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ВСТУП 

 

В практиці викладання іноземних мов в середній школі на сучасному 

етапі все більш відчувається необхідність пошуку оптимальних засобів 

навчання. У сучасній методиці під впливом ряду факторів як лінгвістичних, 

так і соціокультурних, поняття «навчання мовам» поступово замінюється 

новим поняттям – «навчання мові та культурі», в тому числі культурі 

міжособистісного спілкування суб’єктів, що належать до різних культур, але 

цікавих один одному з точки зору загальної ерудиції, життєвого досвіду, 

фонових знань.  

Міжособистісне спілкування носіїв різних мов та культур може 

здійснюватися за тих умов, якщо об’єкти комунікації будуть цікавими один 

одному, якщо вони будуть керовані однією метою – взаємному порозумінню, 

взаємозбагаченню засобами міжкультурної комунікації. Але, як стверджують 

деякі спеціалісти, щоб бути цікавим партнером  з  міжкультурної комунікації, 

необхідно знати та розуміти свою національну (етнічну) культуру. У 

міжособистісному діалозі важливу роль відіграє обмін інформацією про свою 

культуру, традиції, звичаї народу та свого краю. Іншими словами, це той 

пласт культури, який в спеціальній літературі називається краєзнавством. 

Таким чином, краєзнавство виступає в якості реального та конкретного 

засобу реалізації принципів етнолінгводидактики. 

Проблеми використання краєзнавчих матеріалів в процесі викладання 

різних предметів шкільного учбового плану, в тому числі й іноземної мови, 

були розглянуті на рівні дослідження методики, змісту та засобів навчання 

іноземним мовам та міжкультурній комунікації, та окремо краєзнавство - в 

якості дидактичного та виховного засобу в середній школі  наступними 

вченими: Беспалько В. П., Бім І. Л., Вайсбурд М. Л., Вессель М. Х., 

Гур’янова О. М., Ільїн М. С., Коваль І. І., Коряковцева Н. Ф., Кузьмина Л. Г., 

Ладо Р., Міньяр – Белоручев Р. К., Рогова Г. В., Тамбовкина Т. Ю., Тарасов 
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Ю. Ф., Шалькевич Л., Шатилов С. Ф., Щепілова А. В., Маслова В. О., 

Баришніков М. В., Верещагін Є. М.  

Проте проблема систематичного використання краєзнавчих матеріалів 

в якості унікального дидактичного та мотиваційного засобу у викладанні 

французької мови та культури в контексті реалізації національно – 

регіонального компонента державного освітнього стандарту не знайшла 

належного розгляду та системного аналізу у спеціальній літературі.      

Актуальність обраної теми пов’язана, перш за все, із зростаючими 

вимогами до рівня оволодіння французькою мовою та міжкультурною 

комунікацією учнями сучасної загальноосвітньої школи та підвищеною 

зацікавленістю до пошуку ефективних засобів навчання французької мови та 

міжкультурної комунікації. Тому новизна нашої роботи полягає у 

поглибленому вивченні саме ролі краєзнавчого матеріалу як мотиваційного 

засобу у навчанні французької мови. 

Мета роботи – обґрунтувати використання краєзнавчого матеріалу як 

унікального дидактичного та мотиваційного засобу в процесі навчання 

французької мови та міжкультурної комунікації на середньому етапі 

загальноосвітньої школи. 

Для виконання наміченої мети постають наступні завдання: 

1. Провести системний аналіз краєзнавства як науки та діяльності.  

2. Визначити методичні задачі використання краєзнавчого матеріалу. 

3.Дослідити роль краєзнавчого матеріалу у забезпеченні міжкультурної 

комунікації. 

4.Проаналізувати мотиваційну дію краєзнавчого матеріалу у 

формуванні міжкультурної компетенції. 

5.Розглянути модель формування міжкультурної компетенції з 

використанням знань із краєзнавства. 

Об’єктом дослідження є процес навчання французької мови та 

міжкультурній комунікації у школі. 
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Предметом дослідження є використання краєзнавчого матеріалу як 

мотиваційного засобу у навчанні французької мови та формуванні готовності 

до реальної міжкультурної комунікації.   

У роботі докладно проаналізований характер краєзнавства як науки та 

діяльності. 

Конкретизується роль та значення краєзнавчого матеріалу в процесі 

розвитку соціокультурної компетенції учнів; обґрунтовується мотиваційна 

дія краєзнавчого матеріалу в процесі навчання французької мови. 

Робота складається зі вступу, двох основних розділів, де приведені 

фрагменти з теоретичних джерел із проблем використання краєзнавчого 

матеріалу при викладанні іноземних мов, матеріал із методичних посібників 

та дані із наукових праць, що присвячені етнолінгводидактиці. 

Запропонований матеріал буде цікавим студентам вищих навчальних 

закладів, викладачам та може використовуватися як теоретичне підґрунтя  в 

курсі методики викладання французької мови та іноземних мов взагалі. 

Дана проблема цілком не розроблена, тому вивчення 

лінгвокраєзнавчого компоненту в процесі викладання іноземних мов та 

методика викладання іноземних мов з використанням регіонального 

компонента потребують більшої уваги з боку методистів.  
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РОЗДІЛ І.  ТЕОРЕТИЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО 

МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

І.1 КРАЄЗНАВСТВО ЯК НАУКА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Краєзнавство належить до типу комплексних наук. Воно поєднує в собі 

природознавчі, історичні, мистецтвознавчі відомості, факти з історії 

літератури та науки. Поєднуюче ядро полягає в тому, що усі ці відомості 

стосуються однієї місцевості. Визначна особливість та сила краєзнавства в 

тому,що воно приділяє велику увагу окремим персоналіям, історії науки, 

історії літератури, історії архітектури місцевого оточення. 

Краєзнавство робить оцінку важливості подій, що мали місце на 

території,що вивчається, важливість пов’язаних з цією територією людей, 

вагомість архітектурних та археологічних пам’ятників, красу пейзажів, 

рідкість та значущість природничих скарбів (звірів, риб, комах, рослин, 

навіть клімату тощо). З цієї точки зору «моральна віддача» краєзнавства як 

науки, виховна роль краєзнавства виключно велика, тому що воно потребує 

від людини небайдужого відношення до предмету та висновкам свого 

вивчення. Існує ще одна досить важлива та виключно рідка особливість 

краєзнавства як науки: воно не має «двох рівнів». Перший рівень – для 

вчених – спеціалістів, а другий  призначений для «широкої публіки». 

Краєзнавство саме по собі популярне. Воно існує тому, що в його створенні 

та сприйнятті приймають участь великі маси людей. В цьому відношенні 

краєзнавство у системі наук займає виключне місце. Воно вчить людей не 

тільки любити рідні краї, але й любити знання про свій рідний край. 

Заняття краєзнавством потребують не тільки знань в області історії, 

мистецтвознавства, літературознавства, природознавства, але й привчає 

людей всім цим цікавитися та підвищувати свій культурний рівень, 

створювати нові та поповнювати старі музейні та архівні сховища, 
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зв’язуватися зі спеціалістами, читати наукову літературу. У збиранні 

краєзнавчих матеріалів можуть приймати участь як висококваліфіковані 

вчені різних спеціальностей, так і учні середніх шкіл за завданням більш 

досвідчених дослідників. 

Краєзнавство – наукова дисципліна, що робить благородним предмет 

свого вивчення завдяки власному дослідженню. Краєзнавство надає 

місцевості, що не має «авторського походження», історизм, відкриває в її 

минулому щось абсолютно нове та ціннісне. Коли нам стає відомо, хто 

проживав в тому чи іншому будинку, яке життя відбувалося в ньому, що саме 

в цьому будинку було створено, ця будівля має для нас особливе значення. 

Вона наповнюється духовним змістом, набуває нового образу, а разом із нею 

й місто, чию історію ми вивчаємо. Змінюється погляд на ландшафт, якщо ми 

знаємо, з якими подіями він пов’язаний, які бої тут розгорталися, чиї долі 

вирішувались. 

Краєзнавство вносить в оточення людини високий ступінь духовності, 

без якої людина не може осмислено існувати. 

Але, так чи інакше, прогулюючись вулицями нашого міста, ми можемо 

спостерігати занедбані руїни будівель, що мають історичне минуле і які тісно 

пов’язані з історією Києва. Багато будинків просто ідуть під знос, що 

виправдовується їх неналежним виглядом, який, на мою думку, став 

результатом нашого байдужого відношення. Ми не зберігаємо старовину не 

тому, що її багато, не тому, що серед нас мало поціновувачів краси минулого, 

мало патріотів, що люблять рідну історію та рідне мистецтво, а тому, що 

дуже поспішаємо, дуже чекаємо на негайну «віддачу», не віруємо у 

повільних лікарів душі. 

Особливе виховне значення мають меморіальні міста – міста боїв, 

садиби письменників, художників, вчених, їх квартири, їх улюблені пейзажі. 

Їх зовсім не так багато, як здається. І ті, що є, оточуються любов’ю місцевих 

ентузіастів, добровільних музейних робітників. 
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Треба пам’ятати, що музеї – це не тільки сховища картин та 

пам’ятників, не тільки місця для туристів. Перш за все, це місця наукової 

праці та виховні центри для молодшого населення. 

Між тим, виховання естетичного смаку невід’ємно пов’язано з 

вихованням моральним. А справжнє зберігання не може здійснюватися без 

вивчення;  вивчення не може здійснюватися без наукових конференцій, іноді 

широкої тематики, тому що немає пам’ятників «місцевого значення». Усі 

музейні центри належать всій країні. Виховання учнів проходить в школах, 

виховання студентів – в вищих навчальних закладах; виховання ж і учнів, і 

студентів, і дорослих поколінь – в музеях, художніх галереях, меморіальних 

квартирах та будинках. 

Людина живе не тільки у природному середовищі, але і в середовищі, 

що створене  культурою його предків та нею самою. Збереження культурного 

середовища – задача не менш важлива, ніж збереження оточуючого 

середовища. Якщо природа необхідна людині для її біологічного життя, то 

культурне середовище необхідне для її духовного життя, морального життя, 

для її духовної ідентифікації , для її відданості рідним місцям, слідування 

заповітам предків, для її моральної самодисципліни та соціальності. Між тим, 

питання про моральну екологію не тільки не вивчається, але й не 

сформульоване належним чином. Вивчаються окремі види культури та 

залишки культурного минулого, питання реставрації пам’ятників та їхнього 

збереження, але не вивчається моральне значення та вплив на людину всього 

культурного середовища, його сила. 

Таким чином, дуже важливе значення відіграє впровадження 

регіонального компоненту на уроках у середній школі, тому що факт впливу 

на дітей навколишнього культурного середовища не підлягає ніякому 

сумніву. Вулиці, майданчики, окремі будинки, парки нагадують про минуле 

та підказують майбутнє. Ненав’язливо та не наполегливо входять враження 

минулого до духовного світу учнів  Вони вчаться поваги до предків та 

пам’ятають про те, що, в свою чергу, треба буде для їх нащадків. Минуле та 
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майбутнє стають зрозумілими для дітей. Вони починають вчитися 

відповідальності – моральної відповідальності перед людьми минулого та 

одночасно – перед людьми майбутнього. 

Таким чином, ми зауважуємо, що пам’ятники культури не можуть 

просто зберігатися – без людських знань , без людської турботи про них, 

людського «творення» поруч з ними. Музеї – це не просто сховища. 

Культурні надбання та цінності нашої місцевості, традиції, обряди, народна 

творчість потребують у певній мірі свого відтворення, виконання, 

повторення в житті. Записані, але збережені тільки в записах, зібрані, але 

зареєстровані та залишені без руху – вони перестають існувати, руйнуються, 

втрачають будь – які зв’язки із життям. Краєзнавство як культурне явище 

визначне тим, що воно дозволяє зв’язати культуру із будівництвом музеїв, 

архівів, педагогічною діяльністю, об’єднанням молоді у спілки, розвитком 

туризму та, як наслідок, міжкультурної комунікації. Тільки тоді краєзнавство 

починає «працювати», та стає діяльністю. 

Таким чином, ми погоджуємося з думкою вчених та дослідників, що 

краєзнавство – це всебічне вивчення певної частини країни, міста або села, 

інших поселень. Таким вивченням займається місцеве населення, для якого 

ця територія вважається рідним краєм або спеціалісти, які зацікавилися цим 

краєм (архітектори, біологи, етнографи, історики, екологи) [11; 26]. 

Термін зазвичай використовується для визначення діяльності 

непрофесіоналів по вивченню краю, яке, зазвичай, проводиться місцевими 

жителями, ентузіастами у вільний від основного заняття час. У цьому сенсі, 

наприклад, не відносять до краєзнавчої діяльності археологічні розкопки, 

проте археологічна праця – невід’ємна частина сучасного краєзнавства. Тим 

не менш, деякі талановиті краєзнавці виходять на дослідницький рівень за 

обсягом  інформації, при  якому їх роботи вливаються в загальний науковий 

простір. 

Краєзнавство – це ефективний спосіб заохочення людей до наукового 

процесу на ранній стадії розвитку. Воно також сприяє розвитку інтересу 
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підростаючих поколінь до рідного краю. Мало говорити про любов до 

рідного краю, треба знати його минуле та теперішнє, багату культуру, 

народні традиції, природні умови. 

Краєзнавство та краєзнавчий рух також є ефективним суспільним 

механізмом для захисту об’єктів культурної спадщини визначеної території. 

В Україні існує велика кількість формальних та неформальних краєзнавчих 

об’єднань. 

Тому, впровадження краєзнавчого матеріалу в процесі викладання 

іноземної мови має дуже велике дидактичне значення [3]. 

 

І.2.ЦІЛІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАВДАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 

КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ 

 Прогресуючий розвиток міжнародних контактів та зв’язків у політиці, 

економіці, культурі та  інших галузях зумовлює послідовну орієнтацію 

сучасної методики навчання іноземним мовам на реальні умови комунікації. 

Спрямованість до комунікативної компетенції як кінцевому результату 

навчання припускає не тільки володіння відповідною іншомовною технікою  

( тобто мовну компетенцію учнів), але й засвоєння колосальної позамовної 

інформації, що необхідна для адекватного спілкування та взаєморозуміння, 

оскільки останнє недосяжне без принципової тотожності основних відомостей 

комунікантів про навколишню дійсність. Помітні розходження у запасі цих 

відомостей у носіїв різних мов в основному визначаються різними 

матеріальними та духовними умовами існування відповідних народів та країн, 

особливостями їх історії, культури, суспільно – економічного устрою, 

політичної системи. Звідси загальновизнаний висновок про необхідність 

глибоких знань специфіки країни, мова якої вивчається, і, тим самим, 

необхідності регіонального підходу як одного з головних принципів навчання 

іноземним мовам, а окремо, французької мови [19,  c. 14]. 

 Висування іншомовної культури в якості навчання ставить питання про 

необхідність створення нової методичної системи, що здатна забезпечити 
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досягнення цієї мети найбільш ефективним та раціональним шляхом. В 

теперішній час абсолютно зрозуміло, що така система може бути побудована 

тільки на комунікативній основі. Зміст та характер системи навчання 

визначаються, перш за все, тими вихідними положеннями, які виступають в 

якості її методичних принципів: 

1. Принцип мовномисленнєвої активності. 

2. Принцип індивідуальності. 

3. Принцип функціональності. 

4. Принцип ситуативності. 

5. Принцип новизни. 

Як показали чисельні дослідження, комунікативний метод в силу своєї 

сутності дозволяє забезпечити не тільки засвоєння учнями французької мови 

як засобу спілкування, але й розвитку всебічних якостей особистості учнів. 

Все це дає нам привід розглядати комунікативний метод в якості найбільш 

адекватного засобу навчання учнів іноземній культурі. 

У сучасній методиці навчання іноземним мовам володіння та процес 

оволодіння іншомовною комунікативною діяльністю кваліфікується як 

міжкультурна комунікація [5, c. 37]. 

Найбільш повне визначення міжкультурної комунікації сформульовано 

І.І. Халеєвою. « Міжкультурна комунікація є сукупність специфічних 

процесів взаємодії людей, що належать до різних культур, але при цьому й 

усвідомлюють той факт, що кожний з них є «іншим» і кожний сприймає 

чужерідність «партнера» [24, c. 11]». 

Із даного визначення стає очевидним, що міжкультурна комунікація – 

це вміння дуже складне та за своєю суттю досить трудомістке для оволодіння. 

Для вступу у міжкультурну комунікацію необхідна серйозна підготовка. 

Іноземна мова в середній школі – це перша та дуже суттєва сходинка на 

шляху формування лінгвістичної цікавої особистості. 

Таким чином, оволодіння французькою мовою, як і будь – якою іншою 

мовою можна із впевненістю кваліфікувати як компонент загальної культури 
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особистості, за допомогою якого вона (особистість) долучається до світової 

культури. Проте, вважається аксіомою, що міжкультурна комунікація (діалог 

культур), може бути реалізована тільки на усвідомленій національно – 

культурній базі рідної мови. Такий діалог можливий лиш за тих умов, якщо 

учні усвідомлюють свою власну культуру, а відповідно й культуру та історію 

свого рідного краю. 

Володіння краєзнавчою інформацією – це необхідна умова для 

взаємопроникнення, взаємодії культур, цього складного та багатогранного 

процесу, яким є міжкультурна комунікація. 

Ідеї міжкультурної комунікації можуть бути не більш, ніж модними 

напрямками у сучасній методиці, якщо не ознайомити учнів  з основами рідної 

культури, основами краєзнавства. Наприклад, подавати на вивчення тексти про 

культурні пам’ятки Парижу треба паралельно із текстами про культурні 

пам’ятки Києва, тобто вивчати культуру іншої країни у живому  

співвідношенням  з культурою  рідної країни, в цьому разі результати 

засвоєння будуть більш продуктивними. Оволодіння учнями знаннями про 

духовні цінності рідного краю, рідної культури робить їх сприйняття іншої 

культури більш точним, глибоким та всебічним. « Ноша культурних цінностей, 

- писав академі к Д. С. Лихачев – ноша особливого походження». Вона не 

робить важчим наш крок  уперед, а полегшує його. Чим більшими цінностями 

ми оволодіваємо, тим більш витонченим та гострим стає наше сприйняття 

інших культур – культур, що віддалені від нас у часі та просторі древніх та 

інших країн. Кожна з культур минулого або іншої країни стає для інтелігентної 

людини « своєю культурою», своєю глибоко особистісною, і своєю в 

національному аспекті, тому що пізнання свого узгоджено із пізнанням 

чужинного [ 11, c. 121]». 

Таким чином, ми приходимо до висновків, що для міжкультурної 

комунікації необхідною умовою є оволодіння краєзнавчою інформацією, 

цінностями рідної культури.  
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Краєзнавчий матеріал як мотиваційний засіб вивчення іноземної 

культури, має соціальний, педагогічний та психологічний зміст, який 

співвідноситься із всіма аспектами навчання та випливає із змісту предмета 

«іноземна мова». Але вивчення іноземної культури не може бути метою 

навчання французької мови, наприклад, цей процес поступовий, тому й 

впровадження краєзнавчого матеріалу повинно проходити поступово. 

Тому, наприклад, у французькій культурі виділяються спочатку 

найбільш її суттєві розділи – компоненти мети, а потім конкретизуються в 

об’єктах вивчення. Тому й краєзнавча інформація розподіляється у зв’язку із 

цими компонентами, рівномірно та поступово, щоб її мотиваційний вплив був 

найбільш результативним. При цьому тут важливо вирішити дві задачі:  

 -виділити те коло об’єктів, якими можна оволодіти за часи, що 

відведені на вивчення французької мовиу середній школі;  

 - встановити оптимальне співвідношення груп об’єктів, що входять до 

учбового процесу: пізнавальний, розвиваючий та виховний аспекти. 

Повний перелік об’єктів вивчення – це саме те, що повинно бути 

надано у програмі з французької мови, що розрахована на учнів та втілено у 

відповідних підручниках із французької мови. На кожному уроці повинна 

засвоюватися певна кількість об’єктів соціального, лінгвокраєзнавчого, 

педагогічного та психологічного змісту французької культури. Подібний 

підхід робить навчання керованим та надає можливість оволодіти іноземною 

культурою. Як і будь – яка інша, вона складається з чотирьох елементів 

змісту: 

- знання про функції, культуру, способах оволодіння мовою як засобом 

спілкування; 

-учбові та мовленнєві навички – досвід використання знань; 

-вміння здійснювати усі мовленнєві функції; 

- мотивація – досвід, що обернений на систему цінностей особистості. 

Стосовно останнього елементу, то тут важливу роль відіграє подання 

краєзнавчої інформації на уроках, відомостей про рідний край, про культурні 
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пам’ятки рідного міста у вигляді мікротекстів чи текстів на додатковий 

розгляд, складання проектів, інтерактивних ігор на тему рідного міста, що 

надасть ефективності засвоєння матеріалу про іноземну культуру. 

Якщо співвіднести елементи змісту іноземної культури із аспектами 

навчання, можна визначити компоненти іншомовної культури як цілі 

навчання: 

-навчальний аспект – соціальний зміст мети. 

 Даний аспект включає  в себе оволодіння французькою мовою як засобом 

міжособистісного спілкування, а також набуття навичок самостійної роботи, 

як процес вдосконалення рівня іншомовної культури; 

-пізнавальний аспект – лінгвокраєзнавчий зміст мети. 

Використовується як засіб збагачення духовного світу особистості та 

реалізується переважно на базі рецептивних видів діяльності: читання та 

аудіювання. 

-розвиваючий аспект – психологічний зміст мети.  

До даного аспекту входить головна мета – розвиток мовленнєвих здібностей, 

психічних функцій, вмінь спілкуватися, відповідного рівня мотивацію, яку 

треба наполегливо та систематично розвивати спеціальними засобами, в 

даному випадку, дуже корисною буде краєзнавча інформація. 

-виховний аспект – педагогічний зміст мети.  

Навчання французької мови та одночасно культурі являє собою засіб 

виховання з усіх боків. 

Із функціями культури тісно взаємодіють функції мовленнєвої 

діяльності. Адже мова являє собою основу збереження та передачі культури 

від одних людей до інших. Головною функцією мовленнєвої діяльності є 

комунікативна: людина говорить для того, щоб впливати на поведінку, 

думки, почуття, свідомість інших людей. В цьому полягає й гуманістична 

функція. На основі комунікативної функції мовленнєва діяльність набуває 

функції регулювання власної поведінки, організації та зв’язування інших 

психічних процесів. Для мовленнєвої діяльності також притаманна емоційно 
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– виразна функція, яка проявляється у використанні міміки, жестів, інтонації, 

що розкривають смисл інтонації. Без мовленнєвої діяльності неможливе 

ніяке пізнання. 

Зіставляючи функції мовленнєвої діяльності та культури, можна 

побачити, що вони тісно взаємопов’язані. Методологічний сенс цієї єдності в 

тому, що функціями мовленнєвої діяльності неможливо оволодіти у відриві 

від функцій культури і навпаки. 

В науковому розумінні культурою називають сукупність результатів та 

процесів будь – якої соціальної діяльності людини та протиставляють її 

природі, тобто сукупності зовнішніх умов існування людини, що не залежать 

від неї. 

Таким чином, оточуюча  людину дійсність подана у вигляді природи та 

культури. 

Широкий культурологічний фон сприяє як розвитку лінгвістичних 

навичок та вмінь (збагачення лексики, навички перекладної діяльності, 

вміння працювати з фразеологізмами), так і знайомить учнів із конкретними 

аспектами іноземної та паралельно рідної культури. Такий період дозволяє 

уникнути багатьох труднощів, з якими стикаються учні. 

 Якщо порівнювати дві національні культури, то можна зробити 

висновок, що вони ніколи не співпадають повністю. Це виходить з того,що 

кожна культура складається з національних та інтернаціональних елементів. 

Для кожної культури сукупність цих елементів буде різнитися. 

При навчанні французькій культурі можна виділити наступні важливі 

задачі, виконання яких буде пов’язано з поданням краєзнавчого матеріалу: 

-визначити мінімальний обсяг культурологічного та краєзнавчого  

матеріалу; 

-виявити, якого роду краєзнавчий матеріал відповідає цілям вивчення 

французької мови в конкретній ситуації; 

-підібрати та презентувати відповідний цим цілям краєзнавчи  

матеріал; 
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-формувати в учнів навички культурного усвідомлення; 

-формувати в учнів розуміння того, що кожна культура унікальна; 

-заоохочувати учнів до культурної та краєзнавчої діяльності.   
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РОЗДІЛ ІІ. МОТИВАЦІЙНА ДІЯ ЛІНГВОКРАЄЗНАВЧОГО 

АСПЕКТУ ПРИ НАВЧАННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

 

ІІ.1.КРАЄЗНАВЧИЙ МАТЕРІАЛ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Комунікація та спілкування являють собою найважливішу частину 

людського життя, а значить, є частиною культури.  

При визначення сутності та структури міжкультурної компетенції 

необхідно спиратися на культурологічний підхід. Його характерною 

особливістю є орієнтація на навчання нормам та правилам спілкування в 

умовах міжкультурної комунікації. Наступною відмінною рисою цього 

підходу є розуміння та пізнання іншої культури тільки на базі знань про свою 

рідну культуру [17]. 

Традиційно в сфері освіти іноземна мова розглядається як засіб 

прилучання до культури країни, мова якої вивчається. Наслідком цього в 

учнів виникають труднощі під час передачі інформації про фактори та явища, 

що пов’язані з рідною (регіональною) культурою, засобами іноземної мови, в 

нашому випадку французької, а, виходячи з цього, в процесі реальної 

комунікації не здатні розкрити та передати її своєрідність, зробити набуттям 

світової культури для взаємного культурного збагачення в ситуаціях 

міжкультурного спілкування. Міжкультурна ж комунікація можлива лише за 

умови наявності толерантного та відкритого відношення до представників 

різних мовних спілок, вміння творчо підходити до своєї справи, а також 

загального вміння мобілізувати свій культурний та мовний досвід, 

міжкультурні знання для вирішення задач в ситуації міжкультурного 

спілкування [15]. 

Усвідомлення необхідності міжкультурної комунікації як 

основоположного принципу співіснування в ній можливо тільки на базі 
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усвідомлення власної індивідуальності, знань про національну культуру та 

історію рідного краю у невід’ємному зв’язку із культурою та історією країни 

мови, що вивчається. 

Проте, в теперішній час можна спостерігати наступну закономірність: у 

сучасних навчально – методичних комплексах міститься велика кількість 

матеріалів країнознавчого характеру, в той час, як відомостей про нашу 

країну в них достатньо мало. Але цей факт неправильно вважати недоліком 

підручників: Україна – молода самостійна країна, і не один навчально – 

методичний комплекс не в змозі розмістити матеріали з краєзнавства її 24 

суб’єктів, не кажучи вже сотні маленьких містечок та сіл, які відзначилися 

певними історичними пам’ятниками та подіями [14]. 

При всьому цьому краєзнавство може стати важливим джерелом 

стимулювання інтересу до вивчення іноземної мови. Краєзнавчий матеріал 

наближує іншомовну комунікацію до особистісного досвіду учнів, дозволяє 

їм орієнтуватися в учбовій розмові на ті факти та відомості, з якими вони 

зіштовхуються у повсякденному житті, в умовах існування в рідній для них 

культурі. 

 Наприклад, роблячи знайомство з французькою культурою, учні 

постійно порівнюють її з рідною культурою. Саме тому, чим ширше та галузь 

знань про факти рідної культури, якою оперують учні, тим продуктивніше та 

результативніше праця по ознайомленню з культурою Франції [22]. 

Концепція діалогу культур припускає наявність як мінімум двох 

різноманітних культур в процесі навчання. Вивчення рідної культури являє 

собою невід’ємну частину процесу навчання французької мови та культури, 

тому що саме краєзнавча інформація є ключем до розуміння іншомовної 

культури. Таким чином, вивчення французької культури становиться 

можливим лиш за тих умов, коли в учнів сформована національно – 

культурна база рідної мови. Будь – які знання, що набуваються за рахунок 

вивчення французької мови, будуть сприйматися тільки через призму знань, 

що сформувалися в процесі оволодіння рідною культурою.  
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Нарівні з цим, краєзнавча інформація дозволяє значно розширити та 

поглибити знання та уявлення учнів про навколишнє середовище  , 

використовувати методи різноманітних дисциплін для здійснення 

краєзнавчих та інших досліджень. 

Також треба зауважити, що в теперішній час досить бурхливо 

розвивається самосвідомість народу, йде цілеспрямоване використання 

регіонального компоненту на уроках французької мови, що стимулює учнів 

не тільки в інтелектуальній сфері, але й в емоційній сфері діяльності. 

При використанні регіонального компоненту у навчанні іноземній мові, 

як правило, виділяють наступні групи краєзнавчих даних: географічні, 

історичні, суспільні, економічні [19]. 

У навчанні французькій мові на середньому етапі в основному 

використовується матеріал географічного характеру (природа, культурні 

пам’ятки, зовнішній вигляд населеного пункту). Матеріали, що пов’язані з 

історичними, соціальними фактами, знаходять пристосування набагато 

рідкіше та, в основному, на старшому ступені навчання. Проте значущість 

краєзнавчих матеріалів такою спрямованості набагато вище при їх 

використанні у середній ланці навчання, коли здійснюється активне 

становлення особистості учнів, формується їх світогляд, стверджується 

соціальна позиція. 

При виборі краєзнавчого матеріалу враховується: 

 реальність матеріалів для учнів, тобто учні повинні точно мати 

уявлення, про що йдеться мова; 

 зацікавити учнів в даному матеріалі; 

 наявність повноти інформації про даний матеріал; 

 узгодженність краєзнавчої інформації із програмною темою; 

 соціалізуюча цінність даного матеріалу. 

Таким чином, на погляд багатьох дослідників, у зміст освіти необхідно 

включати елементи краєзнавства на кожному етапі розвитку, враховуючи 

вікову специфіку та інтелектуальну зрілість учнів. 
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Краєзнавство як дидактичний засіб в процесі навчання французької 

мови та культури виступає в ролі поєднуючого елементу, що сприяє 

проникненню в культуру, що вивчається. Включення краєзнавчого 

компоненту у зміст навчання французької мови та культури підвищує не 

тільки якість освіти, а й позитивно впливає на мотивацію навчання учнів 

[20]. 

 

ІІ.2.ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ 

ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ З МЕТОЮ ПІДТРИМКИ МОТИВАЦІЇ УЧБОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

Питання про мотивацію навчальної діяльності на уроках іноземної 

мови, окремо, французької мови залишається завжди актуальним, не 

зважаючи на велику кількість теоретичних досліджень та практичних робіт 

психологів, педагогів та методистів в даній області. Відомі й загальновизнані 

класифікації мотивів, що є передуючими факторами впливу на 

продуктивність дидактичного процесу [18]. Тим не менш, викладачі 

іноземних мов продовжують відмічати стійке зниження зацікавленості учнів 

до вивчення мови. Пояснюється це тим, що мотиви найвищих рівнів, а саме, 

комунікаційні, пізнавальні та утилітарно – практичні, що використовуються в 

області мови, не знаходять практичної підтримки в рамках учбового процесу. 

Дійсно, у вирішенні комунікаційних та пізнавальних задач на уроці 

французької мови власне французька мова є скоріш перешкодою, ніж 

інструментом. Утилітарно – практичні ж мотиви взагалі зникають, тому що 

вони спрямовані на віддалену перспективу, що мало пов’язана з навчальним 

процесом. Навчальні посібники, що використовуються викладачами на уроці, 

перестають бути джерелом зацікавленості в учнів за цілком об’єктивними 

причинами: по – перше, підручник, який, як правило, знаходиться в учнів на 

руках протягом навчального року, втрачає елемент новизни; по – друге, 

добрий підручник, що був випробуваний, та зарекомендував себе, не може 
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містити оновлених матеріалів, які б могли бути актуальними сьогодні в очах 

учнів [21].  

Тому, ми вважаємо, що як додатковий елемент підтримки мотивації 

навчальної діяльності на уроках французької мови учнів середньої ланки 

можна використовувати краєзнавчий матеріал. 

Бажання дітей розповісти та дізнатися про те, що їм близьке та 

знайоме, підвищує ефективність навчальної мовленнєвої діяльності на уроці 

французької мови. Деякі методисти та викладачі роблять таке спостереження, 

що мотивація до вивчення іноземної мови стає практично насиченою, якщо 

оволодіння іншомовним спілкуванням супроводжується вивченням власної 

країни, регіону, міста, району, в якому живуть учні. Тому, ми робимо 

висновок, що зміст і теми навчально – методичного комплексу з французької 

мови потребують від вчителя постійного звернення до краєзнавчого 

матеріалу, який допомагає формувати почуття любові до рідного краю, до 

своєї Батьківщини, усвідомлене відношення до навколишнього світу. 

На уроках треба систематично звертатися до тем, що пов’язані з 

Україною, рідним містом, районом, охороною природи.  Нарівні з освітніми 

задачами, вирішується задача екологічного виховання школярів. Для 

реалізації цих задач треба підбирати та використовувати різноманітний 

наглядний та індивідуальний матеріал: аудіозаписи, відеоматеріали про Київ 

та Україну, карти України, Києва, відеоматеріали про історичні місця та 

історичні пам’ятки, експозиції книг про Україну. 

Наприклад, при опрацюванні тем «Notre pays», «Ma ville natale» я 

намагаюся знайомити учнів з містам України,їх історичним минулим та 

сьогоденням, історичними пам’ятками, видатними особистостостями,що 

проживали чи проживають в цьому місті, про красу та різноманітність рідної 

природи. Але обов’язково враховую словниковий запас учнів, який, на 

відміну від спеціалізованих шкіл, є недостатньо великим. Звертаю увагу і на 

те, що їх знання про Україну недостатні, тому в деяких випадках, базуючись 

на загальній інформації, складаю тексти самостійно. Наприклад [27]: 
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L'Ukraine est un pays d'Europe de l'Est. Elle partage ses frontières 

terrestres avec sept pays : à l'ouest la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie ; au 

sud-ouest la Roumanie et la Moldavie ; à l'est et au nord-est la Russie ; au nord la 

Biélorussie. Le pays mesure 1 316 kilomètres d'est en ouest et 893 kilomètres du 

nord au sud, pour une superficie totale de 603 550 km². C'est un pays relativement 

plat, avec des terres fertiles dans son centre, ce qui lui permet d'avoir une 

agriculture productive. Les montagnes de l'Ukraine sont en fait les parties 

terminales des reliefs d'Europe centrale et de la Méditerranée. 

Les Carpates, avec le Hoverla qui est le plus haut sommet de la division 

carpatienne. La Crimée possède un massif impressionnant.  

L’Ukraine bénéficie également d'un réseau fluvial étendu, composé 

principalement par le Dniepr (Dnipro), le Dniester (Dnister), le Boug occidental, 

Boug méridional, et le Donets à l'est. Le Danube (Dounay) marque la frontière 

entre l'Ukraine et la Roumanie, à l'extrême sud-ouest. 

Le climat de la majeure partie de l'Ukraine est continental avec des hivers 

froids et des étés chauds (méditerranéen seulement sur la côte sud de la Crimée). 

Les températures moyennes à Kharkov en Ukraine orientale sont d'environ 7°C en 

janvier et 20°C en juillet. Les précipitations vont d'environ 750 mm par an dans le 

nord à environ 250 mm dans le sud. 

Текст повинен відповідати певним вимогам. Він повинен бути 

інформативним та цікавим, щоб учні мали змогу отримати пізнавальну 

інформацію, збагатити своє світосприйняття, отримати задоволення від 

читання та обговорювання тексту. Але,  потрібно пам’ятати, текст та 

інформація, що подається в тексті, буде цікава тільки за тих умов, якщо текст 

буде посильним, учні його легко зрозуміють та, в деяких випадках, захочуть 

доповнити своєю інформацією. Роботу над текстом треба завжди починати з 

пояснення нових слів та виразів, спираючись на вже наявні знання учнів. 

Треба обов’язково використовувати ілюстрації до тексту, карту України, або, 

краще, запропонувати учням самостійно підготувати картки, листівки, 

намалювати географічну карту України, зробити свої підписи на ній, чи 
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принести фото, які вони мають по темі в домашній галереї. Спираючись на 

це, діти швидше та краще засвоюють матеріал. На цьому етапі дуже важливо 

«заінтригувати» учнів, викликати в них зацікавленність до того,  що  їм 

доведеться прочитати та дізнатися.  

Після того, як відпрацьована лексика тексту та проведена фонетична 

робота над текстом на уроці, учням пропонується домашнє завдання для 

самостійної роботи над текстом. Наступним етапом роботи є робота з 

контурною картою та атласом України. Кожному учню видається контурна 

карта та географічний атлас України. Учні отримують завдання відмітити 

межі країни, зробити підпис назв гір та річок тощо. Учні також, можуть 

отримати завдання відмітити на контурній карті адміністративний поділ 

України на регіони, відмітити міста та районні центри, що може стати у 

нагоді при розгляданні граматичного матеріалу з теми використання 

прийменників та родів міст та країн [25]. 

Учні повинні не тільки заповнити правильно контурну карту, але й 

дати відповіді на питання. Картки з питаннями про Україну надаються 

кожному учню разом із контурною картою. Учні обирають самостійно форму 

відповіді, усну чи письмову. Контроль виконання домашнього завдання 

(усний) проводиться біля карти. Іноді контроль проводять добре підготовлені 

сильні учні. Така робота проходить в парах. Наведемо декілька прикладів 

варіантів питань, що отримують учні: 

Où se trouve l’Ukraine? 

Où se trouve Kyiv ? 

Qu’est – ce qui est le plus haut sommet de la division carpatienne? 

Qu’est – ce qui marque la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie? 

При опрацюванні теми «Моє рідне місто» учням пропонується текст 

про їх рідне місто Київ. При роботі над текстом постає задача по розвитку 

навичок аудіювання. Розповідь вчителя супроводжується демонстрацією 

відеофільму. Можна також запропонувати учням підготувати стінгазету або 

стенд, що був би присв’ячений нашому місту. Наприклад [27]. 
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Kiev (Київ - Kyïv en ukrainien, Киев - Kiev en russe, Kijów en polonais) est 

la capitale et la plus grande ville de l'Ukraine, c'est aussi le chef-lieu de la région 

et une des plus anciennes villes de Ruthénie. 

La vieille ville est construite sur des collines surplombant le fleuve Dniepr 

(Dnipro en ukrainien). 

La ville actuelle s'étend sur les deux rives du fleuve, près de son confluent 

avec la Desna. Elle compte 2,6 millions d'habitants. 

Du point de vue administratif, Kiev est une municipalité indépendante de 

l'oblast du même nom et gérée au niveau national. Cependant, le gouvernement de 

l'oblast est situé dans la ville. Kiev est un centre industriel, scientifique, culturel et 

d'éducation important de l'Europe de l'Est. C'est le siège de nombreuses 

entreprises de haute technologie, d'institutions universitaires, de musées connus 

mondialement et d'institutions artistiques. 

La ville a une infrastructure étendue et très développée qui comprend entre 

autres le réseau du métro de Kiev. 

La ville possède en effet un système de trois lignes de métro d'une longueur 

totale de 54,8 kilomètres. 

En mai, les visiteurs de Kiev peuvent découvrir le festival du printemps. 

Les weekends, les rues du centre-ville (Khreshchatyk) sont fermées au trafic 

des véhicules au profit des piétons. 

Після того, як учні прослухали текст та переглянули слайди, 

перевіряється розуміння тексту за допомогою питань. 

При опрацюванні теми  «Київ» використовується перелік вправ. 

Вправи досить різноманітні:  

- учитель починає речення французькою мовою, а учні продовжують 

його; 

- скажіть речення французькою мовою; 

- чи вірно дане ствердження; 

- дайте відповіді на наступні запитання; 

- ми розповідаємо про Київ. 
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         В сильних класах, що мають добру підготовку, учні отримують 

завдання, що потребують певної творчості. Учні обирають самі одну із 

запропонованих ситуацій, а вчитель чітко формулює завдання для кожного 

учня з урахуванням його вмінь та навичок. Наприклад, наступні ситуації: 

        «Школа готується до прийому зарубіжних гостей. Ви бажаєте 

показати іноземним гостям якомога більше визначних місць столиці. Із чого 

ви почнете екскурсію?» 

         «Друзі з Франції приходять до школи, та в шкільному музеї їх зацікавив 

стенд про історію Києва. Яку літературу про Київ ти їм запропонуєш 

почитати? Що саме ти можеш розповісти про столицю?» 

При опрацюванні теми «Місто» можна запропонувати учням 

познайомитися з іншими містами України. Наприклад, з таким містами, як 

Львів чи Одеса. Під час роботи над текстом учні не тільки отримують нову 

для себе інформацію, вони вчаться говорити, читати та оперувати новою 

лексикою. Наприклад, текст про Львів [27]: 

Lviv est une des plus belles villes d'Ukraine que l'on se plaît à comparer à 

Florence. Miraculeusement sortie intacte de la dernière guerre, elle rappelle 

l'ambiance qu'avait Prague avant de devenir une plateforme touristique. Ville 

fondée au 13
e
 siècle, Lviv s'appelait Lwów lorsque polonaise puis Lemberg sous 

l'occupation autrichienne et Lvov sous l'occupation soviétique. Son symbole est le 

lion, on l'appelait d'ailleurs Leopolis en français : "La ville du lion". Elle est un 

mélange des styles autrichien, polonais et ruthèno-galicien. Un important musée, 

un théâtre, aussi bien mis en scène que celui de Paris, s'alignent sur des 

boulevards ombragés, en marge d'une vieille ville particulièrement pittoresque. 

Під час роботи над текстом учні отримують наступні завдання, які 

допомагають зрозуміти текст та заповнити його зміст: 

- Lisez le texte (прочитайте текст); 

- Repondez aux questions (дайте відповіді на запитання); 

- Trouvez les phrases suivantes (знайдіть наступні речення в тексті); 

- Traduisez en ukrainien (перекладіть українською мовою). 
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На узагальнюючому уроці для перевірки знань учнів про свою 

Батьківщину можна запропонувати їм маленький тест. Ось приклади деяких 

питань: 

1) Kiev est la capitale et la plus grande ville de...  

a. l'Ukraine 

b. la Russie      

с.  la Romanie 

2)  ... est le plus haut sommet de la division carpatienne. 

a. le Hoverla  

b. le mont Blanc  

c. le mont des Oliviers 

3) Kiev est construite sur des collines surplombant du fleuve …. 

a. Dniepr 

b. Desna 

4)  Lviv est une des plus belles villes d'Ukraine que l'on se plaît à comparer 

à\ de 

a. Florence 

 b. Prague 

 c. Paris 

 Постійна робота над лексикою, різноманітні умовно – комунікативні 

вправи сприяють розширенню словникового запасу учнів. Додаткові тексти 

та різноманітні завдання під час роботи з ними, складання мікродiалогів 

надають можливість дітям висловлювати свої думки. 

Підсумком такої великої роботи можуть стати повідомлення окремих 

учнів або групи учнів за поданою темою [28]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, в процесі нашої роботи ми дійшли  наступних висновків.      

У зв’язку із прагненням у двадцять першому столітті до гуманізації та 

гуманітаризації освіти головною метою школи стало виховання гуманної, 

всебічно розвинутої особистості за рахунок введення до системи освіти 

регіонального компоненту. 

         У зв’язку із змінами, що здійснюються в Україні, перед школою 

постають актуальні навчальні та виховні задачі: формування нового 

покоління соціально активних громадян, гідних нащадків досвіду минулих 

поколінь, носіїв духовної культури народу, традицій етносу та разом із тим 

рівноправних громадян всієї України та світового суспільства. В світі цих 

задач перед вченими, вчителями та вихователями виникає необхідність по – 

новому усвідомити роль краєзнавства в теорії та практиці навчання та 

виховання. Отже, ми робимо висновок, що сучасний етап розвитку методики 

викладання французької мови характеризується пошуком ефективних шляхів 

навчання, нових технологій навчання, удосконалення форм, методів, а також 

змісту навчання. Теперішній період припускає цілеспямоване спостереження 

за особливостями використання різноманітних засобів в процесі навчання 

міжкультурної комунікації, в тому числі у специфічному, регіональному 

аспекті, що характеризує мовні особливості тієї чи іншої місцевості, 

ментальні особливості носіїв мов.  

В ході роботи, ми прийшли до висновків, що в дослідженнях останніх 

років зазначається, що методичні ідеї використання в процесі навчання 

краєзнавчих матеріалів ще не знайшли повноцінної розробки та введення в 

сучасну практику викладання французької мови у вітчизняній середній 

школі. Проте, будь – який регіон має ярко виражені територіальні, природні, 

національні, культурно – історичні та мовні особливості. Тому, необхідно 

враховувати ці особливості в процесі навчання французької мови та 

культури. Такий підхід у викладанні є одним з напрямків у формуванні в 
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учнів знань про рідний край та має також виховне значення, тому що сприяє 

розвитку поваги та любові до рідного краю та здійснює вплив на формування 

особистості учнів. 

Ефективність мовленнєвої діяльності учнів в багатьох випадках 

визначається наявністю у школярів інтересу та мотивів для вивчення 

іноземної мови. В процесі роботи ми прийшли до висновку, що одним з 

таких мотиваційних засобів може бути краєзнавчий матеріал, тому що 

навчання французької мови з урахуванням регіонального компонента, 

використання регіональних, краєзнавчих матеріалів, що можуть подаватися в 

формі текстів або наочного матеріалу, де будуть міститися факти з історії, 

біографій визначних співвітчизників, опис флори та фауни рідного краю, 

підсилює навчальний та пізнавальний ефект. 

Також, в результаті проведення дослідження, стає зрозуміло, що в 

результаті здійснення лінгвокраєзнавчого підходу на уроках французької 

мови відбувається оновлення деяких компонентів змісту навчання. Викладач 

здійснює підбір для уроку французької мови актуальні та аутентичні тексти 

для аудіювання та читання. Ці тексти мають велику пізнавальну та 

лінгвокраєзнавчу цінність. Вчитель використовує ілюстрований матеріал для 

розкриття змісту пропонованих текстів (листівки, мапи, меню, рекламні 

проспекти). Такі тексти та їх ілюстрації за допомогою прагматичного 

матеріалу сприяє реалізації на уроках важливих принципів, навчання 

французької мови (комунікативність, наочність, новизна та 

функціональність). 

Ми також можемо зробити висновок, що цілеспрямована робота по 

реалізації  лінгвокраєзнавчого  аспекту на уроках французької мови сприяє, з 

одного боку, підвищенню інтересу до предмету, а з іншого – створює 

позитивну мотивацію при засвоєнні мовних засобів та при набуванні 

культурознавчої та краєзнавчої інформації за допомогою та на основі цих 

засобів. Це призводить до розвитку та вдосконаленню в учнів 

лінгвокраєзнавчої мотивації. 
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Ми можемо, також, підсумувати, що цілеспрямована та постійна 

робота по реалізації лінгвокраєзнавчого підходу на уроках французької мови 

дозволяє систематизувати види вправ, за допомогою яких вчитель навчає 

учнів діставати із різних джерел необхідну інформацію. 

Таким чином, використання краєзнавчого матеріалу забезпечує стійкий 

результат в області практичних навичок та вмінь  на уроках  французької 

мов. З одного боку, створюється міцна система навичок та вмінь по 

практичному використанню французької мови як засобу міжособистісного та 

міжкультурного спілкування. З іншого боку, учні набувають корисних знань, 

що їм знадобляться в майбутньому. 

Також, ми робимо висновок, що використання краєзнавчої інформації 

як мотиваційного засобу при навчанні французької мови робить свій певний 

внесок у формуванні різних видів компетенції учнів: мовну, мовленнєву, 

лінгвокраєзнавчу. 
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ДОДАТКИ ДОДАТОК 1. 

 

 

План конспект 

 уроку з французької мови у 8 класі 

 на тему "Les richesses de l'Ukraine".  

Мета уроку: 

-навчитиучнів розповідати головні відомості про Україну 

-ознайомити з основними багатствами України 

-практикувати у складанні граматично правильних речень з використанням 

нових лексичних одиниць 

-розвивати логічне мислення та усне мовлення 

-викликати інтерес до культури рідного краю 

-виховувати почуття патріотичності та гордості за свою Батьківщину 

Обладнання уроку : 1)географічна карта України; національна символіка; 

зображення відомих місць; кросворд «L’Ukraine pour vous?»; схематична 

таблиця з виразами та завданнями; 2)класна дошка; 3) картки для групової 

роботи; 4)відео «Les sites touristiques de l’Ukraine»; 5) презентація по темі 

уроку 

Хід уроку 

I.Налаштування на іншомовне мовлення 

1.Організаційний  момент. Привітання 

P : Bonjour, mes élèves! Comment ça va ? ça va bien ? je suis ravi de vous voir. 

2.Повідомлення теми та мети уроку 

P : Aujourd’hui nous avons une leçon extraordinaire. Notre thème est «Les 

richesses de l’Ukraine ». Bien, on va parler de la situation géographique de 

l’Ukraine, surtout de ses curiosités et ses richesses principales.  

3. Ознайомлення з девізом уроку 

P : Pour notre leçon j’ai préparé les mots suivants : «L’Ukraine est un peu comme 

un jardin caché». Comment comprenez-vous cette phrase ? Pouvez-vous expliquer 

ces mots ? 

E1 : L’Ukraine est un pays très riche. Il y a beaucoup de musées, monuments 

historiques. Notre potentiel donne la chance d’être célèbre dans tout le monde. 

P : Oui, c’est vrai. Tu as raison. Alors, commençons notre leçon. 
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4.Налаштування на тему уроку(Е1, Е2, Е3, Е4) 

Заповнення кросворду «L’Ukraine pour vous». Робота на дошці 

E1 : unique(унікальна) 

E2 : originale (оригінальна) 

E3 : riche (багата) 

E4 : unitaire (унітарна) 

E5 : belle (гарна) 

E6 : moderne (сучасна) 

1. II. Основна частина уроку 

1.Опрацювання нових лексичних одиниць(P↔E1↔E2↔E3) 

Хорова робота за вчителем. Переклад лексичних одиниць 

La population 

La superficie 

Le climat 

être situé 

Les frontières 

être divisé 

Le relief 

P : Lisez après moi les mots. Traduisez-les. Bien, maintenant je vous propose 

travailler en groupes. Je vous donne les petits papiers et vous devez faire les 

phrases  avec ces mots. 

2. Розвиток умінь мовлення(en  groupes ) 

-Робота в групах з картками. Поєднати між собою вирази, щоб отримати 

речення 

  

L’Ukraine  est  située        à l’est  de l’Europe 

Elle a les frontières avec  la terre ukrainienne 

Sa superficie est de 24 régions 

Leterritoireestdiviséen   varié 

La populations’élève à   LaRussie, laBiélorussie, laMoldova, 

Une des plus grandes richesseest         603 000 kmcarrées 
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Le climat de l’Ukraine est 46 mln d’habitants 

Le relief est   continental                                        

-Розвиток діалогічного мовлення  (E1↔E2) 

  

E1 : Où se trouve l’Ukraine ? 

E2 : l’Ukraine se trouve au centre de l’Europe 

E3 : Quel est le climat de l’Ukraine ? 

E4 : Le climat de l’Ukraine est continentale 

E5 : Combien des régions y-t-il en Ukraine ? 

E6 : L’Ukraine est divisée en 24 régions 

3. Подання тексту для читання(engroupes) 

-Етап перед читанням тексту. Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями 

  

Un Etat souverain - суверена держава 

Une république démocratique - демократична республіка 

Un pays unitaire – унітарна країна 

Gentils et accueillants- милі та доброзичливі 

  

-Робота в групах з картками. Встановити правильну відповідність абзаців 
тексту 

L’Ukraine d’aujourd’hui est un Etat souverain. 

 D’après laConstitution, l’Ukraine est une république démocratique avec le 

président à sa tête. 

 L’Ukraine est un pays unitaire. 

Cette ville est très belle.  

 Elle est très jolie. 

 La diversité des couleurs dеs feuilles aux arbres a attiré mon oeil et j’ai été frappé 

par  toutes ces couleurs. 

Les Ukrainiens son t très gentils et accueillants. 

 Les fleuves les plus importants sont : leDnister, lePivdennyi Boug, le Siverskyi 

Donets e tleDanube. 
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Le Dnipro est le troisième fleuve de l’Europe et l’un des 27 plus grandes fleuves 

du monde. 

 Sur le territoire de l’Ukraine il y a plus de 3000 lacs. 

 Un des plus pittoresques est le lac Synevyr dans les Carpates. 

-Етап читання тексту за ланцюжком (Е1→Е2→Е3) 

4. Розвиток усного мовлення(Р→Е1→Е2) 

P : Et vous, queest-ce  que vous connaissez sur l’Ukraine ? Pouvez vous raconter 

l’information principale ? 

E1 : L’Ukraine est située au centre de l’Europe. Sa superficie est de 603 000 km 

carrés. Le climat de l’Ukraine est continental. La population est de 42 mln 

d’habitants. Le territoire ukrainien est divisé en 24 régions et la République 

autonome de Crimée. Les plus grandes villes sont Kyiv, Kharkiv, Odessa, Donetsk.  

P : Quelle est la capitale de l’Ukraine ? quelles sont ses curiosités ? 

E2 : La capital de l’Ukraine est Kyiv. En Kyiv vous pouvez visiter la cathédrale 

Sainte Sophie qui a été construite sous le règne de Yaroslav le Sage. Cette 

cathédrale attire beaucoup de touristes. 

P : Est -ce qu’il y les parcs ? Quels ? 

E3 : Si vous étes à Ouman, vous pouvez visiter le parc Sofiivka. On l’appelle 

«l’enfant de l’amour». Cet park a une histoire romantique de l’amour de Stanislav 

Pototskyi et Sofia qui sont tombés amoureux. 

P : Qui veux dire encore  qch ? 

E4 : Il y a aussi le parc Olexandria à Bila Tserkva et le musée Pyrogov à 

Vinnytsya. 

5. Перегляд відео матеріалу«Les sites touristiques de l’Ukraine» 

  

P : Nommez  les sites touristiques de l’Ukraine que vous avez vu sur cette vidéo.  

6. Творче завдання(engroupes) 

Робота в групах. Заповнити таблицю поданими виразами та скласти з ними 

речення. 

La mythologie grecque-l’enfant de l’amour-Yaroslav le Sage-tomber amoureux-
attirer les touristes-l’autorité princière 

La Sainte Sophie Parc Sofiivka 
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7. Робота з датами( Р→Е1→Е2) 

P : Que-est que signifient ces dates ? 

1991, 24, 1037, 3000 

E1 : 1991-l’Ukraine est devenue indépendante 

E2 : 24-l’Ukraine est divisée en 24 régions 

E3 : 1037-on a commencé à construire la cathédrale Sainte Sophie 

E4 : 3000-En Ukraine il y a plus de 3000 lacs 

III. Заключна частина уроку 

1. Підведення підсумків уроку 

Alors, aujourd’hui nous avons appris beaucoup de l’information intéressante sur 

l’Ukraine, on a appris sa situation géographique, ses curiosités et les dates 

principales qui ont lieu dans son histoire. 

On a compris que notre pays est très riche et bien originale. 

2. Поточне оцінювання знань учнів 
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 ДОДАТОК 2. 

 

 

LES HOMMES ILLUSTRES DE KYIV 

 

 

Mikhaïl Boulgakov 

Mikhaïl Afanassievitch Boulgakov né le 3 mai 1891 (15 mai 1891 

dans le calendrier grégorien) à Kiev et mort le 10 mars 1940 à Moscou, est un 

écrivain et médecin russe puis soviétique. 

 La Garde blanche 

 Le Roman de monsieur de Molière 

 Le Maître et Marguerite 

 Cœur de chien 

 Morphine 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/15_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1891
https://fr.wikipedia.org/wiki/1891
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_calendrier_julien_au_calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kiev
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sovi%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Garde_blanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Roman_de_monsieur_de_Moli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Ma%C3%AEtre_et_Marguerite
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur_de_chien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphine_(nouvelle)
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Milla Jovovich 

 
est une actrice, chanteuse, styliste et ex-mannequin russo-serbe naturalisée 

américaine, née le 17 décembre 1975 à Kiev (Ukraine, ex URSS). 

 

 

Le Cinquième Élément  

Jeanne d'Arc  

Resident Evil (saga)  

Ultraviolet  

Les Trois Mousquetaires 

 
 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Actrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Styliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mannequinat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kiev
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_socialiste_sovi%C3%A9tique_d%27Ukraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cinqui%C3%A8me_%C3%89l%C3%A9ment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc_(film,_1999)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Resident_Evil_(s%C3%A9rie_de_films)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Trois_Mousquetaires_(film,_2011)
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Kasimir Malevitch 

 

 
Kasimir Severinovitch Malevitch né à Kiev (Empire russe), le 11 février 1879 

(23 février 1879 dans le calendrier grégorien)
1,2

, de parents polonais et mort le 15 

mai 1935, à Léningrad, à l'âge de 56 ans d'un cancer
3
, est un des premiers artistes 

abstraits du XX
e
 siècle. Peintre, dessinateur, sculpteur et théoricien, Malevitch est 

le créateur d'un courant artistique qu'il dénomma « suprématisme ». 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kiev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_russe
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1879
https://fr.wikipedia.org/wiki/1879
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_calendrier_julien_au_calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kasimir_Malevitch#cite_note-cdiak-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kasimir_Malevitch#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1935
https://fr.wikipedia.org/wiki/1935
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-P%C3%A9tersbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kasimir_Malevitch#cite_note-InCoRM-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Supr%C3%A9matisme
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  Zino Davidoff 

Zino Davidoff est un négociant de cigares, né le 11 mars 1906 à Novhorod-

Siverskyï (près de Kiev) et mort le 14 janvier 1994 à Genève. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/11_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novhorod-Siversky%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novhorod-Siversky%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
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Nikolaï Jerdev 

(né le 5 novembre 1984 à Kiev en République socialiste soviétique d'Ukraine) est 

un joueur professionnel de hockey sur glace 
 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/5_novembre_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1984_en_hockey_sur_glace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kiev
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_socialiste_sovi%C3%A9tique_d%27Ukraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_professionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hockey_sur_glace
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Nadejda Dourova 

Nadejda Andreïevna Dourova, née le 17 septembre 1783 (28 septembre 1783 

dans le calendrier grégorien) à Kiev et morte le 21 mars 1866 (2 avril 1866 dans le 

calendrier grégorien) à Ielabouga, est la première femme officier de la cavalerie 

russe et l'auteur d'une des premières autobiographies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/28_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1783
https://fr.wikipedia.org/wiki/1783
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_calendrier_julien_au_calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kiev
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1866
https://fr.wikipedia.org/wiki/1866
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_calendrier_julien_au_calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_calendrier_julien_au_calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ielabouga
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Vladyslav Horodetskiy 

 

 

né le 23 mai 1863 (4 juin 1863 dans le calendrier grégorien) à Sholudky et mort le 

3 janvier 1930 à Téhéran, est un architecte polonais actif en Pologne et en Russie. 

 
 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/4_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1863
https://fr.wikipedia.org/wiki/1863
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_calendrier_julien_au_calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sholudky&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9h%C3%A9ran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
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La maison aux Chimères de Vladislav Gorodetsky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_aux_Chim%C3%A8res
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Église de Saint-Nicolas 
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Musée d'art ukrainien 
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Karaite  Kenessa 
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La rue аu centre de Kiev, qu'il a conçue, sur laquelle se dressent 

les maisons construites d'après ses dessins, où il a vécu, porte le 

nom de l'architecte Gorodetsky. 
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 ДОДАТОК 3. 

 

 

 

Kyiv 

• Selon une ancienne légende, Kyiv aurait été fondée aux V-VI siècles. 

trois frères - Kij, Chtchek et Khoriv et leur soeur Lybid. Le nom de notre 

capitale a été donné en l'honneur du grand frère Kiya. Les noms de 

Chtchek et de Khoriv sont appelés rues et quartiers de Kiev et, en 

l'honneur de leur soeur, ils ont appelé une petite rivière. 

 

 
 

 

 

 

La date officielle de fondation de la capitale de l’Ukraine est de 482 ans, 

elle est souvent appelée "jubilé", cette date ayant été officiellement 

adoptée pour la célébration solennelle du 1500e anniversaire de Kyiv en 

1982. 
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• À Kyiv, il n’y a pas seulement une rivière, mais aussi une "mer". En 

fait, il s’agit d’un réservoir sur le Dnipro, d’une superficie de 922 km². 
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• Kyiv a été la première ville de l'ancien empire russe (qui comprenait 

notre capitale à cette époque), dans laquelle un tramway électrique a été 

lancé (1er juin (13), juin 1892). 

 
 

 

 

• Kyiv fait partie des dix plus grandes villes d'Europe avec une 

population officielle de 2 893 822 personnes. 
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• Le plus haut bâtiment de Kyiv - une tour de télévision sur Syrets. Sa 

hauteur était de 380 m, sa construction a été commencée en 1968 et 

achevée - en 1973 
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• Le monument Batkivshchyna Mati, situé à Kyiv sur le territoire du 

Musée national d'histoire ukrainienne de la Seconde Guerre mondiale, 

est l'un des plus hauts monuments du monde. La hauteur de la 

conception - 102 mètres, il est même plus élevé que la Statue de la 

Liberté de New York. 
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• Trois des sept sites du patrimoine mondial de l'Ukraine en Ukraine 

sont situés à Kyiv. Il s'agit de la cathédrale de Kyiv Sophia (XIe siècle), 

de l'église du Sauveur à Berest (XIIe-XVIIe siècles) et de la laure de 

Kyiv-Petchersk (1051). Le statut du Lavry (c’est-à-dire un grand 

monastère masculin historiquement significatif) n’a que 6 monastères 

dans le monde. L'un d'entre eux est à Kyiv. C'est la laure de Kyiv-

Petchersk. 
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• Plus de 70 parcs et 200 places sont situés à Kiev, faisant de notre 

capitale l'une des villes les plus vertes d'Europe et même du monde. En 

2002, un habitant de Kiev occupait 16,9 mètres carrés de verdure. 

Cependant, récemment, des promoteurs inconscients ont détruit des 

parcs, des pentes du Dniepr, etc., en construisant sur place les arbres des 

gratte-ciel. Espérons que le bon sens finira par l'emporter et que notre 

Kiev, pendant de nombreuses années, maintiendra le statut de fierté de la 

ville verte! 

 

 

 

Kiev est une ville avec une atmosphère extraordinaire. C'est la ville où 

nous tombons amoureux. 
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