6znraT80 
https://youtu.be/jKiv_g9Uc3k 
https://youtu.be/mWg8zknsH1I 
 

майонез 
https://youtu.be/q3N5WW5XT6Q 
https://youtu.be/ZQ4sr56N-gk 
https://youtu.be/Rvk6BY4yR7I 
https://youtu.be/JzW808vsZMQ 

 

грінки й сухарики 
https://youtu.be/9xVz5wuymz0 
https://youtu.be/fc-EACW3VfU 
https://youtu.be/heobZghWcbA 
https://youtu.be/-CNBe1VA9Kw 

 

горішки 
https://youtu.be/qLHeYUDaZN0 

 

курятина 
https://youtu.be/1D1SQDQM2IY 
https://youtu.be/uUx5b5vV9jc 

 
ковбаса 

https://youtu.be/WIbf8L5Ie2o 

https://youtu.be/QtSJtPmtMcs
https://youtu.be/qFcWBz_ccgI
https://youtu.be/Ba8ozd9z7io
https://youtu.be/z6854HyI6rQ
https://youtu.be/ACMHrqjPYw4
https://youtu.be/4ABWv1p4Uog
https://youtu.be/BRfEl5cJHhQ
https://youtu.be/ryVK7WbXy4Q
https://youtu.be/tasnYFqYhDE
https://youtu.be/YqrxNs7c9YE
https://youtu.be/5h_HjQ_dqls
https://youtu.be/Q96bQK3opTk
https://youtu.be/homzjoLdUHE
https://youtu.be/nnqY59waGBo
https://youtu.be/-kU6znraT80
https://youtu.be/jKiv_g9Uc3k
https://youtu.be/mWg8zknsH1I
https://youtu.be/q3N5WW5XT6Q
https://youtu.be/ZQ4sr56N-gk
https://youtu.be/Rvk6BY4yR7I
https://youtu.be/JzW808vsZMQ
https://youtu.be/9xVz5wuymz0
https://youtu.be/fc-EACW3VfU
https://youtu.be/heobZghWcbA
https://youtu.be/-CNBe1VA9Kw
https://youtu.be/qLHeYUDaZN0
https://youtu.be/1D1SQDQM2IY
https://youtu.be/uUx5b5vV9jc
https://youtu.be/WIbf8L5Ie2o
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приправи 

https://youtu.be/C98a-F4fEXI 
 
солодощі, щоколад 

https://youtu.be/9asBjBd2m44 
https://youtu.be/2xodtHJTDcM 
https://youtu.be/cJM1VUSXxZ4 
https://youtu.be/stX2KRXAHzM 
https://youtu.be/7ig2HMf4wrI 

 

іграшки 
https://youtu.be/9Z0lLVgRFnw 
https://youtu.be/xGHfc21gzBg 
https://youtu.be/NQAgQN9o258 

 

дезодорант 
https://youtu.be/6blRnT4VlqM 

 
ліки 

https://youtu.be/2Jl19QgBktc 
https://youtu.be/popVKvQ0Z20 
https://youtu.be/tzPsr-X6CiM 
https://youtu.be/QGAU7-H6cvM 
https://youtu.be/WYDGMsz_cI0 
https://youtu.be/DKF8egJzR14 
https://youtu.be/eovQdyglXhI 

 
пральне мило 

https://youtu.be/MhmLVuBDJ4c 
 
МакДоналдс 

https://youtu.be/WQmBYBrbBPA 
https://youtu.be/9y6UeQnGMak 
https://youtu.be/TcuwgDkxjr 

  

https://youtu.be/C98a-F4fEXI
https://youtu.be/9asBjBd2m44
https://youtu.be/2xodtHJTDcM
https://youtu.be/cJM1VUSXxZ4
https://youtu.be/stX2KRXAHzM
https://youtu.be/7ig2HMf4wrI
https://youtu.be/9Z0lLVgRFnw
https://youtu.be/xGHfc21gzBg
https://youtu.be/NQAgQN9o258
https://youtu.be/6blRnT4VlqM
https://youtu.be/2Jl19QgBktc
https://youtu.be/popVKvQ0Z20
https://youtu.be/tzPsr-X6CiM
https://youtu.be/QGAU7-H6cvM
https://youtu.be/WYDGMsz_cI0
https://youtu.be/DKF8egJzR14
https://youtu.be/eovQdyglXhI
https://youtu.be/MhmLVuBDJ4c
https://youtu.be/WQmBYBrbBPA
https://youtu.be/9y6UeQnGMak
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Тема 5 Урок 2   

 
 

 

Learning Activity 1 
1. Explain to the students that they will form a jury for evaluating ads. (Reference: Clio Awards) At 

the Award Ceremony, they will explain to the audience how the top three ads were chosen, 
making use of criteria found on pp 138-156 of the original unit. 
 

2. Announce to the students that a Grand Prize will be awarded to the advertiser who was best 
represented in the podcast critique.  
 
Note to the Teacher: Establish what would make a suitably motivating prize for your students, 
without going to undue expense. 
 

3. Establish whether the Awards Ceremony will be presented as an oral presentation in front of the 
class, or taped as a podcast or video.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 
2.5.А 

Гран-прі 
журі 

Task 

linguistic 

logical 

spatial-visual 

rhythmic-
musical 

interpersonal 

listening 

writing 

presenting 

B1 

Завдання 2.5.А Гран-прі журі ст. 134 
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Завдання 2.5    Гран-Прі Журі 
 

Ситуація: Ти є учасником групи журі, яка оцінює 
українські телереклами. Є 3 реклами, які ти вважаєш 
високої якості. Ти презентуєш їх публіці, вказуючи 
важливу інформацію та критерії оцінювання:  

продукт /послуга / ідея 
спонсор 
цільова аудиторія 
методи переконання, які використовуються 
потреба, яка висвітлена у рекламі   

 
Ти представляєш свої дослідження через подкаст.    
 
 

 
 
Критерії: 

• Вступ: 
o Привітайся зі слухачами.  
o Представ себе.  
o Озвуч завдання подкасту.  

 
• Зміст: 

o Обери 3 реклами, які ти вважаєш найбільш ефективними та представ їх публіці 
o Поясни слухачам чому/як вони досягли мети, опираючись на наступні дані та 

критерії:  
 Назва реклами  
 Спонсор  
 Способи переконання, які використані  
 Переконливість мови, яка використана 
 Наскільки дана реклама задовольняє потреби людей (піраміда Маслова) 

o Визнач, яке місце займає дана реклама (1-ше, 2-ге, 3-тє…)  
o Привітай переможця  

 
• Висновок: 

o Підсумуй подкаст. 
o Подякуй слухачам. 
o Попрощайся і побажай усього найкращого. 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj80cGw-I7gAhXDiVQKHUJSCfsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.rekkemtoen.be/index.php/podcasts&psig=AOvVaw2xKJNXYhuxBX0w9CAtEq1u&ust=1548712119
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Роль: подкастер 

Аудиторія: загальна; українські радіослухачі 

Формат: подкаст (2 – 3 хв.) 

Тема: Оголошення/реклами: що робить одних кращих 
від інших? 

Завдання: поділитись знаннями про комерційну 
рекламу на телебаченні. 

Мета: поділитися зі слухачами дослідженнями про 
телерекламу  

Сильні дієслова:  

  презентувати 
рекламувати-порекламувати 
пропонувати-запропонувати 
показувати-показати  
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Завдання 2.5  Гран-Прі Журі 
Перевірка письмової роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоперевірка нових навичок 
 

 

Критерії … ні,         
на жаль                                                                                                         

(√) 

так …                  
але без 

допомоги 
не 

обійшлось                                      
(√) 

так …       
самостійно 

і 
правильно!            

(√) 

Я (ми) склав/ла(ли) сценарій, який 
включає привітання, вступ, зміст, 
висновок та прощання 

   

Я (ми) додав/ла(ли) необхідну 
інформацію, яка пояснює мою (нашу) 
точку зору 

   

Я (ми) перевірив/ла(ли) сценарій на 
наявність мовних помилок 

   

Я (ми) використовував/ла(ли) сильні 
дієслова:       

презентувати, рекламувати                
пропонувати, показувати  

   

Я вмію/ 
можу … 

… підсумувати і перефразувати нові знання 

 … порівняти та протиставити ідеї  

 … написати сценарій для подкасту/відео 

 … представити інформацію та ідеї у подкаст/відео форматі 

 … правильно використовувати наступні дієслова: 

 презентувати, рекламувати, пропонувати, показувати  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/checklists-cliparts.html&psig=AOvVaw2Yukh2wFBTMwCUnXDLGx-3&ust=1582662439011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjsKaD6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/checklists-cliparts.html&psig=AOvVaw2Yukh2wFBTMwCUnXDLGx-3&ust=1582662439011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjsKaD6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
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З поваги до України! 
  

 

 Тема 6 
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Notes to the Teacher: 

 
There are no direct links with the original unit Увага! Ми в пряому ефірі! This is a new addition 
for exploring the use of the Ukrainian language using newer technology. 

 

 
Learning Activity 1    З поваги до України! ч. 1 
1. Refer students to the article and accompanying videos to the article З поваги до України. 

Although the print text of the article is interesting, the video clips embedded in the article speak 
volumes to the topic. 

 
Some of the video links appearing within the article are as follows: 

 
• Джанлука Альберті - Запрошення вивчати українську мову (0:56) 

https://www.youtube.com/watch?v=cNKXlfMjgDw 
 

• Leo Mantis про українську мову  (2:08) 
https://www.youtube.com/watch?v=Kuam_BHQvF8 
 

• Арт-середа: Хірано Такаші  (39:26) 
https://www.youtube.com/watch?v=c8xkE5lWyQU

• Б'янка Залевська: Я від початку була впевнена, що Майдан переможе (2:22) 
https://www.youtube.com/watch?v=jhustikVDTM 

 

Тема 6      Урок 1  

https://www.youtube.com/watch?v=cNKXlfMjgDw
https://www.youtube.com/watch?v=Kuam_BHQvF8
https://www.youtube.com/watch?v=c8xkE5lWyQU38T
https://www.youtube.com/watch?v=jhustikVDTM
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Learning 
Activity 2  З поваги до України! 

ч.2 

1. Assign a podcast assignment in which students discuss their own Ukrainian-language education 
experience. 

 

 

  

listening 

Завдання 
1.6.А  

З поваги до 
України ч.1 

Task 
linguistic 

intrapersonal 

interpersonal 

linguistic 

interpersonal 

intrapersonal 

speaking 

presenting 

writing 

Завдання 
1.6.Б  

З поваги до 
України, ч.2  

Task 

Завдання 1.6 
читання: 

З поваги до України! 
ст. 143 

Завдання 1.6  ч.2 
Подкаст:  

З поваги до України! 
ст. 140  

 B1 

B1 

Завдання 1.6  ч.2 перевірка письмової 
роюоти ст. 142  
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Завдання 1.6.А  
Подкаст:  

З поваги до України  
 

Праця в малих групах 
1. Прочитайте статтю З Поваги до України. 

Користуючись посиланнями, послухайте також їхні 
монологи. 

2. Створіть радіо подкаст-інтервʼю, в якому ви обговорюєте коментарі і спостереження 
респондентів-не-українців, які вивчили українську мову, та  порівняйте їх з власним 
досвідом.  

3. Зробіть відео або подкаст вашого інтервʼю. 
 

Сценарій 
Загальні примітки: 

● Розмова може йти шляхом інтервʼю в радіо студії, інтервʼю на вулиці, або панельної 
дискусії. 

● Співбесіди повинні поєднати досвід респондентів у статті з досвідом респондентів або 
учасників вашого інтерв'ю. 

 

Основні питання 

1. З котрими респондентами ви відчуваєте найбільш 
спільний досвід? Наведіть принаймні два приклади того, як ваш 
досвід вивчення мови подібний до їхнього. 

2. Яку пораду ви дали б тим, хто бажає вивчити або краще 
знати мову? 

3. Хто з респондентів створює найбільше враження? 
Поясніть. 

4. Які у вас враження, коли чуєте українську мову з уст не-
українців? 

5. Яку українську пісню (або варіант пісні) ви б 
запропонували, щоб насолоджуватися українською мовою? 
Поясніть ваш вибір. 
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Виборні варіанти (вибрати мінімально 3 питання) 

● Чи ваші батьки українці? Чи всі у родині володіють українською мовою? Як ви 
намагаєтесь зберігати мову? 

● Як ви вдосконалюєте мову? Якою була ваша 
українськомовна освіта? 

● Що для вас найважче в українській мові? Що ви тепер 
краще розумієте в мові, ніж досі? 

● Чи ви будь-коли навчили не українця якесь українське 
слово або словосполучення? Розкажіть. 

● Котрі українські слова вам здаються дуже 
милозвучними? Комічними? Надихаючими? тощо 

● Як ви демонструєте повагу до української мови? 
● Що вам подобається в українській мові? 
● Чи українська мова вам красиво звучить? Котрі інші 

мови вам гарно звучать?  
● Як знання української мови вам допомагає в інших 

сферах? Наведіть приклад. 
 

 

Зробіть подкаст або відео вашої радіопрограми 

Тривалість радіо програми: 5-8 хвилин 

 
Роль: подкастер 

Аудиторія: загальна; українські радіослухачі 

Формат: подкаст (2 – 3 хв.) 

Тема: Вивчення української мови: можливості, 
виклики, досвід; натхнення та мотивація до вивчення 

Завдання: поділитись досвідом вивчення української 
мови та порівняти його з досвідом інших людей  

Мета: поділитись своїм досвідом вивчення 
української мови зі слухачами  

      Сильні дієслова: вивчати–вивчити 
пропонувати-запропонувати 
радити-порадити 
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Перевірка письмової роботи 

 
 

 

 

 

 

 

 

Самоперевірка нових навичок 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерії  … ні,           
на жаль  

(√) 

так …                  
але без 

допомоги 
не 

обійшлось      
(√) 

так …      
самостійно 

і 
правильно
!            (√) 

Я (ми) склав/ла(ли) сценарій, який включає 
привітання, вступ, зміст, висновок та прощання    

Я (ми) додав/ла(ли) необхідну інформацію, яка 
пояснює мою (нашу) точку зору    

Я (ми) перевірив/ла(ли) сценарій на наявність 
мовних помилок    

Я (ми) використовував/ла(ли) сильні дієслова: 

вивчати/вивчити, 
пропонувати/запропонувати, радити/порадити 

   

Я вмію/ можу 
… 

… підсумувати і перефразувати нові знання 

 … порівняти та протиставити ідеї  

 … написати сценарій для подкасту/відео  

 … представити інформацію та ідеї у подкаст/відео форматі 

 … правильно використовувати наступні дієслова: 
вивчати/вивчити 
пропонувати/запропонувати 
радити/порадити 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/checklists-cliparts.html&psig=AOvVaw2Yukh2wFBTMwCUnXDLGx-3&ust=1582662439011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjsKaD6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/checklists-cliparts.html&psig=AOvVaw2Yukh2wFBTMwCUnXDLGx-3&ust=1582662439011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjsKaD6-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
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«З поваги до України»: як інозе
мці вивчили українську мову  

  
Софія Середа  
Віталій Панасюк  

  
  

Вони народилися і виросли у різних куточках світу, але тепер їх об’єднує українська м
ова. Радіо Свобода поспілкувалося з шістьма іноземцями, які змогли вивчити мову на
йбільшої країни Європи.  
Джанлука Альберті, Бразилія  

  
Джанлука Альберті (Бразилія)  
Я почав вивчати українську мову 7 років тому, коли мені було 18. Роблю це самостійно, але дуже вд
ячний українцям, які в соцмережах допомагають: пишуть слова підтримки чи просто пропонують с
пілкування. Це важливо, адже в такий спосіб я теж вивчаю нові слова й розвиваю свої навички.  
Найлегше мені дались алфавіт та вимова. Найважчим, без сумнівів, стало відмінювання. Для мене 
це було дуже складно. У португальській мові є артиклі, 
в українській їх немає. Щодо слів, то дуже милим мені видається слово «калюжа». 
Є і смішні слова, наприклад, «курва». В Україні це лайка, а от у нас, 
у Бразилії, це слово має значення «крива».  
Українська мова дала мені можливість познайомитися з багатьма класними людьми, які стали моїм
и друзями  
Джанлука Альберті  
Найбільше мені подобається те, що українська –
 це мова друзів. Ти можеш знати англійську, німецьку, французьку, вони тобі можуть дати хороші п
осади й можливість заробляти чимало грошей. Але українська мова дала мені можливість познайо
митися з багатьма класними людьми, які стали моїми друзями. Наприклад, 
в Одесі живуть мої чудові знайомі. До речі, саме з цим містом у мене пов’язано багато хороших спог
адів, 
а ще там відбувається щороку найкрутіший Мегамарш вишиванок (я усім рекомендую бодай раз ві
двідати цей захід).  
Україна мене дуже цікавить. Загалом я був тут тричі: у 2013 році у Донецьку, у 2015-му 
в Києві, Харкові та Одесі і в 2016-
му знову в Одесі. Мені б дуже хотілося завітати також до Західної України, особливо Луцьк, бо там 
відбувається фестиваль «Бандерштат», на який би я обов’язково хотів потрапити.  
Про Київ у мене склалося враження як про ідеальну Європу, саме такою бразильці її уявляють собі  
Джанлука Альберті  
Мене дуже дивує, чому в Україні так багато людей не хочуть спілкуватися українською  
Джданлука Альберті  
Я відвідав чотири різні міста, але відчуття, ніби побував у чотирьох різних країнах. І ось чому. 
У Донецьку я почував себе, немов у 1980-
х, українськомовних людей я там не зустрів зовсім і це було для мене проблемою.  
Про Київ у мене склалося враження, як про ідеальну Європу, саме такою бразильці її уявляють собі
. У Харкові я немов потрапив у 1920-і роки, він мене зачарував своєю архітектурою. 
І хоча тут я, на жаль, зустрів не дуже багато україномовних людей, однак багато де бачив українські
 прапори, тому я вірю, що це, без сумніву, патріотичне місто.  
В Одесі я відчув енергетику близьку до Молдови чи Греції, але дуже засмутився, що там немає метр
о і мало тих, хто говорить українською. Та й взагалі мене дуже дивує, чому в Україні так багато люд
ей не хочуть нею спілкуватися, адже в усіх країнах розмовляють рідними мовами, а тут ні.  

https://www.radiosvoboda.org/author/101953.html
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Українську мову я 
б порівняв із душею. Мені дуже добре, коли я розмовляю українською. Здається, це доля, що я поча
в вивчати її.  
  
Джанлука Альберті - Запрошення вивчати українську мову  
  
https://www.youtube.com/watch?v=cNKXlfMjgDw  
  
  
  
  
Дінара Касимбекова, Казахстан  

  
Дінара Касимбекова (Казахстан)  
Я поставила собі за мету переїхати жити до України і подумала, що повинна неодмінно вивчити де
ржавну мову цієї країни  
Дінара Касимбекова  
Я була підлітком і мені дуже подобалась творчість «Океану Ельзи». Спочатку я не розуміла, про що
 співає Святослав Вакарчук, але мене дуже приваблювали слова, тож я почала потихеньку їх вивчат
и.  
Уперше я відвідала Україну в 
2004 році: приїхала як спостерігач на вибори. Саме тоді почула українську мову наживо і закохалас
я в неї. Згодом я поставила собі за мету переїхати жити до України і подумала, що якщо хочу це зро
бити, то повинна неодмінно вивчити державну мову цієї країни.  
Я люблю Україну. Тут багато свободи, на відміну від Казахстану  
Дінара Касимбекова  
Мене багато хто запитує, чому саме я обрала Київ. Знаєте, 
я відвідала багато українських міст і навіть сіл, але він мені сподобався найбільше. 
З першого погляду я відчула, що це моє місто. 
І взагалі я люблю Україну. Тут багато свободи, на відміну від Казахстану.  
Навіть лайливі слова в українській мові звучать ніжно  
Дінара Касимбекова  
Українська мова дуже ніжна, надихаюча, класна. Вона, неначе музика. 
А ще мені подобається, що навіть лайливі слова в українській мові, на відміну від російської, звучат
ь ніжно. Наприклад, «скотиняка».  
За моїми відчуттями, у порівнянні з 
2004 роком зараз в Україні значно побільшало українськомовних людей. Але мені, як казахській у
країнці, боляче, що все ж таки залишаються міста, де в спілкуванні переважає російська мова. Нап
риклад, Харків, де я часто буваю у робочих питаннях. Особисто я принципово спілкуюсь там україн
ською і вимагаю, щоб обслуговували мене теж державною мовою. Зазвичай на мої прохання реагу
ють нормально. Мені пощастило, бо я з великою любов’ю ставлюся до українців і 
у відповідь від них отримую теж любов і повагу.  
  
16 Травень 2018, Київ 22:00  
Я пишаюсь українцями – Дінара Касимбекова про Євромайдан  
https://www.radiosvoboda.org/a/29162484.html  
 Leo Mantis (Леонардо Ободоеке), Нігерія  

  
Лео Мантіс (Леонардо Ободоеке) (Нігерія)  
Вивчати українську для мене було логічним рішенням, адже коли ти приїжджаєш до якоїсь країни і 
поважаєш її культуру, людей, то ти повинен розуміти і державну мову, спілкуватися нею  
Леонардо Ободоеке  
В Україні я живу уже 6 років. Вивчати українську для мене було логічним рішенням, адже коли ти 
приїжджаєш до якоїсь країни і поважаєш її культуру, людей, то ти повинен розуміти і державну мо
ву, спілкуватися нею.  

https://www.radiosvoboda.org/a/29162484.html
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Своє знайомство з українською я розпочав ще перебуваючи вдома, 
у Нігерії: вивчив український алфавіт, 
а також фрази, які повинні були допомогти мені вижити. Робив це абсолютно самостійно, шукаюч
и в інтернеті необхідні програми (а їх достатньо). Коли приїхав до України, міг спочатку лише сказ
ати: «Мене звати Леонардо. Я не розмовляю українською. Ось мій паспорт».  
Звісно, знадобилось чимало часу для адаптації, адже до Тернополя я приїхав з міста, яке у шість-
сім разів більший від Києва. Але вже тижнів через два я зміг розмовляти з таксистами і навіть торг
уватися в магазинах.  
Уже тижнів через два я зміг розмовляти з таксистами і навіть торгуватися в магазинах  
Леонардо Ободоеке  
У вивченні мови мені допомогли, зокрема, мультики. Наприклад, 
«Чіп і Дейл», який я люблю з дитинства. 
Я знайшов його в українській озвучці і почав дивитись. Головні герої в ньому дуже швидко говорил
и, тож це було для мене хорошим тренуванням встигати зрозуміти, про що йшлося в діалогах.  
Я музикант і вірю, що саме через музику можна пізнати культуру тієї чи іншої країни, тож вивчити 
українську мову мені допомогли і українські пісні. Я слухав «Океан Ельзи», Mad Heads XL, 
«С.К.А.Й.». Перекладав їхні тексти, щоб зрозуміти глибше суть. Це допомогло мені не лише краще 
спілкуватись українською, але й писати в подальшому цією мовою власні пісні.  
Коли я слухав українські пісні, мені настільки сподобалася ця музика, що я захотів сам заспівати  
Леонардо Ободоеке  

Коли я слухав українські пісні, мені настільки сподобалася ця музика, що я захотів сам заспівати. З
годом у вигляді експерименту я спробував сам створювати пісні українською. Підштовхнула мене д
о цього і підтримка Святослава Вакарчука. Так, це нелегко, але українська мова дуже гарна, гармон
ійна, співоча.  
Українці досі не звикли, що люди з мого краю можуть спілкуватися українською мовою, але реакці
я завжди була позитивна, навіть від людей, які самі не розмовляли нею. Мені говорили: 
«Ти молодець!», «Не здавайся», – заохочували вивчати мову ще. Є 
і ті, хто цікавився, чому я вирішив говорити українською, 
а не російською, на що я завжди відповідав, що це логічно, адже коли ти приїжджаєш до України, т
и повинен говорити саме державною мовою.  
Так, українська –
 складна мова. Якщо говорити про логіку, то мені здавалося, що чоловічим відповідником до слова 
«коза» має бути «козак», і я так колись і сказав. Звісно, усі навколо почали сміятися, а 
я не розумів, чому, що не так, але мені пояснили.  
Для тих, хто хоче вивчити українську, у мене порада проста: не здаватися  
Леонардо Ободоеке  
Для тих, хто хоче вивчити українську, 
в мене порада проста: не здаватися. Свого часу я прилетів до України з багатьма своїми друзями. У
сі ми були налаштовані вчити українську і спілкуватися нею, але так сталося, що я єдиний, хто спра
вді вивчив її. Необхідно постійно працювати, кожного дня бодай трішки вчити щось нове і постійн
о розвиватися.  
  
Leo Mantis - Вільна  
https://www.youtube.com/watch?v=1BxlNWPGJ1c  
 
16 Травень 2018, Київ 22:04  
Я вивчив українську з поваги до України – Leo Mantis  
  
https://www.radiosvoboda.org/a/29150255.html#player-set-time=2.897083  
  
  
  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=1BxlNWPGJ1c
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Такаші Хірано, Японія  
  

Такаші Хірано (Японія)  
  
Коли я дізнався про Україну, було відчуття, неначе я знайшов якийсь коштовний камінь  
Такаші Хірано  
Я народився на заході Японії у маленькому місті Йонаго. Середовище було відносно закритим, тож 
іноземців я бачив у дитинстві дуже рідко. Мій батько працював у школі вчителем географії, 
у його робочій шафі було повно цікавих книжок про різні країни світу. Якось я виявив поміж них к
нижку про колишні республіки Радянського Союзу. Так я дізнався про Україну. Досі яскраво пам’ят
аю, що було написано у тій книзі. Було відчуття, неначе я знайшов якийсь коштовний камінь, про я
кий ніхто не знав у моєму дитячому середовищі.  
Я мріяв про Україну і через інтернет шукав будь-яку інформацію про неї  
Такаші Хірано  
Так я всерйоз зацікавився Україною і навіть намагався розповідати іншим, що є така гарна країна, 
далеко від нашого міста, що існує мова, яка називається «українська», але ніхто не дослухався до м
ого захоплення. Та я мріяв про Україну і через інтернет шукав будь-яку інформацію про неї. 
У Японії я знайшов єдиний вищий навчальний заклад, де була можливість вивчати українську мов
у, і, дякувати Богу, мені вдалося вступити до нього.  
Тобто українську я вивчаю з часів студентства, 
а це десь половина мого життя. Спочатку я займався з викладачем у Токійському університеті інозе
мних мов, 
а згодом у Львові, де був учасником Літньої школи української мови при Львівському національно
му університеті імені Івана Франка. Мені дуже подобається фонетичний механізм української мови
, зокрема чергування фонем. Це унікальне явище, яке створює красиве звучання.  
Також я намагався щоденно практикувати українську в різних ситуаціях  
Такаші Хірано  
Між моєю рідною японською мовою та українською нічого спільного немає. Вони цілковито різні: 
лексично, граматично, фонетично. Тож вивчати її було непросто. 
У цьому процесі мені дещо допомогло знання англійської мови. Також я намагався щоденно практ
икувати українську в різних ситуаціях. Навіть зараз часто прошу друзів виправляти мої помилки.  
За моїми відчуттями, якщо ти хочеш спілкуватися українською з українцями, то практично обов’яз
ково повинен знати якоюсь мірою і російську мову. Проте думаю, що така практика, ймовірно, при
таманна багатьом країнам, де люди розмовляють кількома мовами.  
До речі, цікаво, що під час подорожі Тайванем, 
я зупинявся у моїх друзів з Галісії та Польщі, які теж знають українську, 
і там, на Тайвані, ми спілкувалися між собою саме українською мовою.  
Наразі я повернувся до Японії, адже у мене завершився контракт із попереднім місцем роботи. Одн
ак я маю палке бажання ще раз попрацювати в Україні і сподіваюся, що незабаром знову знайду та
м роботу.  
  
  
Арт-середа: Хірано Такаші  
https://www.youtube.com/watch?v=c8xkE5lWyQU  
  
  
  
Б’янка Залевська, Польща  

  
Б'янка Залевська (Польща)  
Я змушувала моїх українських друзів спілкуватися зі мною виключно українською  
Б'янка Залевська  
Я приїхала до України у 2010 році у рамках підготовки до «Євро-
2012». На той момент я трішки знала російську мову і дуже гарно англійську, але директор турніру 
УЄФА в Україні Маркіян Лубківський тоді сказав мені: «Якщо ти хочеш працювати в Україні, 
у тебе є три місяці, щоб вивчити українську мову». І 

https://www.youtube.com/watch?v=c8xkE5lWyQU
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я почала це робити: наприклад, змушувала моїх українських друзів спілкуватися зі мною виключн
о українською. Три місяці я кожного дня вчилася. Звісно, що їх було замало, щоб вийти на якийсь с
уперкласний рівень у спілкуванні, але свою співбесіду я все ж таки пройшла саме українською.  
Потім я потрапила в не менш українськомовний колектив –
 на телеканал «Еспрессо». Коли мене вперше посадили у прямий ефір, 
я дуже боялася, боялася, що буду смішною, але мене переконали це зробити, і 
я не шкодую. Особливо цікаво, коли я запрошую на ефіри українських політиків, які мені кажуть, 
що будуть спілкуватися російською, бо, мовляв, не знають української. 
І вже виходячи з ефіру багато з них мені говорить, що «Ви мене засоромили і змусили замислитися
 над тим, щоб я більше спілкувався українською мовою».  
Найважчим для мене було зрозуміти різницю між буквами «г», «ґ» і 
«х», коли їх треба використовувати. Також є слова, які дуже схожі з польськими, але означають що
сь абсолютно інше. Мені довелося докласти чимало зусиль, щоб навчитися розмежовувати їх. 
Я знаю, що навіть зараз припускаюся помилок, але я завжди прошу усіх моїх друзів і знайомих тут, 
щоб вони мене виправляли.  
Була кумедна ситуація під час Майдану. 
Я тоді робила сюжети для польського телебачення і жила кілька днів поспіль в Українському домі. 
Якось я увімкнула в коридорі фен, щоб висушити волосся, але щось почало відбуватися на Грушевс
ького і я його залишила, 
а коли повернулася не змогла знайти і запитала у якогось чоловіка: «А ви бачили мій фен?» На що 
він мені відповів: «Дівчино, 
я не займаюся наркотиками». Коли я розповіла про це своїм україномовним друзям, ми всі разом д
уже сміялися.  
Українська мова для мене найкраща в світі  
Б'янка Залевська  

Українська мова для мене найкраща в світі. Вона неймовірно мелодійна і набагато красивіша від р
осійської і навіть польської, яка є твердішою за звучанням. 
І мені дуже приємно від того, що зараз я знаю її, можу нею спілкуватися.  
Здивована, що чимало українців не хочуть спілкуватися українською. Чому ви користуєтеся мовою 
агресора?  
Б'янка Залевська  
Насправді я дуже здивована, що чимало українців не хочуть спілкуватися українською мовою.  
Якщо я, полька, змогла вивчити українську мову, то корінному українцю це має бути легко.  
Є багато країн, у яких немає рідних мов, а у вас, українців, 
є ваша мова і вона дуже гарна. То чому ви користуєтеся мовою агресора? 
  
Б'янка Залевська: Я від початку була впевнена, що Майдан переможе  
  
https://www.youtube.com/watch?v=jhustikVDTM  
  
Ігор-Андрес Веретка-Казмірчук, Парагвай  

  
Ігор-Андрес Веретка-Казмірчук (Парагвай)  
Уже за шість місяців після переїзду я зміг вільно заговорити українською, 
а за рік я почав навіть думати нею  
Ігор-Андрес Веретка-Казмірчук  
Я громадянин Парагваю. Моя рідна мова –
 іспанська, хоча я маю українські корені: мої дідусь та бабуся спілкувались українською, але я не за
вжди розумів, що вони хотіли сказати. Коли я вирішив вчитися в Україні і приїхав на Волинь, то во
лодів тільки іспанською, португальською та англійською мовами. Українською міг сказати, наприк
лад, «добрий ранок», «дякую», «до побачення».  
Спочатку цю мову я вчив два місяці в Парагваї з учителем, 
а згодом в Україні мені допомогла це робити викладачка української мови і літератури в семінарії. 
Уже за шість місяців після переїзду я зміг вільно заговорити українською, 
а за рік я почав навіть думати нею. Тобто тепер не так, як раніше, що спочатку формулюєш реченн

https://www.youtube.com/watch?v=jhustikVDTM


 

148 
 

я іспанською, перекладаєш українською і лише потім озвучуєш, нині я можу одразу формулювати с
вої думки українською.  
Українську мову я би охарактеризував як мелодійну  
Ігор-Андрес Веретка-Казмірчук  
Українську мову я б охарактеризував як мелодійну. 
У цьому вона чимось схожа на іспанську, хоча насправді вони дуже різні. Тобто ніяких паралелей я 
собі не міг провести під час вивчення, просто ходив з українсько-
іспанським словником і запам’ятовував слова. Що було важкого? Мабуть, зрозуміти нюанси викор
истання деяких слів, наприклад, як «іти» і «їхати».  
Чим більше я мешкаю тут, тим більше вважаю себе українцем  
Ігор-Андрес Веретка-Казмірчук  
Я живу в Україні уже 7-й рік, і 
я не маю права вийти на вулицю і говорити з людьми, наприклад, іспанською.  
В Україні я повинен говорити українською мовою. 
І взагалі, чим більше я мешкаю тут, тим більше вважаю себе українцем.  

акансії  
Зворотний зв'язок  

© Радіо Свобода, 2018 | Усі права застережено.  
UTC+3  
MD  
  

https://www.radiosvoboda.mobi/p/5412.html
https://www.radiosvoboda.mobi/p/4710.html
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Notes to the Teacher: 

 

Offered on the following pages are a few supplementary grammar exercises that provide students with 
practice in working with just a few selected verbs featured in this unit Addendum. See: Student 
Written Work Checklists at the end of each Theme.  

The exercises assume that the students have basic competency with the conjugation of verbs, and with the 
distinction between perfective and imperfective aspect of the verb. The last exercise, Як стати Ді-джеєм, 
enables practice with the Verb Imperative. Once again, this assumes that the students have some basic 
understanding of the mood of the verb.  

Answer keys have been provided. 

 

 

 

 

Appendix A   
Supplementary Grammar Exercises 
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Урок з граматики  
 

Пізнаваймо дієслово  винаходити /винайти 
  

Теперішній час          Минулий час                               Майбутній час                             

винаходжу  винаходив/ла; винайшов/ла        винайду 

винаходиш  винаходив/ла; винайшов/ла  винайдеш 

винаходить  винаходив/ла; винайшов/ла   винайшов 

винаходимо  винаходили; вианайшли  винайдемо 

винаходите  винаходили; вианайшли   винайдете 

винаходять  винаходили; вианайшли   винайдуть 

 

Вправа 1 Хто що винайшов? Коли? 
1. Прочитайте статтю Про деякі винаходи та їхніх винахідників (День, 14 листопада, 2013) 
2. Заповніть вільні поля потрібними данами. Там, де потрібно, розшукайте інформацію по 

інтернеті. 
3. Будьте готові скласти речення, в якому ви кажете хто що винайшов за таким моделем: 

 
В 1970-их роках американський  (українського походження) винахідник Стів Возняк 
винайшов (разом з іншими) персональний комп’ютер. 

Винахідник національність рік  винахід 

Вільям Рентген    

Джордж Паркер    

Вільям Боїнг    

Люї Брайл    

Рудольф Дизель    

Алессандро Вольта    

Я Роллс і Г. Ройс    

Ігор Сікорський    

Ігнатій Лукасевич,  Ян 
Зех 

   

Томас Едісон    
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Реджіналд Фессенден    

Бетті Несміт Грем    

 

 

Про деякі винаходи та їхніх винахідників 
14 листопада, 2013 - 19:20 
http://m.day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/pro-deyaki-vinahodi-ta-yihnih-vinahidnikiv 
 
Щодня в світі відбувається безліч відкриттів, щоб зробити наше життя легшим, затишнішим, 
комфортнішим, цікавішим, змістовнішим, красивішим і так далі. Проте, рідко які з них настільки 
важливі і стають такими популярними, що самі винаходи називаються ім’ям винахідника. 
Назвемо лише деякі з них. 

Рудольф Дизель (1858—1913) — німецький інженер, винайшов двигун, з яким почалася революція 
на транспорті. 

Бриз Морзе (1791—1872) — американський портретист, винайшов «Азбуку Морзе». 

Алессандро Вольта (1745—1827) — італійський учений, винайшов електрику. 

Роллс (1877—1910) — Ройс (1863—1933) — англійські винахідники, які створили «найкращі 
автомобілі в світі». 

Вільям Боїнг (1881—1956) — кожен третій у світі літак носить ім’я «Боїнг». 

Двигун для Боїнгу винайшов Ройс. 

Наведемо деякі менш фундаментальні винаходи: 

Відомі в минулому французькі генерали Галіфе, Реглан, Френч прославилися також у моді. 

Генерал Галіфе — придумав фасон чоловічих штанів. 

Генерал Реглан — придумав новий крій рукава. 

Генерал Френч теж запам’ятався своїм дизайнерським талантом. Він придумав оригінальну форму 
чоловічого піджака. 

Список винаходів, названих ім’ям винахідника, можна продовжити. 

Джордж Паркер (1806—1878) — це американець, який дійшов до ручки. І сталося це 1888 року. 
Майже 125 років тому в США з’явилася кулькова ручка. 

Вільгельм Рентген (1845—1923) — «Ви повинні зробити рентген» — повсякденний вислів лікаря. 

Ісаак Мерріт Зінгер (1811 — 1875) — американський винахідник, запатентував  машинку для 
швацтва, де «вушко» голки помістив у «ніжку», а не в «голівку» голки. 

 

http://m.day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/pro-deyaki-vinahodi-ta-yihnih-vinahidnikiv
http://m.day.kyiv.ua/
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Урок з граматики  
 

Пізнаваймо дієслово  винаходити /винайти 
 

Ключ 
 

Винахідник національність рік  винахід 

Вільям Рентген німець 1895 рентген 

Джордж Паркер американець 1888 ручка 

Вільям Боїнг американець 1916 літак Боїнг 

Люї Брайл француз 1824 азбука Брайл 

Рудольф Дизель німець 1890-і двигун 

Алессандро Вольта італієць 1800 електрика 

Ч. Роллс і Г. Ройс англійці 1904 “найкращий” автомобіль – Роллс Ройс 

Ігор Сікорський українець 1939 вертоліт  

Ігнатій Лукасевич, 

Ян Зех 

поляки 1853 гасова лампа 

Томас Едісон американець 1879 електрична лампа 

Реджіналд Фессенден канадець 1900 

 

1906 

перша трансляція мовлення по 
радіохвилях 

перше двосторонне мовлення по 
радіохвилячх над океаном 

Бетті Несміт Грем американка 1956 “рідкий папір” (коректор) 

 

1. В 1895 р. році німецький винахідник Вільям Рентген винайшов рентген. 

2. В 1888 р. американський винахідник Джордж Паркер винайшов ручку. 

3. В 1916 р. американський винахідник Вільям Боїнг винайшов літак Боїнг. 

4. В 1838 р. французький винахідник Брайл винайшов азбуку Брайл. 

5. В 1890-их р. німецький винахідник Рудольф Дизедь винайшов двигун. 
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6. В 1800 р. італійський винахідник Алессандро Вольта винайшов електрику. 

7. В 1904 р. англійські винахідники Роллс і Ройс винайшли автомобіль Роллс Ройс. 

8. В 1939 р. український винахідник Ігор Сікорський винайшов вертоліт. 

9. В 1853 р. польські винахідники Ігнатій Лукасевич й Іван Зех винайшли гасову лампу. 

10. В 1879р. американський винахідник Томас Едісон винайшов електричну лампу. 

11. В 1900 р. канадський винахідник реджіналд Фессенден винайшов сросіб трпнсляції 

мовлення по радіохвилях, а в 1906 р. винайшов спосіб двосторонного мовлення по 

радіохвилячх над океаном. 

12. В 1956 р. американська винахідниця Бетті Несміт Грем винайшла “рідкий папір”. 
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Урок з граматики  
 

Пізнаваймо дієслово  виконувати /виконати 
 

 
Теперішній час                            Минулий час                                        Майбутній час                             
виконую                                виконував/ла; виконав/ла                                  виконаю 
виконуєш   виконував/ла; виконав/ла                   виконаєш              
виконує                                  виконував/ла/ло; виконав/ла/ло                       виконає 
виконуємо   виконували/виконали                                        виконаємо 
виконуєте   виконували/виконали                                        виконаєте 
виконують   виконували/виконали                                        виконають  
 

 
Іменники: виконавець, виконавиця, виконавці 

 
 
Вправа 1   Творимо плейлист!  

Ситуація: 
Ваша робоча група в класі української мови приготовляє плейлист 
улюблених пісень, які заграєте на подкасті або в саундтреку відео. Ви 
вирішуєте хто є найкращим виконавцем кожної вибраної пісні.  

• Дослідіть 5 пісень, які виконують різні виконавці. 
• Порівняйте пісні за рейтингом. 
• Складіть речення, в яких вкажіть хто яку пісню виконує відповідно до рейтингу, 

користуючись дієсловом виконувати і відповідним прислівником. 
 

 

Чудово! Зворушливо! Майстерно!   
Неймовірно! Дуже гарно! Емоційно! 
Досконало! Пристрасно! Енергійно! 
Ентузіастично! Винятково! Надзвичайно! 
Потужно! Захоплююче! Супер! Хвилююче! 
Ніжно! Романтично! Жваво! Фантастично! 

 

Можливі 
прислівники 



 

155 
 

 

пісня виконавці  рейтинг прислівник 

Я піду в далекі гори Віктор Павлик 

Марія Яремчук 

Квітка Цісик 

3 

2 

1 

 

 

Знаменито! 

 

Речення: Пісню Я піду в далекі гори знаменито виконує Квітка Цісик. 

1.  
пісня виконавці рейтинг прислівник 

  
 
 

  

 
речення:______________________________________________________________________ 
 

2.  
пісня виконавці рейтинг прислівник 

  
 
 

  

 
речення: _____________________________________________________________________ 
 

3.  
пісня виконавці рейтинг прислівник 

  
 
 

  

 
речення: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Модель: 
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4.  
пісня виконавці рейтинг прислівник 

  
 
 

  

 
речення: _____________________________________________________________________ 

5.  
пісня виконавці рейтинг прислівник 

  
 
 

  

 
речення: _____________________________________________________________________ 
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Вправа  2   Задля розваги - веселі розмови! 
 

 
 
Вказівки: 
З партнером обговоріть наступні теми. Користуйтеся дієсловом виконувати як і також 
різноманітними прислівниками. 
  

1. Уяви себе рок зіркою. Яку пісню ти виконуєш? Де саме ти її виконуєш? Як ця пісня 
звучить? 
 

2. Ти миєшся під душем. Яку пісню ти виконуєш? Чому саме цю пісню? Як ти її виконуєш? 
 

3. Ти призначаєш своєму вчителеві /своїй вчительці виконати пісню перед класом. Яку 
пісню він /вона виконує? Як він /вона її виконує? 
 

4. Ти керуєш автом і підспівуєш пісню разом із виконавцем пісні на ай-поді. Яку пісню ти 
виконуєш? Як ти її виконуєш? 
 

5. Ти разом з друзями на концерті. Ви разом співаєте з кумиром (кумирами). Яку пісню ви 
виконуєте? Як ця пісня звучить? 
 

6. Ваш клас запрошений заколядувати адміністрації школи. Яку саме коляду ви виконуєте? 
Як ця коляда звучить? 
 

7. Ваш клас запрошений заспівати символічну пісню української культури на Вечорі 
відкритих дверей. Яку пісню ви виконуєте? Чому саме цю пісню? Як ця пісня звучить? 
 

8. Бабця й дідусь святкують велику річницю. Ви, їхні внуки, попрошені заспівати їм  пісню. 
Яку пісню ви виконуєте? Чому саме цю? Як ця пісня звучить? 
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9. Ваш клас відвідує акцію протесту з метою захисту прав України. .Яку пісню ви 
виконуєте? Чому саме цю? Як ця пісня звучить? 
 

10.  Ваш клас відвідує молодших учнів, які запросили вас виконати пісню. Яку пісню  ви 
виконуєте? Як ця пісня звучить? 
 

 
Вправа 3    Фестиваль! 

Ситуація:  

У вашому місті відбувається фестиваль. Ви - координатори 
фестивалю. Тому ви кажете всім учасникам коли вони 
виступають зі своїми піснями. Увага! Дехто виступає тільки 
один раз, а дехто частіше. 

Складіть речення із пісенними завданнями кожного учасника конкурсу. Користуйтеся дієсловами 
виконувати або виконати в майбутньому часі, залежно від речення. Виберіть для них пісні. 

Увага! Зараз пісні і виконваці в змішаному порядку. Правильно поєднайте пісні з їхніми 
виконавцями. 

Моделі: 

Стефанія (1:15, 5:30)  Прийде ще час   Богдан Веселовський 
 
Стефанія буде виконувати (виконуватиме) пісню Прийде ще час Богдана Веселовського о 
першій п’ятнадцять та/й о п’ятій тридцять. 
 
Тома (12:00)  
 
Тома виконає Пісню про матір Ніни Матвієнко опівдні. 
 

Пісні:      Виконавці: 

Дикі танці     Океан Ельзи    
Старенький трамвай    Театр пісні Джерела 
Орися      Піккардійська терція 
Ти до мене не ходи    Брія Блессінг 
Вихідний      Марія Бурмака 
Обійми      Антитіла 
Там де ми є     Дзідзьо 
Ми – Україна     Мандри 
Радіохвиля     Руслана 
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1. Ярина (3:15, 8:45)   

________________________________________________________________________ 

 

2. Остап та Орест (6:00)     

________________________________________________________________________ 

3. Марина (7:00)     

________________________________________________________________________ 

4. Сестри Тодосійчук (9:30)  

________________________________________________________________________ 

5. Гурт Веселі часи (10:00)          

________________________________________________________________________ 

6. Соломія (8:15, 10:45)     

________________________________________________________________________ 

7. Тріо Тополя (4:45, 11:00)   

________________________________________________________________________ 

8. Дует Троянда (7:45)    

________________________________________________________________________ 
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 Урок з граматики  
 

Пізнаваймо дієслово  виконувати /виконати 
 

 
Ключ 
 

Увага! Відповіді будуть різні в залежності від пісень. 

 
1. Ярина виконуватиме пісню Радіохвиля Марії Бурмаки о третій п’ятнадцять та/й о 

восьмій сорок п’ять. 
2. Остап та Орест виконають пісню Там де ми є гурту Антитіла о шостій годині. 
3. Марина виконає пісню Дикі танці Руслани о сьомій вечора. 
4. Сестри Тодосійчук виконають пісню Ми – Україна Брії Блессінг о дев’ятій 

тридцять.   
5. Гурт Веселі часи виконає пісню Орися гурту Мандри о десятій. 
6. Соломія виконуватиме пісню Вихідний гурту Дзідзіо о восьмій сорок пять та/і о 

десятій п’ятдесят пять. 
7. Тріо Тополя виконуватиме пісню Старенький трамвай гурту Піккардійська 

терція о четвертій сорок п’ять та/і об одинадцятій годині. 
8.  Дует Троянда виконає пісню Ти до мене не ходи гурту Театр пісні Джерела о 

сьомій сорок п’ять.  
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Урок з граматики 
Пізнаваймо дієслово  насолоджуватися/ насолодитися 

 
насолоджуватися (недок.), насолодитися (док.) = to enjoy, to take pleasure in 
 
Теперішній час                            Минулий час                                   Майбутній час                             
насолоджуюся                        насолоджувався/лася   насолоджуватимуся 
насолоджуєшся                      насолоджувався/лася               насолоджуватимешся 
насолоджується                      насолоджувався/лася/лось              насолоджуватиметься 
насолоджуємося                     насолоджувалися   насолоджуватимемося 
насолоджуєтеся                      насолоджувалися   насолоджуватиметеся 
насолоджуються                     насолоджувалися   насолоджуватимуться 
 
 
 
 
Вправа 1  Якою музикою вони насолоджуються? Теперішній час 
 

1. Склади речення, використовуючи дієслово насолоджуватися у теперішньому часі разом 
з орудним відмінком іменника.  

2. Користуйся словничком на ст. 10 Мовної Скарбнички. 
 

1.                                                             2.                                                          3. 
 
 

 

 

 

        4.                                                              5.                                                         6. 

      

 

 

 

 

1. Настя   _____________________________________________________________________ 

2. Стефан і Соломія  ____________________________________________________________ 
 
3. Я  _________________________________________________________________________ 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNbi3460mMkCFUqjiAodJFkKYA&url=http://www.clipartpanda.com/categories/rock-music-clipart&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNEBqcQbGtpge3Ck1f-HfriurKOfnQ&ust=144788232074
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCODunfyxmMkCFcmdiAodE6cLYA&url=http://www.cliparthut.com/country-dance-clipart.html&psig=AFQjCNGsqdoMZ7A_sfBmVYL1YHfef26JYQ&ust=144788172274
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLDVyY6zmMkCFcKZiAodr58OZQ&url=http://www.clipartsheep.com/classical-music-notes-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwySnlhWE4wYjJ3dFkyeGxZVzVsY25NdVkyOXRMMk5zWVhOemFXTmhiQzF0ZFhOcFl5MWlZV05yWjNKdmRXNWtMWGRoYkd4d1lYQmxjaTAzTXk1cWNHY3x3PTM5OXxoPTQwMHx0PWpwZWd8/&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNHIlrINN1_WEtGaD5L8fHA_PQNX5g&ust=144788204774
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIS6lIC1mMkCFRBTiAodgFgOYQ&url=http://www.cliparthut.com/music-band-clipart.html&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNGcOAJmvDDcv4PuoXScKiGIdSHEtg&ust=144788251908
https://www.pinterest.com/pin/305892999667663
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIiWr8yzmMkCFdctiAodyPIJYQ&url=https://www.pinterest.com/pin/50032245836003328/&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNErMrF5q3xyz5f5bJxH4sfpdTQ66A&ust=144788214678
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPS5-_GzmMkCFUwsiAodzMMKXw&url=http://www.cliparthut.com/cartoon-rock-clipart.html&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNHbD9V7ziQU_G-GOEkntXoUbUEjeQ&ust=144788225816
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4. Бачу, що ти _________________________________________________________________ 
 
5. “Шановні слухачі! Так як ви  ___________________________ , то ми вам заграємо ще одну 
пісню цього жанру”. 
 
6. Зазвичай, суботніми вечорами ми  ______________________________________________ 
 
 
 
Вправа 2 Якою музикою вони насолоджувалися? Минулий час 
 

1. Допиши речення, використовуючи дієслово насолоджуватися у минулому часі разом з 
орудним відмінком іменника.  

2. Користуйся словничком на ст. 10 Мовної скарбнички. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6.  
 
 
 
1. Пан Корнель нас не чув, бо саме тоді він  ________________________________________ 
 
2. Вчора ми були на концерті. Там ми  ____________________________________________ 
 
3. Вони      ___________________________________________________коли їхали додому. 
 
4. На вечірці з нашим другом з Техасу ми _________________________________________ 
 
5. Поки я чекав у приймальні на свого лікаря, я _____________________________________ 
 
6. Під час виступу ви дуже позіхали. Ви не  ________________________________________ 
 
 
 
Вправа 3   Якою музикою вони насолоджуватимуться?  
Майбутній час 
 
Допиши речення, використовуючи дієслово насолоджуватися у майбутньому 
часі разом з орудним відмінком іменника.  
 
1.Завтра ми підемо на концерт Океану Ельзи. Там ми ____________________ (українська поп 

музика) 

http://clipart.me/music-movie/psd-world-music-icon-globe-with-headphones-4
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ3T4Ye3mMkCFYFBiAodPGkAYg&url=https://www.pinterest.com/alisharobbins/my-pastor-my-church-my-brotherssisters-on-christ/&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNG_UTVoriTzEVKb2-VgUTrZdYhncA&ust=144788311218
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKj85Mm3mMkCFYaViAod-U0FYA&url=http://www.canstockphoto.com/illustration/blues.html&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNF742w1PCaDckNX_z5btsYxGHlxQA&ust=144788322079
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNHyhri5mMkCFc9UiAodv-kJYA&url=http://cliparts.co/clipart/3145351&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNF3djV1OU2uZ5SsbV-4KJPdsakL2g&ust=144788372992
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOGgxq66mMkCFRE5iAodkzUCYQ&url=http://www.123rf.com/photo_10418389_cartoon-of-a-teenage-white-rapper-isolated-on-white.html&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNHTKigBVSWTTDyc2N1dhxoeUs7cSQ&ust=144788391448
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL3dgoy7mMkCFQlJiAodcSAHYQ&url=http://www.clipartsheep.com/yagoshi-as-kyo-kusanagi-in-the-fan-club-by-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyWmpNRFF1WkdWMmFXRnVkR0Z5ZEM1dVpYUXZabk0zTVM5bUx6SXdNVEl2TWpnMUx6TXZNaTk1WVdkdmMyaHBYMkZ6WDJ0NWIxOXJkWE5oYm1GbmFWOWllVjk1WVdkdmMyaHBMV1ExYUdwM1lXd3VjRzVufHc9Nzg2fGg9Njk2fHQ9cG5nfA/&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNG1P-A88j343mNPXq1iesd94fSkBw&ust=144788419160
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLmCpN-tmskCFUlXiAodOzUHYQ&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-music-enjoyment-image2302635&psig=AFQjCNFIOzHcgFfQLChqI-QqARRsnO9YBQ&ust=144794932261
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2.Я буду учасником на дво-тижневому таборі молодих композиторів. Я щасливий, бо я  
_____________________________ (класична музика) 

 
3.Давай підемо до ресторану Тигрове око. Там ми  ____________________________ (звуки нью-

ейдж) 
 
4.Манікюрниця запевнила нас, що поки вона працюватиме, ми _____________________ (софт-рок)  
 
5.На новорічній забаві ви  _____________________________________ (музика Бумбокс) 
 
6.Ви маєте квиток на дискотеку? Гарно! Там ви ___________________ (сучасна музика)  
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Урок з граматики 

Пізнаваймо дієслово  насолоджуватися/ насолодитися  
ключ 
 
насолоджуватися (недок.), насолодитися (док.) = to enjoy, to take pleasure in 
 
Теперішній час                            Минулий час                                   Майбутній час                             
насолоджуюся                        насолоджувався/лася   насолоджуватимуся 
насолоджуєшся                      насолоджувався/лася               насолоджуватимешся 
насолоджується                      насолоджувався/лася/лось              насолоджуватиметься 
насолоджуємося                     насолоджувалися   насолоджуватимемося 
насолоджуєтеся                      насолоджувалися   насолоджуватиметеся 
насолоджуються                     насолоджувалися   насолоджуватимуться 
 
 
 
Вправа  1  Якою музикою вони насолоджуються? Теперішній час 
 
 

1. Склади речення, використовуючи дієслово насолоджуватися у теперішньому часі разом 
з орудним відмінком іменника.  

2. Користуйся словничком на ст. 10 Мовної Скарбнички. 
. 
 

2.                                                             2.                                                     3. 
 
 

 

 

 

 

      4.                                                                  5.                                                        6.                                               

      

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCODunfyxmMkCFcmdiAodE6cLYA&url=http://www.cliparthut.com/country-dance-clipart.html&psig=AFQjCNGsqdoMZ7A_sfBmVYL1YHfef26JYQ&ust=144788172274
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIiWr8yzmMkCFdctiAodyPIJYQ&url=https://www.pinterest.com/pin/50032245836003328/&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNErMrF5q3xyz5f5bJxH4sfpdTQ66A&ust=144788214678
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIS6lIC1mMkCFRBTiAodgFgOYQ&url=http://www.cliparthut.com/music-band-clipart.html&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNGcOAJmvDDcv4PuoXScKiGIdSHEtg&ust=144788251908
https://www.pinterest.com/pin/305892999667663
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Відповіді: 

1. Настя  насолоджується кантрі музикою.  

2. Стефан і Соломія  насолоджуються класичною (симфонічною) музикою. 
 
3. Я насолоджуюся рок музикою. 
 
4. Бачу, що ти насолоджуєшся реп музикою. 
 
5. “Шановні слухачі! Так як ви насолоджуєтеся музикою 50-их років, то ми вам заграємо ще одну 
пісню цього жанру”. 
 
6. Зазвичай, суботніми вечорами ми насолоджуємося джаз музикою. 
 
 
 
 
Вправа 2 Якою музикою вони насолоджувалися? Минулий час 
 

1. Допиши речення, використовуючи дієслово насолоджуватися у минулому часі разом з 
орудним відмінком іменника.  

2. Користуйся словничком на ст. 10 Мовної Скарбнички. 
 

1. 2. 3. 4. 5.  6.  
 
 
 
1. Пан Корнель нас не чув, бо саме тоді він насолоджувався світовою музикою. 
 
2. Вчора ми були на концерті. Там ми насолоджувалися християнською (євангельською) 
музикою. 
 
3. Вони насолоджувалися джаз музикою коли їхали додому. 
 
4. На вечірці з нашим другом з Техасу ми насолоджувалися кантрі музикою. 
 
5. Поки я чекав у приймальні на свого лікаря, я насолоджувався/насолоджувалася реп музикою. 
 
6. Під час виступу ви дуже позіхали. Ви не насолоджувалися класичною музикою. 
 
 
 

http://clipart.me/music-movie/psd-world-music-icon-globe-with-headphones-4
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ3T4Ye3mMkCFYFBiAodPGkAYg&url=https://www.pinterest.com/alisharobbins/my-pastor-my-church-my-brotherssisters-on-christ/&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNG_UTVoriTzEVKb2-VgUTrZdYhncA&ust=144788311218
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKj85Mm3mMkCFYaViAod-U0FYA&url=http://www.canstockphoto.com/illustration/blues.html&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNF742w1PCaDckNX_z5btsYxGHlxQA&ust=144788322079
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNHyhri5mMkCFc9UiAodv-kJYA&url=http://cliparts.co/clipart/3145351&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNF3djV1OU2uZ5SsbV-4KJPdsakL2g&ust=144788372992
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL3dgoy7mMkCFQlJiAodcSAHYQ&url=http://www.clipartsheep.com/yagoshi-as-kyo-kusanagi-in-the-fan-club-by-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyWmpNRFF1WkdWMmFXRnVkR0Z5ZEM1dVpYUXZabk0zTVM5bUx6SXdNVEl2TWpnMUx6TXZNaTk1WVdkdmMyaHBYMkZ6WDJ0NWIxOXJkWE5oYm1GbmFWOWllVjk1WVdkdmMyaHBMV1ExYUdwM1lXd3VjRzVufHc9Nzg2fGg9Njk2fHQ9cG5nfA/&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNG1P-A88j343mNPXq1iesd94fSkBw&ust=144788419160
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Вправа 3   Якою музикою вони насолоджуватимуться?  
Майбутній час 
 
Допиши речення, використовуючи дієслово насолоджуватися у майбутньому 
часі разом з орудним відмінком іменника.  
 
 
 

1. Завтра ми підемо на концерт Океану Ельзи. Там ми насолоджуватимемося 
українською поп музикою.  

 
2. Я буду учасником на дво-тижневому таборі молодих композиторів. Я щасливий, бо 

я насолоджуватимуся (буду насолоджуватися) класичною музикою. 
 

3. Давай підемо до ресторану Тигрове око. Там ми насолоджуватимемося звуками 
нью-ейдж. 

 
4. Манікюрниця запевнила нас, що поки вона працюватиме, ми 

насолоджуватимемося (будемо насолоджуватися) софт-роком.  
 

5. На новорічній забаві ви насолоджуватиметеся музикою Бумбокс. 
 

6. Ви маєте квиток на дискотеку? Гарно! Там ви насолоджуватиметеся сучасною 
музикою.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLmCpN-tmskCFUlXiAodOzUHYQ&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-music-enjoyment-image2302635&psig=AFQjCNFIOzHcgFfQLChqI-QqARRsnO9YBQ&ust=144794932261
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Вправа   Як стати діджеєм 
http://help-me.pp.ua/14040-yak-stati-ddzheyem.html 
 
Наказовий спосіб дієслова.  

• Прочитайте статтю Як стати діджеєм  
• Маркером виділіть в тексті усі дієслова наказового способу.  
• Для кожного дієслова зазначте: 

o Інфініитив дієслова 
o форму наказового способу для 2-ої особи однини 
o вид дієслова: доконаний (док.) чи недокананий (недок.) 

 
Зразок:  Почніть 
   почни  почати 
 

2-га особа мн.   2-га особа од.   Інфінітив  вид 

почніть   почни    почати  док. 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____  

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____  

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

http://help-me.pp.ua/14040-yak-stati-ddzheyem.html
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2-га особа мн.   2-га особа од.   Інфінітив  вид 

почніть   почни    почати  док. 

_______________  _______________  _______________ _____  

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____  

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____  

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 
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2-га особа мн.   2-га особа од.   Інфінітив  вид 

почніть   почни    почати  док. 

_______________  _______________  _______________ _____  

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____  

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____  

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 

_______________  _______________  _______________ _____ 
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Вправа №2 
Іншим кольором маркера виділіть усі слова, котрі визначають жанр музики. 

 

Вправа №3 
Ще іншим кольором маркера виділіть усі слова, котрі визначають будь-який тип апаратури для 
діджеінг. 
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Вправа   Як стати діджеєм 
http://help-me.pp.ua/14040-yak-stati-ddzheyem.html 
 
Наказовий спосіб дієслова.  

Ключ 

• Прочитайте статтю Як стати діджеєм  
• Маркером виділіть в тексті усі дієслова наказового способу.  
• Для кожного дієслова зазначте: 

o Інфініитив дієслова 
o форму наказового способу для 2-ої особи однини 
o вид дієслова: доконаний (док.) чи недокананий (недок.) 

 
 

Зразок:  Почніть 
Почни  Почати  док. 

 

 

2-га особа мн.  2-га особа од.   Інфінітив  вид дієслова 

почніть   почни    почати  док. 

поекспериментуйте  поекспериментуй  поекспериментувати док. 

спробуйте   спробуй   спробувати  док. 

працюйте   працюй   працювати  недок. 

знайте    знай    знати   недок. 

доповніть   доповни   доповнити  док. 

будьте    будь    бути   недок. 

вкладайте   вкладай   вкладати  недок. 

забудьте   забудь    забути   док. 

витрачайте   витрачай   витрачати  недок. 

купуйте   купуй    купувати  недок. 

спитайте   спитай    спитати  док. 

забудьте   забудь    забути   док. 

намагайтеся   намагайся   намагатися  недок. 

спробуйте   спробуй   спробувати  док. 

http://help-me.pp.ua/14040-yak-stati-ddzheyem.html
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знайте (2)   знай    знати   недок. 

вчіться    вчися    вчитися  недок. 

намагайтеся (2)   намагайся   намагатися  недок. 

розвивайте   розвивай   розвивати  док. 

знайте (3)   знай    знати   недок. 

підготуйте   підготуй   підготутувати  док. 

регулюйте   регулюй   регулювати  недок. 

змінюйте   зміню    змінювати  недок. 

вчіться  (2)   вчися    вчитися  недок. 

навчіться   навчися   навчитися  док.  

робіть    роби    робити   недок. 

починайте   починай   починати  недок. 

спробуйте (2)   спробуй   спробувати  док. 

визначте   визнач_   визначати  недок. 

вмійте    вмій    вміти   недок. 

розпитайте   розпитай   розпитати  док.  

читайте   читай    читати   недок. 

думайте   думай    думати   недок. 

вирішите   виріш_    вирішити  док. 

спостерігайте   спостерігай   спостерігати  недок. 

стежте    стеж_    стежити  недок. 

ходіть    ходи    ходити   недок. 

спостерігайте (2)  спостерігай   спостерігати  недок. 

зверніть   зверни    звернути  док. 

підійдіть   підійди    підійти   док. 

попросіть   попроси   попросити  док. 

черпайте   черпай    черпати  недок. 

будьте (2)   будь    бути   недок. 

будьте (3)   будь    бути   недок. 

тримайте   тримай    тримати  недок. 
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виступайте   виступай   виступати  недок. 

знайдіть   знайди    знайти   док. 

знайдіть (2)   знайди    знайти   док. 

дізнавайтеся   дізнайся   дазнаватися  недок. 

будьте (4)   будь    бути   недок. 

дізнайтеся   дізнайся   дізнатися  док. 

дізнайтеся (2)   дізнайся   дізнатися  док. 

будьте (5)   будь    бути   недок. 

подумайте   подумай   подумати  док. 

памʼятайте   памʼятай   памʼятати  недок. 

відвідайте   відвідай   відвідати  док. 

дізнайтеся (3)   дізнайся   дізнатися  док. 

рекламуйте   рекламуй   рекламувати  недок. 

дотримуйтеся   дотримуйся   дотримуватися недок. 

складіть   склади    скласти  док. 

постарайтеся   пострайся   постаратися  док. 

зробіть    зроби    зробити  док. 

відкрийте    відкрий   відкрити  док. 

вказуйте   вказуй    вказувати  недок. 

робіть (2)   роби    робити   недок. 

створюйте   створюй   створювати  недок. 

діліться   ділися    ділитися  недок. 

підгрійте   підгрій    підігріти  док. 

вмійте    вмій    вміти   недок. 

запитайте   запитай   запитати  док. 

памʼятайте (2)   памʼятай   памʼятати  недок. 

працюйте (2)   працюй   працювати  недок. 

стійте    стій    стояти   док. 

намагайтеся (2)   намагайся   намагатися  недок. 

знайте (4)   знай    знати   недок. 
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умійте    умій    уміти   недок. 

використовуйте  використовуй   використовувати недок. 

грайте    грай    грати   недок. 

відчувайте   відчуй    відчувати  недок. 

звертайте   звертай   звертати  недок. 

грайте (2)   грай    грати   недок. 

грайте (3)   грай    грати   недок. 

будьте (6)   будь    бути   недок. 

зʼявляйтеся   зʼявляйся   зʼявлятися  недок. 

намагайтеся (3)   намагайся   намагатися  недок. 

веселіться   веселися   веселітися  недок. 

тримайте (2)   тримай    тримати  недок. 

будьте (7)   будь    бути   недок. 

вмійте (2)   вмій    вміти   недок. 

памʼятайте (3)   памʼятай   памʼятати  недок. 

ставтеся   стався    ставитися  недок. 

дивіться   дивися    дивитися  недок. 

отримуйте   отримуй   отримувати  недок. 

уявіть    уяви    уявити   док. 

отримуйте (2)   отримуй   отримувати  недок. 

втілюйте   втілюй    втілювати  недок. 

знайте (5)   знай    знати   недок. 

вимагайте   вимагай   вимагати  недок. 

вимагайте (2)   вимагай   вимагати  недок. 

вимагайте (3)   вимагай   вимагати  недок. 

забувайте   забувай   забувати  недок. 

розвивайте   розвивай   розвивати  недок. 

робіть    зроби    робити   недок. 

експериментуйте  експериментуй  експериментувати недок. 

спробуйте   спробуй   спробувати  док. 
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попросіть   попроси   попросити  док. 

вмійте (3)   вмій    вміти   недок. 

перестарайтеся  перестарайся   перестаратися  док. 

спробуйте (2)   спробуй   спробувати  док. 

купуйте (2)   купуй    купувати  недок. 

підставляйте   підставляй   підставляти  недок. 

ставте    став_    ставити  недок. 
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Supplementary resources 
 

The ideas gathered in this unit Addendum reflect findings in very recent literature about introducng 21st 
century learning strategies into teaching second teaching.  

Following are links to resources that may prove helpful in orienting you, the teacher, in undertaking some 
of the learning activities proposed in this unit. You are encouraged to explore these links and adapt the 
teaching methodologies to your use of this unit’s learning activities. 
 
Project work 

• https://books.google.ca/books?hl=en&lr=&id=VxnGXusQlI8C&oi=fnd&pg=PA107&dq=langua
ge+teachers+international+projects&ots=qhrnlbaugN&sig=zkdsWkHBSLNmYjFp1XvLyRCkaP
w#v=onepage&q=language%20teachers%20international%20projects&f=false 

New technology 
general (English) 

• https://eprints.usq.edu.au/19373/1/Son_TESL-EJ_v15n1_PV.pdf 
• https://csctfl.wildapricot.org/resources/Documents/2013Report/2013ReportWeb.pdf#page=49 

general (Ukrainian) 

• https://tatyanalagoda.blogspot.com/p/blog-page_4.html 
• https://krivbas91.wixsite.com/method-school/post/як-використати-соціальні-медіа-в-класі 
•  

podcasts (English) 

• https://www.weareteachers.com/10-podcasting-projects-teachers-should-try-in-the-classroom-2/ 
• http://www.readingrockets.org/article/creating-podcasts-your-students 
• http://www.readwritethink.org/classroom-resources/printouts/podcasts-nuts-bolts-creating-

30311.html 
• https://www.edutopia.org/blog/start-that-podcast-ainissa-ramirez 

podcasts (Ukrainian) 
 

• Що таке подкасти і як ними користуватися? 
https://www.youtube.com/watch?v=7QrIeKWWrnQ 

Appendix B  Teacher Resources 

https://books.google.ca/books?hl=en&lr=&id=VxnGXusQlI8C&oi=fnd&pg=PA107&dq=language+teachers+international+projects&ots=qhrnlbaugN&sig=zkdsWkHBSLNmYjFp1XvLyRCkaPw#v=onepage&q=language%20teachers%20international%20projects&f=false
https://books.google.ca/books?hl=en&lr=&id=VxnGXusQlI8C&oi=fnd&pg=PA107&dq=language+teachers+international+projects&ots=qhrnlbaugN&sig=zkdsWkHBSLNmYjFp1XvLyRCkaPw#v=onepage&q=language%20teachers%20international%20projects&f=false
https://books.google.ca/books?hl=en&lr=&id=VxnGXusQlI8C&oi=fnd&pg=PA107&dq=language+teachers+international+projects&ots=qhrnlbaugN&sig=zkdsWkHBSLNmYjFp1XvLyRCkaPw#v=onepage&q=language%20teachers%20international%20projects&f=false
https://eprints.usq.edu.au/19373/1/Son_TESL-EJ_v15n1_PV.pdf
https://csctfl.wildapricot.org/resources/Documents/2013Report/2013ReportWeb.pdf#page=49
https://tatyanalagoda.blogspot.com/p/blog-page_4.html
https://krivbas91.wixsite.com/method-school/post/%D1%8F%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96
https://www.weareteachers.com/10-podcasting-projects-teachers-should-try-in-the-classroom-2/
http://www.readingrockets.org/article/creating-podcasts-your-students
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/printouts/podcasts-nuts-bolts-creating-30311.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/printouts/podcasts-nuts-bolts-creating-30311.html
https://www.edutopia.org/blog/start-that-podcast-ainissa-ramirez
https://www.youtube.com/watch?v=7QrIeKWWrnQ
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Kahoot! 
To make use of the Kahoot! Learning activities in this unit Addendum: 

• Go to Kahoot.com. 
• Search the Kahoot activity by its name. 
• Press play; the site will give a PIN or Code number. 
• Students access the survey via the student access site: Kahoot.it on any electronic device. 
• Once they have keyed in the PIN number, they can play.  
• Students choose a nickname, if they wish. 

 
articles: (English) 

• https://www.weareteachers.com/best-of-teacher-helpline-12-ways-to-use-kahoot-in-your-classroom/ 
• https://learnsafe.com/using-kahoot-in-the-classroom/ 

articles: (Ukrainian) 
• https://urokinformatyky.blogspot.com/p/blog-page.html 
• https://sites.google.com/site/itkompetentnosti/servisi/stvorenna-interaktivnih-vprav/kahoot 
• https://www.ourboox.com/books/kahoot-перевіряємо-знання-учнів-граючись/# 
• https://voipoppdn.blogspot.com/2015/01/kahoot-it.html 
• https://edumobiles.blogspot.com/2015/01/kahoot-it.html 

 
videos: (English) 

• https://www.bing.com/videos/search?q=using+kahoot+in+classroom&view=detail&mid=B792BF262
11BF7AEEC6BB792BF26211BF7AEEC6B&FORM=VIRE 

• https://www.bing.com/videos/search?q=using+kahoot+in+classroom&view=detail&mid=90C2DA50F
FF108F3680390C2DA50FFF108F36803&FORM=VIRE 
 

 
 
Word Clouds 
print articles (Ukrainian) 

• https://naurok.com.ua/post/internet-resursi-dlya-stvorennya-hmar-sliv-vlasnoruch 
• http://timso.koippo.kr.ua/hmura12/2016/10/16/hmara-sliv-yak-zasib-vizualnoho-analizu-tekstiv-

v-navchalnomu-protsesi/ 
videos (English) 

• 20 video project ideas to engage students 
http://ditchthattextbook.com/2014/02/06/20-video-project-ideas-to-engage-students/

videos (Ukrainian) 
• Як створити хмару слів 

https://www.youtube.com/watch?v=s3Nuoaf1fMA 
• Хмари слів, сервіс tagul 

https://www.youtube.com/watch?v=a49NtNwW9uM 
 

Animoto 

• https://animoto.com/blog/education/ways-use-video-in-classroom/ 
• https://animoto.com/education/classroom 

https://www.weareteachers.com/best-of-teacher-helpline-12-ways-to-use-kahoot-in-your-classroom/
https://learnsafe.com/using-kahoot-in-the-classroom/
https://urokinformatyky.blogspot.com/p/blog-page.html
https://sites.google.com/site/itkompetentnosti/servisi/stvorenna-interaktivnih-vprav/kahoot
https://www.ourboox.com/books/kahoot-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%8F%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C/
https://voipoppdn.blogspot.com/2015/01/kahoot-it.html
https://edumobiles.blogspot.com/2015/01/kahoot-it.html
https://www.bing.com/videos/search?q=using+kahoot+in+classroom&view=detail&mid=B792BF26211BF7AEEC6BB792BF26211BF7AEEC6B&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=using+kahoot+in+classroom&view=detail&mid=B792BF26211BF7AEEC6BB792BF26211BF7AEEC6B&FORM=VIRE
https://naurok.com.ua/post/internet-resursi-dlya-stvorennya-hmar-sliv-vlasnoruch
http://timso.koippo.kr.ua/hmura12/2016/10/16/hmara-sliv-yak-zasib-vizualnoho-analizu-tekstiv-v-navchalnomu-protsesi/
http://timso.koippo.kr.ua/hmura12/2016/10/16/hmara-sliv-yak-zasib-vizualnoho-analizu-tekstiv-v-navchalnomu-protsesi/
http://ditchthattextbook.com/2014/02/06/20-video-project-ideas-to-engage-students/
https://www.youtube.com/watch?v=s3Nuoaf1fMA
https://www.youtube.com/watch?v=a49NtNwW9uM
https://animoto.com/blog/education/ways-use-video-in-classroom/
https://animoto.com/education/classroom
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Vlogging 
• https://socialmediaandtheclassroom415.weebly.com/vlogging.html 

 

Instagram 
• Using Instagram in an Educational Context By 38TJason Phillips38T- 59TFebruary 13, 201359T  

38Thttps://www.emergingedtech.com/2013/02/using-instagram-in-an-educational-context/ 
 

Jigsaw Reading 
• https://www.readingrockets.org/strategies/jigsaw 
• http://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/jigsaw 
• https://www.teachhub.com/jigsaw-method-teaching-strategy 
• https://www.educationworld.com/a_curr/strategy/strategy036.shtml 

 
 
Supplementary Video Resources: 
 
 
Спочатку було Слово... 
https://www.youtube.com/watch?v=WlMWz0fZXUE 
 

 
Церква Благодать 
Published on Feb 10, 2014 
SUBSCRIBE 210 
Виступ хору ЄХБ церкви №2 м. Чернівці. в церкві "Благодать" 26.01.2014 
 

This video is useful to the teacher who wishes to link the title of the section about Reginald 
Fessenden to its biblical origins (Jn 1:1). A choir sings the narrative of this profound phrase. The 
song lends itself well to discussion, especially connecting such large concepts as the process of 
creation and human creativity and inventiveness. 

 
Так було - історія радіо 
https://www.youtube.com/watch?v=f3OZHfdmkOA 
Ви проживаєте у глухому селі чи промисловому центрі, полюбляєте читати газети чи ні, - немає жодного значення. 
Поруч радіо, що зранку до вечора супроводжує вашу активність. З ним не потрібно вчити спеціальної грамоти, можна 
просто зробити гучніше. Коли появилося та як розвивалося радіо на Рівненщині? 

Although this video focusses on the history of radio in the Rivne region of Ukraine, it nevertheless 
gives a great overview of key events in the history of radio in Ukraine. Ukrainian language is very 
clear throughout. 

 

63-річна жителька Івано-Франківська подалася у ді-джеї 
https://www.youtube.com/watch?v=mBHWOWh6wgc 

 Published on Jun 12, 2013 
UA - 63-річна жителька Івано-Франківська подалася у ді-джеї. Хоч досі бере уроки ді-джейства, але вже активно 
гастролює усією Західною Україною. За паспортом «Анна Харандюк», у нічних клубах її кличуть «гранд ді-джей Анна 

https://socialmediaandtheclassroom415.weebly.com/vlogging.html
https://www.emergingedtech.com/author/guest44e6/
https://www.emergingedtech.com/2013/02/using-instagram-in-an-educational-context/
https://www.readingrockets.org/strategies/jigsaw
http://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/jigsaw
https://www.teachhub.com/jigsaw-method-teaching-strategy
https://www.educationworld.com/a_curr/strategy/strategy036.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=WlMWz0fZXUE
https://www.youtube.com/channel/UCIfaoGE66UX0ibmc4LQJIMg
https://www.youtube.com/watch?v=f3OZHfdmkOA
https://www.youtube.com/watch?v=mBHWOWh6wgc
https://www.youtube.com/user/gra
https://www.youtube.com/user/tsnukr
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Іванівна». Що це для неї не гра, а справа серйозна, жінка вже переконала і своїх дітей, і онука, і навіть прискіпливих 
подруг. Випуск ТСН.Особливе за 12 червня 2013 року 
 

This is a fun video to present to students, as the content is novel and entertaining. The DJ I question 
speaks very clear Ukrainian; good vocabulary reinforcement. 

 

Найстарша DJ-ка України живе на Прикарпатті 
https://www.youtube.com/watch?v=MAfeevYFjHI 
Їй 63, а відчуває вона себе максимум на 25. Найстарша DJ-ка України живе в Івано-Франківську. Анна Іванівна більше 
десятиліття працювала у нічних клубах, уже встигла засвітитися не тільки в Україні, але і на телебаченні Росії. 

This story helps shatter stereotypes about DJs. 

 
Скрейчово. Діджей Валік розповідає як працював над альбомами Бумбокса "Голий Король" 
і "Люди" 
https://www.youtube.com/watch?v=e8l9eChbYuA 

The DJ, a former BoomBox musician, demonstrates his trade. Interesting way to learn music- and 
DJ-related vocabulary.Clear Ukrainian. This article works well together with the article Як стати 
діджеєм. 

 
Українська музика охоплює найрізноманітніші стилі 
https://www.youtube.com/watch?v=afWDVDHcUgA 
Із тим, що українці є дуже співучою нацією, наврядчи хтось не погодиться. До музики в нас ставлення особливе. А щоб почути блюз, 
кантрі чи рок, їхати за кордон не потрібно. 
 

This video presents the view that Ukrainian music represents a vast panoply of musical stydles. 
Clear Ukrainian language. 

 
До Дня соборності України. Львів. М’яч Дредбол – шоумен, ведучий, діджей 
https://www.youtube.com/watch?v=qwTlAmIh-L8 

Very short clip in which a DJ talks about being a proud Ukrainian. 

 

DJ Дмитро Фулей про музичні смаки, нічне життя та клубну індустрію 

https://www.youtube.com/watch?v=LdBlr2b8H24 
Дмитро Фулей, або більш відомий, як DJ DMS – сьогодні резидент одного з найпопулярніших нічних клубів 
Закарпаття. Захоплення музикою з’явилося 10 років тому. За освітою він фізик та програміст. Здавалося б сфери, 
зовсім не пов’язані з діджеїнгом. Але Діма доводить протилежне. 
 

This clip features a young man talking about how he switched from computer programmer to DJ. 
Language  

 
Анатолій Гнатюк - Було не любити (з титрами) 
https://www.youtube.com/watch?v=mDL68QP39l4 

This video is an interesting justaposition of old-time radio and love song crooning providing the 
backdrop for a modern love-at-first-sight story. 

https://www.youtube.com/watch?v=MAfeevYFjHI
https://www.youtube.com/watch?v=e8l9eChbYuA
https://www.youtube.com/watch?v=afWDVDHcUgA
https://www.youtube.com/watch?v=qwTlAmIh-L8
https://www.youtube.com/watch?v=LdBlr2b8H24
https://www.youtube.com/watch?v=mDL68QP39l4
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Radio Listening Resources: 
Note: These sites also offer some video options. 
 
Громадське радіо https://hromadske.radio/en 
Українська хвиля  https://radioua.net/uh/ 
UkieDrive    https://www.ukiedrive.net/podcast/2020/2/24/february-24-2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://radioua.net/uh/
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pp.5 – 6   
Notes to the Teacher– podcast 
suggestions 

 

 

https://y2krhyy3jn-flywheel.netdna-ssl.com/assets/podcasting-300x272.png  
 

 

p. 7   

Learning Modes 

 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjInrOFsuXlAhXLs54KHXh4DV8
QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fclipart-library.com%2Fbookworm-
pictures.html&psig=AOvVaw2q0NCQGtz9K488Gcu6TAmB&ust=1573672677131508  

 

http://clipartmag.com/brain-clipart-free 

 
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fcli
part-library.com%2Fdice-
faces.html&psig=AOvVaw2Qac9vcjDX6IpMHnATb8Nf&ust=1573673218677030  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fw
ww.picturesof.net%2Fpages%2F091028-185466-
257042.html&psig=AOvVaw1Hr6PsmI8AEqXdkGhUdYAl&ust=1573673602617860  

 
https://www.pinclipart.com/pindetail/Toxbm_clipart-music-note-clipart-black-and-white-png/  

 
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=htt
p%3A%2F%2Fclipart-
library.com%2Fclipart%2F475964.htm&psig=AOvVaw0AmhYm7sIEjFTLNWTQC_jX&ust=157367515
8830817 

 

https://www.nuviewnutrition.com/who-needs-corporate-wellness/ah-ha-moment-clipart-emoji-with-light-
bulb/ 

 

pp.7-8 

Communication Skills 

 

 

 https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2F
www.123rf.com%2Fphoto_15383463_emoticon-talking-on-cell-
phone.html&psig=AOvVaw3sBe2_BnvFEmywjYo_HaEv&ust=1573676348768081 

 https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2F
owips.com%2Fplanescape-torment-clipart%2Fplanescape-torment-clipart-smiley-
face&psig=AOvVaw2jP6oKzlzZi4qD6pKMMrNG&ust=1573676406857488 
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p. 8  

Proficiency levels 
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p.17 

Tip 
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p.20 

Kahute! 
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p. 21 
Завдання 1.1.В Дивіться й 
ообговоріть   
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https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/cartoon-light-bulb-pointing-his-finger-vector-1934644&psig=AOvVaw1qyAwCYZB3d20gbYQsLXvc&ust=157369468000
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.clipart.email/clipart/youtube-video-clipart-148776.html&psig=AOvVaw0gD0h7oIU8Ppjm52MStxpk&ust=157369512732
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p.24  
Завдання 1.1.Г 
Дивіться і твітуйте! 

 

https://www.pinterest.ca/pin/318066792404592824/  

 

p. 27 
Завдання 2.1.А   Хмарка слів 
 

38Thttps://www.google.ca/search?q=%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%
BB%D1%96%D0%B2&hl=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcnJrdze_cAhWKsFQK
HZFpA8gQ_AUICigB&biw=1920&bih=943&safe=active&ssui=on#imgrc=ixJQqx4w9-QzbM38T: 

 

 :38Thttps://www.google.ca/search?q=%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%
BB%D1%96%D0%B2&hl=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcnJrdze_cAhWKsFQK
HZFpA8gQ_AUICigB&biw=1920&bih=943&safe=active&ssui=on#imgdii=4BlyG5dEhgGCRM:&imgrc
=ixJQqx4w9-QzbM: 

 

 
 

p.34 

Дещо з історії радіо в Україні 

 
 

 

Джерело: http://www.proradio.org.ua/stations/index.php 

https://www.google.ca/search?hl=en&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=947&ei=UfNNW-
TpJ8HE0PEPqYihyA0&q=%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%8
0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%
D0%BD%D1%96&oq=%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%80%
D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0
%BD%D1%96&gs_l=img.12...4170.13035.0.15403.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1ac.1.64.img..0.0.0....0.APvz
t7eDb44&safe=active&ssui=on#imgrc=Z7GPV00QobsFTM: 

 

 
p.42-43 
Завдання 3.2.А (v1) Подкаст 

 

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR9OzWPGOhkmBCBjekklrIE21kl2bGQFN_pm
Z8w5hg8z723yyQvrg 

 

 https://www.clipart.email/clipart/clipart-light-bulb-thinking-55736.html 

 

   

  
 

 

https://www.pinterest.ca/pin/318066792404592824/
https://www.google.ca/search?q=%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2&hl=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcnJrdze_cAhWKsFQKHZFpA8gQ_AUICigB&biw=1920&bih=943&safe=active&ssui=on#imgrc=ixJQqx4w9-QzbM
https://www.google.ca/search?q=%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2&hl=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcnJrdze_cAhWKsFQKHZFpA8gQ_AUICigB&biw=1920&bih=943&safe=active&ssui=on#imgrc=ixJQqx4w9-QzbM
https://www.google.ca/search?q=%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2&hl=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcnJrdze_cAhWKsFQKHZFpA8gQ_AUICigB&biw=1920&bih=943&safe=active&ssui=on#imgrc=ixJQqx4w9-QzbM
https://www.google.ca/search?q=%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2&hl=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcnJrdze_cAhWKsFQKHZFpA8gQ_AUICigB&biw=1920&bih=943&safe=active&ssui=on#imgdii=4BlyG5dEhgGCRM:&imgrc=ixJQqx4w9-QzbM
https://www.google.ca/search?q=%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2&hl=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcnJrdze_cAhWKsFQKHZFpA8gQ_AUICigB&biw=1920&bih=943&safe=active&ssui=on#imgdii=4BlyG5dEhgGCRM:&imgrc=ixJQqx4w9-QzbM
https://www.google.ca/search?q=%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2&hl=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcnJrdze_cAhWKsFQKHZFpA8gQ_AUICigB&biw=1920&bih=943&safe=active&ssui=on#imgdii=4BlyG5dEhgGCRM:&imgrc=ixJQqx4w9-QzbM
https://www.google.ca/search?q=%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2&hl=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcnJrdze_cAhWKsFQKHZFpA8gQ_AUICigB&biw=1920&bih=943&safe=active&ssui=on#imgdii=4BlyG5dEhgGCRM:&imgrc=ixJQqx4w9-QzbM
http://www.proradio.org.ua/stations/index.php
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.pinterest.com/pin/318066792404592824/&psig=AOvVaw2iskqrEfyTCDOSfD7cDS8m&ust=1573696077839837&psig=AOvVaw2iskqrEfyTCDOSfD7cDS8m&ust=157369607783
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pp.31-32 

Історія радіо 

 

 

 

 

https://www.5.ua/media/pictures/original/93205.jpg 

 

 
https://cdn.gdz4you.com/files/slides/f09/087c3f8131902a98d4d7e46b661f42e9.jpeg 

 
https://cdn.gdz4you.com/files/slides/f0d/85592812c8131b0deeec749c7ce403aa.jpeg 

 
https://cdn.gdz4you.com/files/slides/f0a/b2c9cfcc91669a292ae86982a2f1aefc.jpeg 

 

 
https://cdn.gdz4you.com/files/slides/f0b/fdb9405a5ccbf9b22c5798b300c54251.jpeg 

 

 http://i.tyzhden.ua/content/photoalbum/2013/february/09/radio1/1.jpg 

 

 
http://i.tyzhden.ua/content/photoalbum/2013/february/09/radio1/2.jpg 

 

 http://i.tyzhden.ua/content/photoalbum/2013/february/09/radio1/1.jpg 

 

 
http://i.tyzhden.ua/content/photoalbum/2013/february/09/radio1/6.jpg 

 

 
http://pisochin-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D1%82%D0%B2-%D0%B8-
%D1% 80%D0%B0%D0 http://svitppt.com.ua/images/20/19188/770/img1.jpg 

  %B4%D0%B8%D0%BE.jpg 

 

 
http://svitppt.com.ua/images/37/36646/770/img8.jpg 

 

 
 http://svitppt.com.ua/images/37/36646/960/img3.jpg 

 

 
 
 
 
 
 

https://cdn.gdz4you.com/files/slides/f09/087c3f8131902a98d4d7e46b661f42e9.jpeg
https://cdn.gdz4you.com/files/slides/f0d/85592812c8131b0deeec749c7ce403aa.jpeg
http://svitppt.com.ua/images/20/19188/770/img1.jpg
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pp.62-64 
ГРОМАДСЬКЕ РАДІО: 
Слухайте. Думайте. 
Підтримуйте. 

 
 
 

https://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=c_srW5flEf_D0PEPz8u
auA0&q=громадське+радіо&oq=громадське+радіо&gs_l=img.1.0.0i19k1l2.210814.214620.0.216511.1
6.10.0.6.6.0.61.549.10.10.0....0.. 

 
p.73 
Instagram  

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2F
www.pinterest.com%2Fpin%2F419608890276723329%2F&psig=AOvVaw22i5BFM9OgQsgNIW2qGR
Ki&ust=1573749851221209 

 
p.84 
Українське ретро 
Богдана Весоловського 
повертається  

 
 

38Thttps://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=fQ4xW7DaBY7F0PEPi
_GisAo&q=танго+богдан+веселовський&oq=танго+богдан+веселовський&gs_l=img.12...25107.269
77.0.29061.0.0.0.0.038T 

 

https://sites.google.com/site/zahidukraiena/oblasti-zahidnoie-ukraieni/lvivska-oblast 

 38Thttps://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=eQ8xW_PHGb7A0PEP
h7G_wAg&q=богдан+веселовський&oq=богдан+веселовський&gs_l=img.12...8106.13017.0.15205.0.
0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.im38T 

  38Thttps://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=fQ4xW7DaBY7F0PEPi
_GisAo&q=танго+богдан+веселовський&oq=танго+богдан+веселовський&gs_l=img.12...25107.269
77.0.29061.0.0.0.0.0.0.0.0..0.038T.... 

 

https://toloka.to/t68277 

  

https://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=fQ4xW7DaBY7F0PEPi_GisAo&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&gs_l=img.12...25107.26977.0.29061.0.0.0.0.0
https://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=fQ4xW7DaBY7F0PEPi_GisAo&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&gs_l=img.12...25107.26977.0.29061.0.0.0.0.0
https://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=fQ4xW7DaBY7F0PEPi_GisAo&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&gs_l=img.12...25107.26977.0.29061.0.0.0.0.0
https://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=eQ8xW_PHGb7A0PEPh7G_wAg&q=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&gs_l=img.12...8106.13017.0.15205.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.im
https://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=eQ8xW_PHGb7A0PEPh7G_wAg&q=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&gs_l=img.12...8106.13017.0.15205.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.im
https://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=eQ8xW_PHGb7A0PEPh7G_wAg&q=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&gs_l=img.12...8106.13017.0.15205.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.im
https://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=fQ4xW7DaBY7F0PEPi_GisAo&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&gs_l=img.12...25107.26977.0.29061.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0
https://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=fQ4xW7DaBY7F0PEPi_GisAo&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&gs_l=img.12...25107.26977.0.29061.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0
https://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=fQ4xW7DaBY7F0PEPi_GisAo&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&gs_l=img.12...25107.26977.0.29061.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0
https://sites.google.com/site/zahidukraiena/oblasti-zahidnoie-ukraieni/lvivska-ob
https://toloka.to/t6
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.pinterest.com/pin/419608890276723329/&psig=AOvVaw22i5BFM9OgQsgNIW2qGRKi&ust=157374985122
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj82eXIp97RAhXFhFQKHZCxCfsQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=nfeBROvc8Sw&psig=AFQjCNGPK_-0tom-bAT4cQQV46nHwt0WvA&ust=148546845371
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p.88 

Українське ретро Богдана 
Весоловського 
повертається 
Словничок  

 

38Thttps://www.google.ca/search?rlz=1C1GCEA_enCA775CA775&biw=1904&bih=867&tbm=isch&sa=1
&ei=UqeFW4KiD43B0PEPttaj6Aw&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D
0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0
%BE+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&gs_l=img.12...70197.72484.0
.74763.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.a6m2pL3FXLI&safe=active&ssui=on#imgrc=WhXF
8d8cHbNcSM38T: 

 

 

p.94 

 

38Thttps://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=fQ4xW7DaBY7F0PEPi_
GisAo&q=танго+богдан+веселовський&oq=танго+богдан+веселовський&gs_l=img.12...25107.26977.0
.29061.0.0.0.0.038T 

https://www.youtube.com/watch?v=nfeBROvc8Sw 

  

  

  

 

p. 143 

Гайтана мріяла стати 
великою тенісисткою 

 

 

  

  

 

 

p.122 

Квітка у Фейсбуці 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http
s%3A%2F%2Fwww.flaticon.com%2Ffree-
icon%2Ffacebook_124010&psig=AOvVaw0w2qgM_8PvcruMXEMY3FNZ&ust=1573764403597954 

 

 

 

https://www.google.ca/search?rlz=1C1GCEA_enCA775CA775&biw=1904&bih=867&tbm=isch&sa=1&ei=UqeFW4KiD43B0PEPttaj6Aw&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&gs_l=img.12...70197.72484.0.74763.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.a6m2pL3FXLI&safe=active&ssui=on#imgrc=WhXF8d8cHbNcSM
https://www.google.ca/search?rlz=1C1GCEA_enCA775CA775&biw=1904&bih=867&tbm=isch&sa=1&ei=UqeFW4KiD43B0PEPttaj6Aw&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&gs_l=img.12...70197.72484.0.74763.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.a6m2pL3FXLI&safe=active&ssui=on#imgrc=WhXF8d8cHbNcSM
https://www.google.ca/search?rlz=1C1GCEA_enCA775CA775&biw=1904&bih=867&tbm=isch&sa=1&ei=UqeFW4KiD43B0PEPttaj6Aw&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&gs_l=img.12...70197.72484.0.74763.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.a6m2pL3FXLI&safe=active&ssui=on#imgrc=WhXF8d8cHbNcSM
https://www.google.ca/search?rlz=1C1GCEA_enCA775CA775&biw=1904&bih=867&tbm=isch&sa=1&ei=UqeFW4KiD43B0PEPttaj6Aw&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&gs_l=img.12...70197.72484.0.74763.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.a6m2pL3FXLI&safe=active&ssui=on#imgrc=WhXF8d8cHbNcSM
https://www.google.ca/search?rlz=1C1GCEA_enCA775CA775&biw=1904&bih=867&tbm=isch&sa=1&ei=UqeFW4KiD43B0PEPttaj6Aw&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&gs_l=img.12...70197.72484.0.74763.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.a6m2pL3FXLI&safe=active&ssui=on#imgrc=WhXF8d8cHbNcSM
https://www.google.ca/search?rlz=1C1GCEA_enCA775CA775&biw=1904&bih=867&tbm=isch&sa=1&ei=UqeFW4KiD43B0PEPttaj6Aw&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&gs_l=img.12...70197.72484.0.74763.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.a6m2pL3FXLI&safe=active&ssui=on#imgrc=WhXF8d8cHbNcSM
https://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=fQ4xW7DaBY7F0PEPi_GisAo&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&gs_l=img.12...25107.26977.0.29061.0.0.0.0.0
https://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=fQ4xW7DaBY7F0PEPi_GisAo&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&gs_l=img.12...25107.26977.0.29061.0.0.0.0.0
https://www.google.ca/search?hl=en&biw=1920&bih=947&tbm=isch&sa=1&ei=fQ4xW7DaBY7F0PEPi_GisAo&q=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&gs_l=img.12...25107.26977.0.29061.0.0.0.0.0
https://www.youtube.com/watch?v=nfeBROvc8Sw
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj82eXIp97RAhXFhFQKHZCxCfsQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=nfeBROvc8Sw&psig=AFQjCNGPK_-0tom-bAT4cQQV46nHwt0WvA&ust=148546845371
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FoCb6vdcVCUvEM&tbnid=ogbz7DO560uIGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://novosti-dnja.blogspot.com/2013/02/you-will-like-it.html&ei=ktI4Up7tJ-GligLajYGoAw&bvm=bv.52288139,d.cGE&psig=AFQjCNFoLLEGWS1Gx2tYkMaKG74p45N5cg&ust=137954186465
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=180H9PhaNG4dDM&tbnid=5kFVC0JERp-2kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.magistral-uz.com.ua/articles/gajtana-obozhnjuju-romantiku-mandrivki-potjagom.html&ei=KtM4UsLjOYODiwLVnYDQCQ&bvm=bv.52288139,d.cGE&psig=AFQjCNFoLLEGWS1Gx2tYkMaKG74p45N5cg&ust=137954186465
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p.156 

вправа: світ 
реклам 

https://images.app.goo.gl/1Qpm9jxybbain9Xb8 

  

p.  

 

https://www.google.ca/search?safe=strict&hl=en&biw=1166&bih=590&tbm=isch&sa=1&ei=CZT8WvOQCImY0gLbuoSg
Bw&q=+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%
D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E&oq=+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0
%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0
%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E&gs_l=img.12...13216.18075.0.19785.3.3.0.0.0.0.52.152.3.3.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....
0.9NsKMWIzJHc#imgrc=o8bwNSFzoIvTCM:асним досвідом  

 

  

https://www.google.ca/search?safe=strict&hl=en&biw=1166&bih=590&tbm=isch&sa=1&ei=CZT8WvOQCImY0gLbuoSg
Bw&q=+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%
D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E&oq=+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0
%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0
%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E&gs_l=img.12...13216.18075.0.19785.3.3.0.0.0.0.52.152.3.3.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....
0.9NsKMWIzJHc#imgdii=jtQcinQQaumNpM:&imgrc=o8bwNSFzoIvTCM: 

 

 https://www.google.ca/search?hl=en&tbm=isch&source=hp&biw=1330&bih=387&ei=J3MNXJXUCP7L0PEP6OqB6Aw&
q=podcast&oq=podcast&gs_l=img.12..0 

 

 

p.  
Appendix A  
Grammar exercise--- 

http://i1.wp.com/clipartportal.com/wp-
content/uploads/2018/12/music-festival-clipart.jpg 
 

 https://cdn.imgbin.com/20/7/16/imgbin-playlist-spotify-music-music-
radio-XBUfeYS7pgY7f7PwppKpNpKCS.jpg 

 

 

p.  https://i.pinimg.com/originals/9b/f5/8d/9bf58dc229d057a21f0630a533a2c5b6.gif 
 

 https://i.ya-webdesign.com/images/orchestra-clipart-21.png 
 

https://www.google.ca/search?safe=strict&hl=en&biw=1166&bih=590&tbm=isch&sa=1&ei=CZT8WvOQCImY0gLbuoSgBw&q=+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E&oq=+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E&gs_l=img.12...13216.18075.0.19785.3.3.0.0.0.0.52.152.3.3.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.9NsKMWIzJHc#imgdii=jtQcinQQaumNpM:&imgrc=o8bwNSFzoIvTCM
https://www.google.ca/search?safe=strict&hl=en&biw=1166&bih=590&tbm=isch&sa=1&ei=CZT8WvOQCImY0gLbuoSgBw&q=+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E&oq=+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E&gs_l=img.12...13216.18075.0.19785.3.3.0.0.0.0.52.152.3.3.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.9NsKMWIzJHc#imgdii=jtQcinQQaumNpM:&imgrc=o8bwNSFzoIvTCM
https://www.google.ca/search?safe=strict&hl=en&biw=1166&bih=590&tbm=isch&sa=1&ei=CZT8WvOQCImY0gLbuoSgBw&q=+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E&oq=+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E&gs_l=img.12...13216.18075.0.19785.3.3.0.0.0.0.52.152.3.3.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.9NsKMWIzJHc#imgdii=jtQcinQQaumNpM:&imgrc=o8bwNSFzoIvTCM
https://www.google.ca/search?safe=strict&hl=en&biw=1166&bih=590&tbm=isch&sa=1&ei=CZT8WvOQCImY0gLbuoSgBw&q=+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E&oq=+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E&gs_l=img.12...13216.18075.0.19785.3.3.0.0.0.0.52.152.3.3.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.9NsKMWIzJHc#imgdii=jtQcinQQaumNpM:&imgrc=o8bwNSFzoIvTCM
https://www.google.ca/search?safe=strict&hl=en&biw=1166&bih=590&tbm=isch&sa=1&ei=CZT8WvOQCImY0gLbuoSgBw&q=+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E&oq=+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E&gs_l=img.12...13216.18075.0.19785.3.3.0.0.0.0.52.152.3.3.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.9NsKMWIzJHc#imgdii=jtQcinQQaumNpM:&imgrc=o8bwNSFzoIvTCM
https://www.google.ca/search?safe=strict&hl=en&biw=1166&bih=590&tbm=isch&sa=1&ei=CZT8WvOQCImY0gLbuoSgBw&q=+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E&oq=+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E&gs_l=img.12...13216.18075.0.19785.3.3.0.0.0.0.52.152.3.3.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.9NsKMWIzJHc#imgdii=jtQcinQQaumNpM:&imgrc=o8bwNSFzoIvTCM
https://www.google.ca/search?hl=en&tbm=isch&source=hp&biw=1330&bih=387&ei=J3MNXJXUCP7L0PEP6OqB6Aw&q=podcast&oq=podcast&gs_l=img.12..0
https://www.google.ca/search?hl=en&tbm=isch&source=hp&biw=1330&bih=387&ei=J3MNXJXUCP7L0PEP6OqB6Aw&q=podcast&oq=podcast&gs_l=img.12..0
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCODunfyxmMkCFcmdiAodE6cLYA&url=http://www.cliparthut.com/country-dance-clipart.html&psig=AFQjCNGsqdoMZ7A_sfBmVYL1YHfef26JYQ&ust=144788172274
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https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqrIoP5uJXyLbpeD6xn7IacZb0n9O44njDtgJ1krsFvS5qrLgt&s 
 

 https://media.istockphoto.com/vectors/rapper-emoticon-vector-
id672347108?k=6&m=672347108&s=612x612&w=0&h=baocydf-
629U3COjDDvyc60KQLqqPLsuAgSCC7FV2nE= 
 

 https://media.istockphoto.com/vectors/swing-dance-clipart-vector-id668030140 
 

 http://images.clipartpanda.com/jazz-clipart-1324405721355515993silhouette_-jazz-
_band_wall_sculpture_id_1608_3-hi.png 

 

 https://www.clipartwiki.com/clipimg/detail/128-1288997_listen-your-favorite-music-globalisation-in-
music-industry.png 

 

 https://i.pinimg.com/originals/c6/03/25/c603258a778798205e4b8922a2193f05.jpg 

 

 https://i.pinimg.com/originals/92/7e/b4/927eb41456608113310ce683cc68a050.jpg 

 https://clipartion.com/wp-content/uploads/2015/12/western-music-gone-country-830x832.jpg 

 https://clip.cookdiary.net/sites/default/files/wallpaper/rap-clipart/174613/rap-clipart-rap-music-174613-
3546993.jpg 

 https://cdn.imgbin.com/2/19/3/imgbin-classical-music-piano-piano-
WSmuSssQstFqzCGNwXr1M3X7X.jpg 

 https://previews.123rf.com/images/kakigori/kakigori1811/kakigori181100034/112007362-beautiful-
young-black-woman-enjoying-music-with-headphones-and-dancing.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://clipart.me/music-movie/psd-world-music-icon-globe-with-headphones-4
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKj85Mm3mMkCFYaViAod-U0FYA&url=http://www.canstockphoto.com/illustration/blues.html&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNF742w1PCaDckNX_z5btsYxGHlxQA&ust=144788322079
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNHyhri5mMkCFc9UiAodv-kJYA&url=http://cliparts.co/clipart/3145351&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNF3djV1OU2uZ5SsbV-4KJPdsakL2g&ust=144788372992
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Таблиця оцінювання                                                             Дата: 
____________________ 
Проєкт: 
______________________________________________________________________________
______ 

Члени проєкту: 
_____________________________________________________________________________ 

Сценарій 

Введення 
програми 

5-4.5 балів 4-3.5 бали 3-2.5 бали 2-1.5 бали 0  

вступна частина 
 
 
представлення теми 
 
 
 
зацікавлення 
слухача/глядача 

неймовірно 
захоплююча  
                              
тема представлена 
повністю і чітко  
 
 
сильне і глибоке 
зацікавлення 
(безпосереднє) 
 

цікава 
 
 
тема представлена, але 
нечітко 
 
 
хороше зацікавлення 

проста, адекватна 
 
 
тема представлена 
лише частково і 
просто  
 
часткове 
зацікавлення 

нечітка, невиразна 
 
 
тема лише згадана 
 
 
 
мінімальне 
зацікавлення 

в  
 
 
т    
 
 
 
в   

Зміст 20-18 балів 17-14 балів 13-10 балів 9-6 балів 5   

завершення 
мінімальних 
вимог 
 
виконання 
виборних вимог 
 
 
творчі здібності 
 

чудове/ перевищує 
вимоги 
 
 
відмінне/ перевищує 
вимоги 
  
 
сильно виражені, 
привертають увагу 
 

добре 
 
 
 
добре 
 
 
 
добре виражені 

задовільне 
 
 
 
задовільне 
 
 
 
наявні, але не дуже 
виражені 

мінімальне, не зовсім 
задовільне 
 
 
мінімальне, не зовсім 
задовільне 
 
 
дуже посередні, не 
привертають уваги 

н     
в  
 
 
н     
в  
 
 
м    

 

Українська мова 

 

20-18 балів 

 

17-14 балів 

 

13-10 балів 

 

9-6 балів 

 

5   

правопис і 
пунктуація 
 
 

завжди або майже 
завжди правильно  
(0-2 помилки) 
 

в більшості правильні               
(3-6 помилок) 
 
 

часті помилки      
(7-10 помилок) 
 
 

багато помилок    
(11-15 помилок) 
 
 

з    
(    
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рівень граматики 
 
 
 
рівень мови  
(усна комунікація) 

дуже високий           
(0-2 помилки) 
 
 
дуже високий 
(відмінні мовні 
навички) 

високий  (3-6 помилок) 
 
 
 
високий (хороші мовні 
навички) 

середній (7-10 
помилок) 
 
 
середній (задовільні 
мовні навички) 

низький (11-15 
помилок) 
 
 
низький (слабкі 
мовні навички) 

д    
(    
 
 
д     
м   

Закриття й 
підведення 
підсумків 

5-4 балів 4-3.5 бали 3-2.5 бали 2-1.5 бали 0  

підсумки розмови 
 
 
 
подяка учасникам 
або/і слухачам 
 
 
 
прощання зі 
слухачами 

чіткі і зрозумілі 
 
 
 
дуже ввічлива 
(багато різних слів, 
фраз-подяки; наявні 
пояснення) 
 
неординарний підхід 
(пісня/вірш/цитата) 

добрі 
 
 
 
хороша, гарна, добра 
 
 
 
 
добре (різноманіття 
слів та фраз) 
 

задовільні 
 
 
 
задовільна          
(але без пояснень) 
 
 
 
задовільне  

незадовільні 
(недостатньо 
підсумків) 
 
лише згадана (одне-
два слова) 
 
 
 
мінімальне (одне-два 
слова) 

в  
 
 
 
в  
 
 
 
 
в  

 

 

 

Подкаст (або відео) Acknowledgement: http://innoteach.net/wp-content/uploads/2010/03/Podcast-Rubrics.pdf 

Програма 
привертає 
увагу і 
актуальна 
 

  ___5__ балів 
 

       __4___ бали 
 

___3__ бали __2___ бали __1___ бал 

представлення 
та розкриття 
теми 
 
 
контакт із 
слухачем/гляда
чем 
 
 
 
вміння 

дуже добре 
розкрита тема 
(наявність 
прикладів)       
 
завжди має 
контакт зі 
слухачем (або / 
і глядачем) 

 
 

викликає в 

добре розкрита 
тема (але без 
прикладів, 
порівнянь) 
 
переважно має 
контакт зі 
слухачем (або / 
і глядачем) 
 
 
викликає в 

задовільно 
розкрита тема 
(недостатньо 
цікавої 
інформації) 
 
посередній 
контакт зі 
слухачем (або / і 
глядачем) (три-
чотири рази) 
 

незадовільно 
розкрита тема 
(недостатньо 
інформації) 
 
недостатня увага 
на слухача (або / 
і глядача) (один-
два рази) 

 
 

пасивне 

тема лише 
згадана  
 
 
 
непомітне 
звертання до 
слухача (або / і 
глядача) 
 
 
викликає 

http://innoteach.net/wp-content/uploads/2010/03/Podcast-Rubrics.pdf
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зацікавити 
слухача/глядач
а 
 
 

слухача (або / і 
глядача) 
глибоке 
зацікавлення та 
емоційний 
відгук 

слухача (або / і 
глядача) 
справжнє 
зацікавлення  

задовільне 
(посереднє) 
зацікавлення 
слухача (або / і 
глядача)  

зацікавлення 
слухача (або / і 
глядача)  

мінімальне 
зацікавлення 
слухача(або/і 
глядача)  

Презентація 
 

   __5___ балів     ___4__ бали     ___3__ бали     __2__ бали          _1__ бал 

загальний 
рівень 
виконання 
 
 
 
мовлення, 
інтонація та 
вираження 
думок 
 
 
 
гучність мови 

відмінно 
відпрацьована 
робота, плавне 
та гладке 
виконання 
 
відмінне та  
ефективне 
мовлення, 
інтонація, 
емоційне 
вираження 
думок 
 
завжди 
послідовна і  
належної 
якості 

добре 
відпрацьована 
робота, але 
бракує 
плавності та 
гладкості 
виконання 
 
хороше 
мовлення, 
інтонація, 
вираження 
думок 
 
 
майже 
послідовна і 
належної якості 

задовільна 
робота, але 
зовсім нема 
послідовності 
виконання 
 
не завжди 
ефективне 
мовлення, 
інтонація, 
вираження 
думок 
 
 
не завжди 
послідовна і не 
зовсім належної 
якості 

незадовільна 
робота,  бракує 
постійної 
послідовності 
виконання 
 
 
незадовільне 
мовлення, 
інтонація, 
вираження думок 
(бракує емоцій) 
 
 
зрозуміти можна, 
але часто бракує 
послідовності  в 
гучності звуку 

бракує навиків 
та постійної 
послідовності 
виконання 
 
невиразне та 
незрозуміле 
мовлення, 
інтонація, 
вираження 
думок 
 
важко 
зрозуміти сам 
текст або зміст 
програми  
 

Технічна 
продукція 

___5__ балів __4___ бали  __3___ бали ___2__ бали ___1__ бал 

ритм запису                                                                  
 
 
 
швидкість 
мовлення 
 
 
 
якість запису 

відмінно 
плавні 
переходи, без 
мертвої тиші 
 
ідеальна  
 
 
 
цілком без 
зайвих звуків 

плавні 
переходи, мало 
мертвої тиші                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                            
                                                                   
майже завжди 
відповідна  
 
 
мало зайвих 
звуків 

не завжди рівні 
переходи, 
непотрібні 
паузи       
           
задовільна 
швидкість 
мовлення, але 
бракує плавних 
переходів                           
 
зайві звуки 
присутні, але не 
впливають на 
розуміння 
тексту 

часті паузи та 
переривання  
 
 
нерівна 
швидкість 
мовлення, наявні 
різкі зміни  
 
багато зайвих 
звуків, але 
зрозуміти текст 
можливо 

постійні паузи 
та переривання  
 
 
швидкість 
мовлення 
невідповідна 
 
 
надто багато 
зайвих звуків, 
які порушують 
розуміння 
тексту 
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Таблиця оцінювання 
Проект: 
_____________________________________________________________________________________
________________________ 

Члени 
проекту:_____________________________________________________________________________
__________________________ 

Дата: _______________________________________ 

Сценарій 
Введення 
програми 

5 – 4.5 балів 4 - 3.5 бали 3.5 - 3 бали 2 бали 1   

 ✓ Захоплива, 
приваблива 
інтродукція 

✓ Чітке, доречне 
представлення 
мети 

✓ Безпосереднє 
зацікавлення 
слухача / глядача 

✓ Цікаве, дещо 
привабливе введення 
програми 

✓ Зрозуміле, просте 
представлення мети 

✓ Добре зацікавлення 
слухача / глядача 

✓ Просте, адекватне 
введення змісту 
програми 

✓ Не зовсім 
зрозуміле, дещо 
розпливчасте 
визначення мети 

✓ Дещо адекватне 
зацікавлення 
слухача / глядача 

 

✓ Бідне або 
незрозуміле 
введення 
програми 

✓ Не зовсім 
зрозуміле, 
розпливчасте 
визначення мети 

✓ Незадовільне 
зацікавлення 
слухача / глядача 

    
  

  
 

   
  

 
  

   
 

Зміст  балів   14 балів    10 балів    балів    ал  

 ✓ Чудове 
завершення 
мінімальних вимог 

✓ Відмінне 
виконання 
виборних вимог 

✓ Сильно помітне 
виявлення 
творчості 

✓ Добре завершення 
мінімальних вимог 

✓ Добре виконання 
виборних вимог 

✓ Дещо помітне 
виявлення творчості 

 

✓ Задовільне 
виконання 
мінімальних вимог 

✓ Задовільне 
виконання 
виборних вимог 

✓ Не дуже помітне 
виявлення 
творчості 

✓ Не зовсім 
задовільне 
виконання 
мінімальних вимог 

✓ Слабке виконання 
виборних вимог 

✓ Майже відсутнє 
виявлення 
творчості 

    
 

 

  
  

 
   

 
 

Українська 
мова 

            20-18 балів             17.5 - 14 балів 

 

             13.5 - 10 балів              10 – 6 балів 

 

             5    

 

 ✓ Відмінне або дуже 
добре володіння 
мови 

✓ Правопис і 
пунктуація завжди 
або майже завжди 
правильні 

✓ Дуже добре 
володіння мови 

✓ Правопис і 
пунктуація в 
більшості правильні 

✓ Добра граматика 
✓ Мова наближається 

✓ Задовільне 
володіння мови 

✓ Помилки в 
правописі і 
пунктуації 

✓ Помилки в 
граматиці 

✓ Слабкі мовні 
навички 

✓ Багато 
граматичних 
помилок 

✓ Багато помилок в 
правописі і 
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✓ Досконала 
граматика 

✓ Мова на 
відповідному або 
вищому рівні 

 

відповідного рівня 
 

✓ Мова не 
відповідає 
належному рівню 

 

пунктуації 
✓ Часті помилки в 

граматиці 
✓ Мова нижча 

відповідного рівня 

    
  

    
  

Закриття й 
підведення 
підсумків 

5 – 4.5 балів 

 

✓ Чітке, доречне 
підсумовування 
розмови 

✓ Ввічлива подяка 
учасникам і 
слухачам 

✓ Цікаве прощання 
зі слухачами 

4 - 3.5 бали 

 

✓ Добре 
підсумовування 
розмови 

✓ Добра подяка 
учасникам і 
слухачам 

✓ Добре прощання зі 
слухачами 

 

3.5 - 2.5 бали 

 

✓ Задовільне 
підсумовування 
розмови 

✓ Задовільна подяка 
учасникам і 
слухачам 

✓ Задовільне 
прощання зі 
слухачами 

 

 2 бали 

 

✓ Незадовільне 
підсумовування 
розмови 

✓ Незадовільна 
подяка учасникам 
і слухачам 

✓ Задовільне 
прощання зі 
слухачами 

 

1   

 

   
 

 
 

   
  

   
   

   
 

 

 

Подкаст (або відео) 
Acknowledgement: http://innoteach.net/wp-content/uploads/2010/03/Podcast-Rubrics.pdf 

Програма 
привертає увагу 
і актуальна 

  10 - 9 балів   8 .5- 7 балів 

 

6.5 - 5 балів 4.5 - 3 балів 2     

.  Помітна одна 
провідна тема, 

 постійний фокус на 
тій ж  темі 

 Завжди має на увазі 
слухача (або / і 
глядача) 

 Відмінно викликає 
в слухача (або / і 
глядача) 

 зацікавлення або 
емоційний відгук 

 

 

 Переважно 
охоплює одну 
провідну тему, 

 фокус 
переважно на 
тій ж  темі 

 Переважно має 
на увазі 
слухача (або / і 
глядача) 

 Викликає в 
слухача (або / і 
глядача) 

 зацікавлення 
або емоційний 
відгук 

 

 Задовільно 
розвинена тема 

 Задовільна 
увага на 
слухача (або / і 
глядача) 

 Задовільне 
 зацікавлення 

слухача (або / і 
глядача) або 
спонукання 
відгуку 

 

 Незадовільно 
розвинена 
тема 

 Незадовільна 
увага на 
слухача (або / 
і глядача) 

 Незадовільне 
 зацікавлення 

слухача (або / 
і глядача) або 
спонукання 
відгуку 

 

   
   
  

 
    
 

  
  

    
  

 
 

Презентація    20 - 17.5 балів   16 - 14 балів    13.5 -  11.5 балів    10 - 6 балів    5.5    

http://innoteach.net/wp-content/uploads/2010/03/Podcast-Rubrics.pdf
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  Відмінно добре 
репетировали 
праця, дуже гладке 
виконання 

 Відмінно ефективне 
мовлення, 
інтонація, 
вираження думок 

 Гучність мови  
послідовно й  
належно якісна 

 

 Добре 
репетировали 
працю, гладке 
або майже 
завжди гладке 
виконання 

 Ефективне 
мовлення, 
інтонація, 
вираження 
думок 

 

 

 Гучність мови  
послідовно й  
належно добра 

 

 Задовільно 
репетировали 
працю,  не 
завжди 
послідовне  

 виконання 
 Не завжди 

ефективне 
мовлення, 
інтонація, 
вираження 
думок 

 

 Гучність мови  
не завжди 
послідовно й  
належно якісна 

 

 Незадовільно 
репетировали 
працю,  
бракує 
постійної 
послідовності 

 виконання 
 Незадовільне 

мовлення, 
інтонація, 
вираження 
думок 

 

 Часто бракує 
послідовності  
в гучності 
звуку 

 

  
  

 
   

 
 

  
  

 
 
 

 

 

    
  

    

 

Технічна 
продукція 

5 - 4.5 балів 4- 3.5 балів  3 - 2.5 балів 2 - 1.5 бали 1    

  Відмінно плавні 
переходи, без 
мертвої тиші 

 відповідна 
швидкість 
мовлення 

 без зайвих звуків 

 

 

 плавні 
переходи, мало 
мертвої тиші 

 майже завжди 
відповідна 
швидкість 
мовлення 

 мало зайвих 
звуків 

 

 не завжди рівні 
переходи, не 
потрібні паузи   

 нерівна 
швидкість 
мовлення  

 чути зайвих 
звуків 

 паузи та 
переривання 
порушують 
програму 

 нерівна 
швидкість 
мовлення  

 багато зайвих 
звуків 
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	0BСпочатку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог.
	1BСпочатку було слово...
	2BСпочатку було слово – такою фразою на папері люди вшанували пам’ять загиблих журналістів
	3BСпочатку було Слово, і Слово було в Бога, 
	і Слово було Бог.
	4BСпочатку було слово...
	5BСпочатку було слово – такою фразою на папері люди вшанували пам’ять загиблих журналістів
	1. Дивіться відео кліп Спочатку було слово...
	Завдання 1.3.А
	ГРОМАДСЬКЕ РАДІО: Слухайте. Думайте. Підтримуйте.
	Завдання 1.3.А
	ГРОМАДСЬКЕ РАДІО: Слухайте. Думайте. Підтримуйте.
	Learning Activity 1  Українське радіо в Чикаго
	1. Instruct the students to watch the video Українські радіо в Чикаго - 90-літня історія
	Learning Activity 2  Інстаграм: Українське радіо в нашому місті
	2. Show the video Анатолій Гнатюк - Було не любити (з титрами)
	https://www.youtube.com/watch?v=mDL68QP39l4 Duration time: 3:45.
	3. Ask the students:
	 Що діється в цьому відео?  (парубок та дівчина зустрічаються вперше)
	 Який жанр музики чуємо?  (танго)
	4. Assign the Instagram activity. Note that there are several options for the students to choose from. The teacher can also invite students to come up with variations of their own.
	Українське ретро Богдана Весоловського повертається
	Українське ретро Богдана Весоловського повертається
	1. Show the video Богдан Весоловський та його пісні (II) - Львівське ТБ, 2012
	https://www.youtube.com/watch?v=36qgAolToKY. Duration time 52:06
	Notes to the Teacher: Although the entire video will be of interest to some, especially for individual research, choose only those segments that will resonate with the students as to content and Ukrainian proficiency level.
	For classes with primarily Canadian-born students, the segment from 35:47 – 38:58 is probably best suited to give an idea of this composer’s life and musical contributions
	.
	 Святослав Вакарчук, Андрій Лучанко, Мебо Гуцулка Ксеня  (duration time: 4:55)
	 Інтерв'ю дня. Гайтана (16:25)
	 Зіркове інтерв'ю. Гайтана (23:59)
	 Гайтана - Te Amo | Гараж (31:49)
	Завдання 1.4-1б.А:
	Гайтана мріяла стати великою тенісисткою
	Леонардо Ободоеке "Така як ти" - Голос Країни - Вибір наосліп - Сезон 4 (11:10)
	Ой.чорна я, си чорна -Oh, the black, I'm black (Nava Nagila) (2:48)
	1. Introduce students to Kvitka Cisyk. This can be achieved by means of the article which follows and/or YouTube video links found on Assignment 1.4-1в.А, p. 100.
	2. Refer also to the original unit Увага! Ми в прямому ефірі! Учнівський зошит ст. 164-171.
	Завдання 1.4-1в.А
	Квітка у Фейсбуці
	Мовна ситуація:
	Ти щойно дізнався про Квітку Цісик та історію її життя. Тебе вразила її біографія, і ти вирішив поділитися нею з іншими. Ти створюєш уявний профіль Квітки Цісик на Facebook, де представляєш її біографію та досягнення.
	Завдання: створити уявну сторінку Квітки Цісик на Facebook
	Допоміжні матеріали: будь-який з fakebook шаблонів
	Допоміжні ресурси:
	 Квітка. Голос в єдиному екземплярі ("Інтер",2013) (36:55)
	https://www.youtube.com/watch?v=BDP8oGa-Wt0
	 Як унікальний голос Квітки Цісик підкорив Америку - Сила дівчат (2:14)
	https://www.youtube.com/watch?v=u0nuyxfDCrw&vl=uk
	 Душа України - Квітка Цісик - Ранок – Інтер (2:20)
	https://www.youtube.com/watch?v=DvrL8dMPRYc
	Критерії:
	 Вибери відповідний fakebook шаблон з наступними розділами:
	o загальна інформація про людину у розділі  «Інформація»
	o коментарі, які характеризують людину
	o принаймні три фото
	o щонайменше 3 з наступних розділів: захоплення, музичні вподобання,рідне місто, сімейний стан, друзі, нагороди/улюблені моменти
	o 2 (посмертні) оновлення. Наприклад: посмертні нагороди, визнання та інше.
	 співати/заспівати
	 виконувати/виконати
	 виступати/виступити
	 висловлювати/висловити

	Завдання 1.4-1в.А     Перевірка письмової роботи
	Квітка Цісик - історичне повернення
	Брія Блессінг "Я піду в далекі гори" - Голос Країни - Вибір наосліп - Сезон 4 (2:20)
	2. Ask students if their impressions of Bria post-listening the radio program match their impressions after viewing the video. Why or why not?
	Additional clips for viewing:
	 38Thttps://www.youtube.com/watch?v=uOXmaChEAX438T   (
	Брія Блессінг - Я відчуваю Тебе (Саундтрек до фільму "Жива" (4K UHD)  (3:34)
	 38Thttps://www.youtube.com/watch?v=AjECTUjhg4Y38T
	Bria Blessing - Дякую (Official Music Video)  (3:36)
	 38Thttps://www.youtube.com/watch?v=QAUOTSmiu0w38T
	Брія Блессінг | ДЖЕМ [14/16]   (57:59)
	 38Thttps://www.youtube.com/watch?v=j9mzBA_XdFU38T
	Ми - Україна (We are Ukraine) by Брія Блессінг (Bria Blessing) (7:54)
	 38Thttps://www.youtube.com/watch?v=bfrpu4AOFwQ38T
	Брія Блессінг VS Леонардо Ободоеке - Команда Вакарчука - Нокаути - Голос Країни   (13:33)
	Learning Activity 4: Подкаст – Дві американки, одна пісня
	1. Show the following Youtube videoclip.
	38Thttps://www.youtube.com/watch?v=tze-rdKajU038T
	СПІВАЧКА БРІЯ БЛЕССІНГ У СТУДІЇ "РАНКУ ПО-КИЇВСЬКИ"  (10:57)
	2. Assign the Podcast Assignment: Дві американки, одна пісня
	Notes to the Teacher: For practice with some of the recommended verbs (Assignment 2.4-1.г.А) see Appendix A, p. 155.
	1. Generate introductory discussion with a polling of students’ preferences as to one or any combination of the following questions:
	Пісня, котру я ненавджу: _________________________________________________________
	Пісня, котра для мене дуже романтична: ___________________________________________
	Пісня, яка найкраща для виконання тренування: ______________________________________
	Піcня, яку я б присвятив моїй дівчині / присвятила моєму хлопцеві: ______________________
	Пісня, яку я б присвятив моєму найкращому другові / присвятила моїй найкращій подрузі: __
	Пісня, яку я б присвятив / присвятила моїм батькам: _________________________________
	Пісня, яку я б присвятив / присвятила моїм однокласникам: ____________________________
	Пісня, яка найкраще мене представляє: _____________________________________________
	Notes to the Teacher:
	While it is preferable for students to list Ukrainian songs, the key idea here is to generate language production, so it may be useful in some classrooms - at least to get started - to generate a list in theшк first language.
	Or, the students may naturally list songs in each language.
	Be attentive to the students’ ability and use cues from the learners to steer language production toward Ukrainian.
	Tip: If students’ dominant language is English, strengthen the Ukrainian component by:
	Tip: If students’ dominant language is English, strengthen the Ukrainian component by:
	 encouraging students with knowledge of Ukrainian pop music to suggest a Ukrainian counterpart
	 making your own suggestions to the students as to Ukrainian counterparts
	Example: Happy by Pharrell Williams  https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs and Надія Є (Mad Heads - https://www.youtube.com/watch?v=y-WOw8Bv6_8 ), or Сонце нам сяє by Гайтана (https://www.youtube.com/watch?v=CYx-nPGOpzw).
	 assigning small-group work to research Ukrainian pop music that aligns with English-language choices
	 having students present mini-DJ sessions in which a Ukrainian song is matched in mood and content to an English song.
	Notes to the Teacher:
	1. Play the video of Maria Burmaka singing Радіохвиля found at: https://www.youtube.com/watch?v=bkUtSNzf_MQ  ( : )
	Option a : Play the song before giving the students the lyrics found on p. 125.
	Encourage the students to offer reactions as to what they think the song is about.
	Option b: Play the video as students follow along with the lyrics already handed out to them.
	Пісня, котру я ненавджу: _____________________________________________________________
	Пісня, котра для мене дуже романтична: ________________________________________________
	Пісня, яка найкраща для виконання тренування: ___________________________________________
	Піcня, яку я б присвятив моїй дівчині / присвятила моєму хлопцеві: __________________________
	Пісня, яку я б присвятив моєму найкращому другові / присвятила моїй найкращій подрузі: ______
	____________________________________________________________________________________
	Пісня, яку я б присвятив / присвятила моїм батькам: ______________________________________
	Радіохвиля
	Вправа   Як стати діджеєм
	Вправа   Як стати діджеєм
	Following are links to resources that may prove helpful in orienting you, the teacher, in undertaking some of the learning activities proposed in this unit. You are encouraged to explore these links and adapt the teaching methodologies to your use of ...
	 20 video project ideas to engage students
	 Як створити хмару слів
	 Хмари слів, сервіс tagul
	Jigsaw Reading
	 https://www.readingrockets.org/strategies/jigsaw
	 http://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/jigsaw
	 https://www.teachhub.com/jigsaw-method-teaching-strategy
	 https://www.educationworld.com/a_curr/strategy/strategy036.shtml
	Supplementary Video Resources:
	Спочатку було Слово...
	https://www.youtube.com/watch?v=WlMWz0fZXUE
	This video is useful to the teacher who wishes to link the title of the section about Reginald Fessenden to its biblical origins (Jn 1:1). A choir sings the narrative of this profound phrase. The song lends itself well to discussion, especially connec...
	Так було - історія радіо
	38Thttps://www.youtube.com/watch?v=f3OZHfdmkOA38T
	63-річна жителька Івано-Франківська подалася у ді-джеї
	Найстарша DJ-ка України живе на Прикарпатті
	https://www.youtube.com/watch?v=MAfeevYFjHI
	Скрейчово. Діджей Валік розповідає як працював над альбомами Бумбокса "Голий Король" і "Люди"
	Українська музика охоплює найрізноманітніші стилі
	До Дня соборності України. Львів. М’яч Дредбол – шоумен, ведучий, діджей
	https://www.youtube.com/watch?v=LdBlr2b8H24
	Дмитро Фулей, або більш відомий, як DJ DMS – сьогодні резидент одного з найпопулярніших нічних клубів Закарпаття. Захоплення музикою з’явилося 10 років тому. За освітою він фізик та програміст. Здавалося б сфери, зовсім не пов’язані з діджеїнгом. Але ...
	Анатолій Гнатюк - Було не любити (з титрами)

