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Hew York

Нью-Йорк

New YorK is the most
populous city in the Unitect
States and one of the big
gest cifles in Ф е world and
the nation’s leading finan
cial, commercial and trans
portation centre. Its har
bour is one of the largest of
the world’s ports.
New Yorir is a city of is
lands consisting primarily
of two islands (Manhattan
and Staten), a part of the
third island (Long Island)
and part of the mainland. It
is situated at the junction of
the Hudson aird
East
Rivers with New York Bay,
an arm of thff Atlantic

Нью-Йорк, саме насе
лене місто в СШ А І одне з
найбільших міст у світі, є
ведучим фінансовим, торгові^ьним і Транспортним
центром СШ А. Ньюйоркська гавань - одна з наі^іль^
ш и хусв іті.

Th e total area of N « w
York City is 319.8 square
mites. New York City con
sists of five boroughs: the
Bronx, Brooklin, Manhattan,
Queens and Richmond.

Н^ю-Йорк - місто ост
ровів, яке складається, в
осНовгюму, з двох островів
(Манхеттен і Стейтен), час
тини
Третього
острова
(Лонг Айленд) і частини
материка. Він розташова
ний у місці злиття Г у д ^ а і
східних рік з Нью-Йсч>хСЫЮЮ затокою, рукавом
Атлантичного океану.
Загальна площа НьюЙорка Сіті 319,8 квадрат
них миль. Нью-Йорк Сіті
складається з п'яти округів:
Бронкс, Бруклін, Маихеттен, Квінз і Річмонд.

There are 60 bridges
and 4 tunnels in the city,
most of which Connect the
boroughs to each other.

У місті 60 мостів і 4 ту
неля, більшість з яких спо
лучають округи один з од
ним.

New York is a city of
banks. Wall Street is the
financial heart of ф е city.

Нью-Йорк - місто банюв.
Уолл-стр іт є фінансовим
серцем міста.
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The New York Stock Ex
change is located at 11
Wall Street.
Fifth Avenue starte at
the Washington Arch. The
avenue continues straight
uptovm arKt divides Manhat
tan sheets into east and
west. Between the 20th and
60th streets it is a street of
shops and departmmt stores.
After 1106» sheet it
passes through Harlem.
Harlem covering ttte riorth
central s ^ tio n of Manhat
tan is almost a city withirv a
city.
The best known of the
more than 30 museums in
the city Is the Metropolitan
Museum of Art. Its mag
nificent
collection
of
European aitd Am erican
painting
contains
the
works by many of the
greatest masters of world
art. Th e second best
known museum Is the
Museum of Modern Art.
Madison Square Garden
has been the centre of
boxing, hockey and basket
ball events.
Th e cultural centre in
the city is the Lincoln

Нью-йоркська фондова бір
жа. розташована на Уоппстріт, 11.
П'ята авеню починаєть
ся від арки Вашінгтона, іде
прямо від центру в бік око
лиці, |Х»ЙІПЯЮЧИ вулиці Манхетгена на східні і західні.
Між 20-ю і 60-ю в у л и ц т т
знаходиться вулиця магази
нів та універмагів.
Після 11Q-T вулиці авеню
проходить через Гарлем.
Гарлем займає північноцентральну частину^ Манхеттена і є майже містом
всередині міста.
НайвіДоміший
серед
більше ніж тридцяти музеїе
міста - музей_ мистецтва
Метрополітен. Його чудбва
колекція ЄВ|»ЛЄЙСЬІ(ОГО і
американського живопису
містить роботи багатьох ви
датних майстрів світового
мистецтва. Інший широію
відомий музей ~ музей
сучасного мистецтва.
Медісон Сквеа Гарден є
центром боксерських, хо
кейних
і баскетбольних
змагань.
Культурним ц ^ тр о м міс
та є Лінкольн ц т т р амко-

Centre for the Performing
АГФ. RoekeMtfer Centre is
the centre of skyscrapers,
offices, theahes atkl m isic
hails.
Broadway, a place of
entertainment, is over 25
kilometres long. People say
businessmen ihake money
here. Bars, resftiurante,
theatres, cinemas and va
rious stores and ^ o p s are
situated in Broadway.

навчого мистецтва. PoKф еллер-центр - це зосере
дження хмарочосів, офісів,
театрів і кшгцертних залів.

Central Park
nice and green
York.

very
New

^ Ценіральньїй парк НьюЙорка дуже красивий і
зелений.

Chinatown and Little
Italy where Chinese and
Italian Americans live are
known ail over the world.

У всьому світі відомі
Чайна-таун і маленька Іта
лія. д е цсивуть американці
китайського та італійського
походження.
В Нью -Й орі^ розташо
вана штабквартира О О Н .

is
in

T h e heatitiuarters оГ flie
United Nations is located in
New York.

Бродвей
місце розваг
- має доюкину понад 25 кілоиетрів. Люди говорять,
що ту т бізнесмени роблять
грошГ На Бродвеї розта
шовані бари, ресторани,
т е а т іт , кінотеатри, різноманіїні магазини.

Questions

Запитання

is New York a city of
islands?
How many boroughs
does New York consist of?
What are the best known
art museums in New York?
is Lincoln Centre the
centre of sports.or arts?

Чи с Нью-Йорк містом,
розташованим на островах?
Із сюлькох округів скла
дається Нью-Йорк?
Які художні музеї НьюЙорка найвідоМіші?
Лінкольн центр є цент
ром спорту чи мистецтва?

The headc^artas of the
Urtted Nations is located in
New York, isn't it?
Where is New York
situated?
What is the total area of
New York City?
What is t t » main sta'eet
of New York?
What is Watt Street
famous for?
How many bridges are
there in New York?

Штаб^юартира
^ ООН
знаходиться в Нью-Йорку,
чи не так?
Де розташований НьюЙорк?
Я іа
загальна
площа
Нью-Йорка?
Яюі вулиця Нью-Йорка є
головною?
Чим , знаменита Уо п лстріт?
_ Скільки мостів в НьюЙорку?

BiALQQUE
Have you ever Ь в д » І 0 New York, Jane?

- Yes, 1 have. 1 should say it is a very exciting and
impressive cify.
- 1 dream to come ttiere. Is. New York larger than
Washington?
- O f course. New York is made of five boroughs.
Manhattan and Staton tstand are each an tstand. Brooklyn
and Oueens are iKto on .toe western end of Long island.
The Bronx is toe only borough on the Mainland.
- it is easy to get lost in New York. Am I right?
- I don't think so. You should keep in mind that most
hotels, office buildings, shops and toe Broadway Theater
district are concenhated in Midtown Manhattan. 'Streets’
are running east and west. "Avenues’ are running south
and north.

- What about Binaadway?,
- It runs across toe 6ity from west On toe north) to east
On toe south),
- Thank you for too information.
- Ybu're always welcome. You ought to know that
.Greenvrich Village, Sdhd, Chinatown and the Financial
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District are in tower Manhattan, which is the oldest section
of toe city. Most streets are named there.
- N w r YOTkers ^ te n use toe terms ’ uptown', ’ downtown’
and ’ orosstown.* when giving directions. What do toe terms
mean?
- ’ Uptown’ means norto of where you are. "Oowntowi’
means south of your location. ’ Croestown’ refers To
anywhere east or west of where you are.
Thank you very much. You'vek»een so helpful.

Outstanding
People of ttte
Ukraine, the Great
Britain and the USA

В и д а тн і лю ди
України, Великоб р и та н ГП СШ А

In the history of humanih' toere have always been
people whose actions and
ideas tofluenced the lives
of other people.
They have made a great
conhibution to the science,
culture, social life. A s fer as
Ukraine fe concerned, it is
a great country with rich
history and origmated iradir
iiotsatxi customs.
Ukraine gave birth to
rriany talented people in
different spheres. Ukrainian
outstoitoit^ poets and wri
ters sttoh as Tdras Shev
chenko, Ivan Franko, Lessya Ufcfainka, Mtkhailo Kot
syubinsky a nd otoers are
known all over toe world.

в історії лю дства завжди
б ули люди, чиї д ії та ідеї
впливали на життя інших
ліедей.
Вони ро&іять великий
внесок у науку, культуру,
соціальне життя. Щодо Ук
раїни, це велика краі'на з
багатою історівю, самобут
німи ТЕЮдйціями та зви
чаями.
Україна даяіа к т т т я ба
гатьом талановитим людям
в різних сферах. Українські
видатні поети і письмен
ники, такі, як Тарас Шев
ченко, іда н Франко, Явся
УкрФнка, Михайло Коцюбинсьюій та інші, відомі у
всьому світі.

Such prominent people
as Mikhailo Groushevsky,
Dragomanov contribt^ed greatty to the world
historical science. M. Grou
shevsky was the first preskient of the Ukrainian Pe
ople's Republic in 1918.
Vladimir Vernadsky was
the first pr^ident of the Ukrainan Apaderoy of sciences.
He matte a great cradrteution
to difterent fields of scierKte.
He Conducted research
in the structure of silicates
and rare elements. V. Ver
nadsky was the first in our
country to intrcKluce the
spectral method for the
solution of geochemical probtems. He devoted a spe
cial study to the composi
tion of the Earth’s crust, the
ocean and the atmosphere.
V, Vernadsky was the foun
der of the modern doctrine
on the biosphere. His fin
dings contributed to the
world silence.
The scientific activity
and life of many world fa
mous scientists such as 0 .
Zabolotny, A. Bogomolets,
M. Skiifpsovsky, M. Strazhesko are closely connec
ted with Ukraine.
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Такі видатні люди, як
Михайло Грушевський, Ми
хайло Драгоманов, внесли
величезний вклад у^ світову
історичну науку. М. Гру
шевський був першим пре
зидентом Уідшнськоі народ
ної республйоі в 1918 році,
Володимир Вернадський
був першим президентом
Української академії наук.
Він вніс віеликий вклад в
різні гетузі йадки.ВІН дослідав структуру
силікатів і рідких елемен
тів.
Вернадський пер
шим у нашій країні засто
сував спектральний метод
при вирішенні геохімічних
проблем. Він провів спеціа
льне вивчення складу зем
ної кори, океану і атмос
фери. В. ВерНЕЩСЬКЙЙ був
засновником сучасної тео'рії біосфери, його відкрит
тя внесли вклад у світову
науку.

в.

Наукова
діяльність
і
життя багатьох всесвітньо
відомих внених, таких, як
Д. Заболотний, А- Богомо
лець, М. Скліфосовський,
М. Стражеско, тісно пов'яз а н ц Україною.

М и. гишаєкюсь Євгенієм
W e are proud of Yevgen
Пагоном, великим вченим
Paton., a great specialist in
у галузі електрозварення і
elecWo welding and engi
техніки. О лет Актонов зро
neering, Oleg Antonov ma
de a great contribution to бив великий внесок в ук
раїнську! світову авіацію.
Ukrainian and world a v i a ^ .
Украйга приймає активну
Ukraine takes an active
part in the world cultural участь у сФтових Культур
process. A . Dovzhehkp is них процесах. А. Довженко
- один з видатних вгюновone of the outstanding
ників кінематографії в на
foundms of the сіпе та т
шій країні. М. Лисенко був
tography in our country. M.
уіфаі'нської
Lysenko was the founder of зашовкиком
національної композиторсь
ttie Ukrainian national comкої школи. Опери М. Л и 
[Kjsing school. M. Lysen
сенка «Тгц)ас Буг&бз», «Наko's operas "Taras Bulba",
тапса Полтавка», «ЕнеіДа»
"Natalka Poltavka", "Eneida* are still staged at the д о цих пір ста в ляться на
світових оперних сценах.
world's opera-houses.
Українських оперних спі
Ukrainian opera singers
ваків тепло приймають в
are warmly received in ma
ny counfiles. T h e best багатьох країнах. Найбільш
відомі солісти Анатолій С о knovm sokHsts are Anatoly
Solovyanenko. Yevgeniya лоВяненко, Овгенія Мірош
ниченко, Дмитро Гнатюк.
Miroshnichenko,
Dmitro
Gnatyuk.
Такі відсяиі у всьому світі
Such world known sport
сгтортшвни, як С. Бубка, І.
smen as S. Bubka, I. DeДеріогіна, О. Баюп, Л. Подryug'ma, O. ВауцІ, L. Podcopayeva. E. Serebryans- юпаєва, О. Серебрянсьі^
Я.№ючкс»а та ^raifo ін
kaya, Y. СІофкоуз and ma
ших зро&иіи значний вне
ny otirers contributed great
сок в с л г ^ нашої країни;
ly to foe glory of our county.
Українське Ь^азотворче
Th e Ukrainian fine art is
мистецтво
представлейе
represented by the names
2 -5 4 Д

of Kostandi, Murashko, Ek>rovikovsky, Pimonenko and
others.
Great Britain has given
ttie world many prominent
peopie. Great conbibution
to the world science was
made by Isaac Nevvton,
one of the greatest m e n in
the
of sraence. New
ton's greatest discovery is
the law of gravitation.
He was buried in W ^ t rninster Abbey on March
20. 1727. There is a monu
ment to Newton in Trinity
College at Cambridge with
ttie inscription; "Newton,
who Surpassed All Men of
Science".
George Stephenson was
the first man who put a
steam-engine on wheels.
The English call him the
"Father of Railways". Th e
first railway in England was
built in 1825.
One of the greatest na
mes in the history of man's
work
in
electricity
is
Mikhaet Faraday. He- got
current when he moved the
wire near the magrwt. This
was the beginning of all the
gfoai machines that make
bur electricity today.
10

іменами Костанді, Мураш
ко, Боровиковського, Пімоненка та інших.
ВеликоС^ягганія
да ла
світу- багатьох видатних
людей. Величезний внесок
у світову науку був зроб
лений Ісааком Ньютоном,
одним з найвидатніших лю
дей в історГі науки. Най
більше відкриття Ньютгжа
- закон гравітації,
Він похований в Вестмінстерському Абатстві 20
березня 1727 року. В Кембріджі в коледакі Трініті є па
м'ятник Ньютону з напи
сом; «Ньютон, теий пере
вищив всіх мужів науки».
Джордж Стівенсон впер
ше встановив паровий дви
гун на колеса. Англійці на
зивають його «батьком за
лізничних доріг». Перша за
лізнична дорога в АнглГі бу
л а побудована в 1825 році.
Одним з найвидатніших
імен в історії дослідження,
людаїною електриюі, е Майкп
Фарадей. Він одержав елект
ричний струм, переміщуючи
провідник З я я магнітуі Це
поклало початок створенню
всіх тих великих машин, яю
шробляють
електричний
струм сьогодні.

T h e famous naturalist
and thinker was Charles
Darvin. He studied №e
changes in nature In his
books he explained the origh and devek>r»nent cabman.
T h e idea that ail the
plants and animals came
from №e simple plants and
animals long ago is called
“the theory of evolution*.
T h e English are proud of
the great romantic land
scape painter, J.M .W . Tu r
ner. Turner was above alt a
landscape, painter, and in
landscapes he was interes
ted mainly in light and co
lour effecte. One of his fa
mous paintings is .called
«Light and Colour». His pic
tures агЮ drav/kigs became
the property of Й1Є nation.
Speaking about outstending people of the U S A we
can't help remembering two
syeat names; George Vila^iington and Abraham Lincoln.
George Washington, the
general who commanded
the North American Army in
the War of Independence
against British, became the
first Presideni of the United
States. He and those who
fought with him did much
2 * -5 4 д

Знаменитим . дослідником
пріфоди і мислителем був
Чарльз Дарвін. Він вивчав
зміни в природі. У своїх
працях він о&рунтував похо
дження і розвиток людини.
його ідея походження
рослин і тварин від най
простіших
називається
«теорією еволюції».
Англійці пишаються ве
ликим романтичним майст
ром пейзажу Дж. М. У. Тер
нером. Тернер був насам
перед пейзажистом, і в
його пейзажах в основному
приваблювали світлові і
кольрові ефекти. Одна з
йгио самих знаменитих кар
тин називається «Світло і ко
лір». Його картини і малюнки
стали здобутком нації'.
Говорячи про видатних
людей США, не можна не
згадати двох великих імен;
Джорджа
Вашинпона
і
Авраама Лінкольна.
Джордж Вашингтон, ге
нерал, який командував лівнічноамеїшканською армією
у війні за незалежність про
ти Британії, став першим
прешадентом США. Він і ті,
хто разом з ним воювали,
багато зробили д ля своєї
11

for their country; they freed
their country from colonial
oppression.
g ra h a m Lincoln was
elected President of the
United States twice. He
worked hard for freedom for
all - Negroes and whites.
He said that America
had to strengthen govern
ment of the people by the
people and for the people.

країни , вони визволили свою
країну від колоніального
гніту.
Авраам Лінкольн був
обраний президентом СШ А
двічі. Він багато зробив д л я
свободи всіх - негрів і
білих.
Він казав, що Америка
повинна зміцнювати уряд
народу представникщии на
роду і в Інтересах народу.

Questions

Запитання

Do you concern yourself
much with science and its
discoveries?
Why do we call some
people outstanding?
Who
was
the
first
President of the United
States of America?
Newton's greatest dis
covery is the law of gravi
tation, isn't it?
Was Oarvin right or
wrong with his theory of
evotufion?
What Ukrainian poets
are well-known all over the
world?
What names are con
nected with the Ukrainian
fine art?

Ви багато займаєтесь
наукою та ЇЇ відкриттями?

12

Чому деяких людей на
зивають видатними?
Хто був першим президеном США?
Закон земного тяжіння є
видатним відкриттям Нью
тона, чи не так?
Дарвін був правий, чи
помилявся в своїй теоріТ
еволюцїі?
Хто з українських поетів
широко відомий у всьому
світі?
Чиї імена пов'язані з ук
раїнським образотворчим
мистецтвом?

What outstanding people
are the English proud of?
What is E. Patoft's main
contribution to the world
science?
What outstanding peo
ple of America can you
name?

Ким 3 видатних людей
пишаються англійці?
Який основний внесок
Є. Патока в світову науку?
Кого з видатних людей
Америки ви можете наз
вати?

DIALOGUE
- Do you know Who discovered t ^ law of gravitetion?
- O f course, I do, Isaac Newton did it. He made a great
contribution to the World science- It is the greatest
discovery.
- You are right. Great Britain has given the world many
prominent people.
- By the way there is a monument to Newton in Trinity
College at Cambridge with the Inscription: 'Newton, who
surpassed all men of 8016006.“
- The scientific activity and life of many world famous
scientists are closely comiected with Ukraine.
- 1 know. W e are proud of Yevgen Paton, a great
specialist in electric welding and O. K. Antonov, a n aviation
designer, who made a great contribution to Ukrainian and
world aviation. ”
- Th e Americans are also proud of their outstanding
people: George Washington, Abraham Lincoin.
- George Washington became the first President of the
United States.
- YeS: He and those who fought vwth him did much for
their country. Th e y freed their country from coloniaf
oppression.
,
- By the way, recently I've seen a very informaHve movie
about Abraham Lihcolh.
- Is it about his biography? What is it called?
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- It is named "Work for freedom for all- negroes and
whites."
- Sounds interesting. Ifs worth seeing.

Ukrainian
Holidays
There are many national
holidays in Ukraine oteerved officially. They are rnemorabie to our people. T h e
most important holiday is
the Day of independence.
Th e independence of
Ukraine was proclaimed on
the 24th of August 1991.,
The New Year Eve,
Christmas and Easter are
alwrays celebrated in Uk
raine. T h e New Year's Day
is loved by adults and
children. We usually buy
Mew Year trees, decorate
our houses, write postcards
to our retetlves and friends.
Christmas is |he day
when Christ was born. Eas
ter is the feast of Christ's
resurrection, which in its
observance combines both
pagan and Christian ele
ments. O n this day we ba
ke Easter Cakes and paint
boiled eggs. Then we go to
fire church service and
there we bless Easter ca
kes and eggs.
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С в я та в Україні
в Україні багато націо
нальних свят, які святку
ють офіційно. Всі вони па
м'ятні д л я нашого народу.
Найголовніше свято - День
незалежності.
Незалежність
Укреини
була проголошена 24 серп
ня 1991 року.
Новий рік, Різдво і Пас
ха завжди святкуються в
Україні. Новий рік лю блять і
д о р ^ і , [ діти. Ми звичайно
купуємо Новорічні ялинки,
прикрашаємо будинки, пи
шемо отфитки з поздоров
леннями своїм родичам і
друзям.
Різдво - день народжен
ня іісуса Христа. Пдеха свято воскресіння ^ и с т а ,
яка своїм обрядом об'єднує
ї язичні, і християнські
елементи. 8 цей день ми
печемо пасхальні пироги і
розкрашуємо варені яйця.
Потім ідемо на церковну
службу і там ці пасхнї яйця
святимо.

Spring brings us W o
men's Day. O n the 8th of
March we celebrate W o
men's Day. W e congratolate our mothers, sisters,
friends, teachers.
May Day is regarded as
the day of solidarity of the
Workers of the world. This
day commemorates the
tragic events of t886 in
Chicago when workers were
fighting for their rights.
T h e most memorable
date is the Victory Day
which is celebrated on the
9th of May. W e mark the
anniversary of the victory
over fascism in the World
W ar it.

Questions.
Is Ihe Day of Indepen
dence Ф е most importent
holiday in Ukraine? ?
How is Easter celeb
rated?
What is your favourite
holiday?
Is the New Year's Day
more loved by adults or
children?
Th e Victory Day is the
most memorable holiday,
isn't it?

Весна приносить >Wh o ЧИЙ день. 8-го березня ми
святкуємо Жіночий день.
Ми поздоровляємо своїх
матерів, сестер, подруг,
вчительок.
1 Травня святкують як
день солідарності трудя
щих у всыжлу світі. Цей
день увіковічує трагічні тюдГї 1886 р о % в Чікаго, коли
трудящ і вели боротьбу за
свої права.
Найпам'ятнішим є День
Перемоги, який святкують
9-го травня. Ми відмічаємо
рРковину
перемоги над
фашизмом у Другій світо
вій війні.

Запитання
Чи є День Незшіежності
найголовнішим святом в
Україні?
Як святкуеться Пасха?
Яке -.тв о є
улюблене
свято?
Новий рік більше лю б
л я т ь дорослі чи діти?
Д е н ь Перемоги найпам'ятніше свято, чи не так?
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What is the best way of
marking holidays?
What is Christmas?
What
holidays
does
spring bring?
What day comroemorates the tragic events of
1886 in Chicago When vrorkers were fighting fOr their
rights?
What nationaf holidays
are there in Ukraine?

Як краще всього від
мічати свята?
Що таке Різдво?
Які свята гірйносить вес
на?
Який день пов'язаний з
трагічними подіями 1886
року в Чікаго, коли трудящі
вели боротьбу за с в о Г
права?
Які національні свята е
в Україні?

DIALOGUE
- We are on the New Year Eve. D o you like this holiday?
- Yes, very much. Ifs my favourite holiday. Th e New
Year's Day is loved by both adults ahd chltdren.
- As far as our family is concerned we usually buy a New
Year tree, decorate it virith toys, sweets, garlands of lights,
do the flat, write postcards to our relattves and friends.
- Do you like ft) mark and celebrate it at home or at your
friends'place?
- 1 think it is a family holiday. I must be together with my
family and wish them happy New Year.
- And what about Christmas?
- Christmas is a religious holiday, it is always celebrated
my granny on January 6.
- Does your granny cook "Kutya"?
- W hy not? My granny is a good master of cooking it. We
eat it with pleasure. It is a delicious dish.
' - Do your family go to church on this day?
- Without doubt. Chistmas is the day when Christ was
born. W e always go to the church service and pray.
- Do you like spring holidays?
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- Yes, Lam fond of Easter. Easter is ttie feast of Christ’s
resurrection, .which in its observance combines both pagan
and Christian elements.
- Do you bake Easter Cakes and paint boiled eggs?
- I help my granny to do it every year. Blessing Easter
cakes and eggs is the tradition our family always
observe.

The Mondays
in Britain

С вята
у В еликобританії

There are officiai holi
days in Great Britain on
vyhich people need гюі go
to work Some of them ate
named Bank Holidays, due
to the fact that on those
days the banks and post
offices are closed. They
are: Christmas Day, Boxing
Day, Good Friday, Easter
Monday, Spring Bank Holi
day and August Bank HOtiday {Late Sumitier Bank
Holiday).
People usually relax,
eat, drink and make merry
on these days,
Christmas Day is the
most popular bank holiday.
It is ceiebraled on OecemЬеГг 25. Qn Christmas Eve
most cities are decorated
with coloured lights across
the streets and enormous
Christmas trees. On this
day many people go tp

у Великобританії є офі
ційні святкові дні, в які не
потрібно ходити на роботу.
Деякі з них називаються
банківськими святами в
зв'язку з тим, що в ці Д№
банки і пошти зачинак, ІДе:
Різдво, День подарунків,
Страстна П'ятниця, Пас
хальний Понеділок, весня
не Банківське свято і серп
неве 6аніф(%ке свято
пвське свято пізнього літа).

3-54Д

У ці дні люди зазвичай
розслабляються,
їдять,
пьють, веселяться.
Різдво - найпопулярніше свято. Його відмічають
25 грудня.
Напередодні
Різдва більшість міст при
крашають різнокольорови
ми лампочками над вули
цями і величезними різдвя
ними ялинками. В цей день
більшість людей ідуть до
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churches,
open
their церкви, розкривають свої
різдвяні подарунки.
Christinas presents.
На різдвяний обід готу
The turkey, pudding and
cake are prepared for ють індичку, пудинг і пиріг.
Christmas dinner.
Більшість людей див
Many people watch the
ляться по телевізору різд
Queen's Christmas broad
вяний виступ Королеви.
cast on т у . This day is a
Цей день е днем тради
traditional temity reunion
ційного збору всієї сімТ.
day.
26 грудня, в День по
On December, 26, the
Boxing Day, traditionally дарунків, лю ди традиційно
people give each other дарують один Одному різд
вяні подарунки, які раніше
Christmas presents, which
used to come in boxes, it is присилали в коробках. Це
дуже приємний звичай.
a very pleasant custom.
Good Friday is the .^'' Страсна П'ятниця - це
п'ятниця перед Пасхою, ко
Friday before Easter when
the church marks the death л и церква відмічає день
смерті Христа. У цей день
of Christ. On this day
лю ди їдять гарячі булочки.
people eat hot buns.
Пасхальний Понеділок Easter Monday is the
day after Easter Day. It is a перший день після Пасхи.
traditional day for Me start Він є традиційним днем
початку літнього туристич
of the summer tourist sea
ного сезону.
son.
Весняне Банківське свя
Spring Bank Holiday is
Me most popular holiday, it то найпопулярніше, в цей
відмічають
прихід
is a celebration of the день
coming of spring. Different весни. Різноманітні спор
outdoor events are held It тивні змагання проходять
takes place on the last на повітрі. Він припадає на
останній понедігюк травня.
Monday in May.
Серпневе
Банківське
August Bank Holiday is
held on the last Monday in свято відмічають в остан
ній понеділок серпня.
August.
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Remembrance Day is
observed throughout the
commonwealM and dates
ізаск to November 11,1918
wh«v all f^hting in Me Рвй
world war oTcted. It new
commemaates
British
soldiers, sailors and airmen
who gave their ijves in the
two world wars.

День Пам'яті відмічаєть
ся по всій співдружності з
11 листопада 1918 року,
коли закінчилгюь Перша
світова війна. Тепе р в інувіковічує пам'ять про анг
лійських солдатів, моряків і
льотчиків, які віддали жит
тя під час двох світових
війн.

Special services are
held and wreaths are laid at
the
Cenotaph,
a
war
memorial
at
Whitehall,
where thousands of Londo
ners observe Me two-minute silence and participate in
the remembrance cere
mony.

^Відбуваються спеціальні
служби і покладаються він
ки до підніжжя Сенотафа воєнного
меморіалу
в
Уайт-холЛі, д е тисячі лон
донців дотримуються дво
хвилинного
мовчання
і
приймають участь в цере
монії пам'яті (поміновєнія).

April, 1 is April Fool's
Day. This [s a day to play
jokes and make people
laugh.

1 квітня - День жартів
ливих обманів. Це день
д л я розиграшів, жартів і
сміху.
14 лютого - день свя
того Валентина. Хлопчики,
дівчатка і дорослі шлють
листівки своїм друзям. Ли
стівки - це маленький малю
нок, дуже >юсто веселім з невегшим віршем або з де
кількома добрими словами
на ній; «Я б уду твоїм коха
ним, якщо ти будеш моєю»,
« Я буду тв(»м Валентином
все життя». Молоді подоба-

February, 14 is St. Va
lentine's Day Boys, girls
and grownups send valen
tines to their friends. A
valentine is a little picture,
very often a funny one wiM
a little poem or some kind
words on it: "i'll be your
sweeMeart. if you are
mine*, "All of my life I'tt be
your Valentine". T h e youth
enjoy buying or making
3'*-54д
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valentines for ttieif friends
and teachers.
October, 31 j& Hallo^
ereen, Haltoween is a holi
day for children and young
people, in the evening of
October, 31 boys and girls
“dress up* in different old
clothes and wear masks.
As the night is usually
quite dark they take vinlh
ttiefn a lantern made frorri a
pumpkin. O n the empty
pumpkin they cut out slots
for ^ o eyes, a nose and a
mouth and put a lighted
candle inside.
The purftpkin then looks
like a jeering face with
burning eyes. The children
go from house to house
and knock at the doors,
calling "trick or treat". This
nreans that they will play no
tricks on you if you "ІгеаГ
them - ask them in and give
them sweets and fill their
bags with fruit and cakes.
November, 5 is Guy
Fawkes's Day. All over the
country people build wood
fires or “bonfires", in their
gardens.

ється куппяти або робити
такі пистівки д л я своїх
друзів і вчителів.
31 жовтня - переддень
дня всіх святих. Переддень
дня всЬс святих - це свято
д ля дітей і молодих людей.
Ввечері 31 жовтня хлопчи
ки і дівчатка переодяга
ються в різний старий одяг
і одягають марки.
Так як ввечері зазвичай
темно, вони беруть з со
бою ліхтар, зроблений з
гарбуза. В пустому гарбузі
вони вирізують отвори д л я
очей, носа і рота І кладуть
всередину
свічку.
яка
горить.
Таким чином гарбуз виг
лядає як обличчя з вогня
ними очими. Діти ходять
ВІД будинку до будинку,
стукають у двері і кричать:
«Трюк або гостинці». Це
означає, ідо вони не будуть
разигрувати вас, якщо ви
пригостите їх - попросите
їх увійти, д а сте їм цукерки і
наповните їхні сумки фрук
тами і тістечками.
5 листопада - ніч Гая
Фокса. По всій країні люди
в садах запалюють багаття.

On top of each bonfire is
a guy, this is a' figure of
Guy Fawkes. On Novem
ber, 5, 1655, G uy Fawkes
tried to kill King James i.
He and a group of his
friends put a bomb under
theTlouses of Parliament in
London.
But the king's men
found the bomb and Guy
Fawkes. Th e y took him to
the Tower of London,
where bis bead w a s c u f Off.
Before November. 5,
children use guys to make
money. The y stand in the
street and shout: *Penny
for the guy".

Над кожним багаттям
стоїть опудало - це фігура
Гая Фокса. 5 листопада
1665-року Гай Фокс нама
гався
вбити
короля
Джеймса І. Він разом зі
своїми друзями підклав
бомбу під будинок парла
менту в Лондоні.
А ле лю ди короля знай
шли бомбу і Гая Фокса.
Його посадили д о лон
донського Тауера, де йому
відрубали голову .
Напередодні 5 листопа
да діти за допомогою чучел
заробляють гроші
Вони
стоять на вулиці і кричать:
«Пенні за чучело».

Questions

Запитання

Do people relax, eat,
drink and make merry on
holidays in Great Britain^
, - What is a bank holiday?
What tradition is obser
ved on December, 26?
Is Good Friday before or
after the Easter .Day?
Remembrance
Day
celebration dates back to
19.18, doesn't it?
How is Remembrance
Day observed in Great
Britain?

У Великобританії в свят
кові дні люди розегнбляються,
їдять, пьють, веселяться?
Що таке Банківське свято?
Яка традиція дотриму
ється 26 грудня?
. Страсна П'ятниця до чи
після Пасхи?
Початок святкування Дня
Пам'яті датується 1918 ро
ком, чи не так?
Як відмічається День
Пам'яті у Великобританії?

Wtiat is prepared for
ChrisSnas dinner in the UK?
How
is
Holloween
celebrated in Great Britain?
What is the Boxing
Day?
How do
you
mark
St.Valentine's Day?

Що готовлять на різдвя
ний обід у Великобританії?
Як святкується у Вели
кобританії переддень всіх
святих?
Що за свято День пода
рунків?
Як ви відмічаєте День
Святого Валентина?

DIALOGUE
- Are you familiar with official holidays in Great Britain?
- Yes, 1 am. People need not go to work on these days.
They usually relax, eat, drink and make merry.
- What is the most popular bank holiday?
- Christmas Day. It is celebrated on December 25. On
Christmas Eve most cities are decorated with coloured
lights across the streets and enormous Christmas trees.
- Do they go to churches?
- Surely. O n this day many people go to churches. They
open their Christmas presents.
- What is their fevourite dish on this day?
- The turkey, pudding and cake are prepared for
Christmas dinner. This day is a traditional family reunion
day.
- And what about spring holidays?
- They are Good Friday and Easter Monday. Spring
Bank Holiday is one of the most popular hoRdays.
- Oh, і know. It is a traditional day for the start of the
summer tourist season, isn't it?
- Yes, it is. And wrtrat do you know about Remembtatice
Day?
- it is observed throughout the Commonwealth and dates
back to November 11, 1918 when all fighting in the First

World W ar ended. It now commemorates British soldiers,
sailors and airmen who gave their lives in two World Wars.
- Are services held on this day?
- Yes, there is a special service held and the wreaths are
laid at the Cenotaph, a war memorial at Whitehall.
Thousands of Londoners observe the two-niinute silence
and participate in the remembrance ceremony.

H o lid a ^ ^ in the

С вята у США

Ail the U S 50 states
established their official
legal holidays. The y are;
New Year's Day, Marfin
Luther
King's
Birthday,
Washington's Birthday, Me-,
mortal Day, Independence
Day, Labour Day, Colum
bus's Day, Veterans' Day,
Thanksgiving Day, Christ
mas Day.
The religious holidays
such as Good Friday,
Ramadan are observed, of
course, by the religious, but
they have no national or
official legal status.
There are many traditio
nal holidays observed by a
large number of Americans
which are also neither legal
nor official. Among these
are Valentine's Day, St.
Patrick's
Day,
Mother's
Day and Halloween.

Усі 50 штатів США вста
новили свої' офіційні законні
свята. Це: Новий рік. День
народження Мартіна Лютера
Кінна, День народження Вашінгтона. День пам'яті загиб
лих у громадянській війні.
День Незалежності, День
Праці, День Колумба, День
Ветеранів, День Подяки
(Благодаренія), Різдво,
Релігійні свята такі, як
Страсна П'ятниця, Рамадан
зазвичай відмічаються ві
руючими, але вони не мають
національного або офіці
йного узаконеного статусу.
Є feraTo традифйних свят,
які відмічаються багатьма
американцями, ні один з
яких також не є ні закон
ним, н і. офіційним. Серед
них День Святого Валагтина,
День Сйггого Патрика, День
Матер4, Переддень дня всіх
святих.

The two "most Ameri
can" of the holidays are the
Fourth of July - Indepen
dence Day and ThahRs-

Два «самих американсь
ки х» свята - День Незале хто сті 4 лйггня і День
Подяки (Благодаренія).

The Fourth of July is like
a big, nationwide birthday
party. Ifs a party that takes
place in neighbourhoods,
on beaches or in parks, or
on
suburban
lawns
throughout the country.

День 4 липня схожий на
велике загальнонаціональ
не торжество в честь дня
народження. Свято відміча
ють поряд з домівкою, на
пляжах, в парках або на
П [ж м іськи к галявинах по
всій країні.

Some towns and cities
have parades with bands,
flags and flowers and most
politicians come out with
patriotic speeches.

У деяких містах і сели
щах проходять паради з
духовими оркестрами, пра
порами і квітами, г більшість
політичних діячів виступають
с патрютичними промовами. .

What makes the Fourth
of July the most remarkable
holiday is homelike atmo
sphere and enjoyment of
the family party, with hot
dogs and hamburgers, voHeybali and softball, the fire
works and rockets at night,

Що робить 4 липня
найвидатнішим святом, так
це домашня атмосфера І
насолода сімейною вечір
кою з хотдогами і гамбур
герами,
волейболом
і
софтболом, фейерверкамиі ракетами ввечері.
День Подяки (Благодарєнія) - це день, коли сім'ї
збираються
разом.
Д ля,
свята готується традиційна
ока - індичина або шинво, соус
з клюкви і блюда з кукурудж,
хліб, булочки 1 гарбузовий
пиріг.

. Thanksgiving is a day
for families to come to
gether. Traditional foods
are prepared for the feast:
turkey or ham, cranberry
sauce and corn dishes,
breads and rolls, and
pumpkin pie.

Т

Questfons

Запитання

Did the US 50 states
establish their official legal
holidays?
How is Independence
Day marked in the USA?
What are the traditional
foods
on
Thanksgiving
Day?
Not all religious holidays
have official legal status,
do they?
Does Ramadan or Va
lentine's Day have an of
ficial status in the USA?

Чи встановили 50 штатів
СШ А свої офіційні законні
свята?
Як відмічається в США
День Незалежності?
Яка традиційна їжа в
День Подяки (Благодарєнія)?
Не всі релігійні свята
мають офіційний юридич
ний статус, чи так це?
Яке з свят - Рамадан чи
День Святого Валентина
Має офіційний статус в
США?
Як відмічається День
4 липня?
Які два свята «самі аме
риканські»?
Як святкуеться Перед
день д ня всіх святих?
Які паради проходять
4 липня?

How is the Fourth of
July marked?
What are the tvro "most
American* holidays?
How
is
Halloween
celebrated?
What kind of parades
are held on the Fourth of
July?
What traditions are ob
served on religious holidays?

Які ТіхадицГі дотриму
ються в релігійні свята?

D IA LO G U E
- Could you tell us wlMit are the main holidays in the
USA?
- January t is New Yearis Day. Ail banks, stores,
fectpries and schools are closed on this day. People see
ttie old year out and the New Year in. New Year's Day is
celebrated throughout the country.

- Don't you think Christmas is a great holiday too?
- Christmas is a religious holiday. It is always celebrated
on December 25. Schools and colleges are closed between
Christmas and New Year's Day. It is customary to stay at
"itome and sp>end time with families.
- 1 hear that Decoration Day is marked on the last
Monday of May. What is it dedicated to?
- Decoration Day is sometimes called Memorial Day. It is
dedicated to those who fell in the War of Independence, in
World War I and World War 11.
-1 see. And the greatest holiday is July 4, isn't it?
- Yes, it is. The Declaration of Independence was
proclaimed in Philadelphia on July 4, 1776 when the
American colonies were fighting for independence against
England. July 4 has become the greatest holiday since^
- What do the Americans mark on November 11?
- November 11 is Veterans' Day. All Americans who died
in the antifascist struggle are honoured.
- It is so difficult for me to remember when Thanksgiving
Day is celebrated.
- That is another great holiday. It is c^ebrated on the
fourth Thursday of November. It has been celebrated since
the autumn of 1621, that was the first harvest festival in
America.

and one of the founders of
the United Nations Orga
nization (U N ). Ukraine is a
member of the International
Monelary Fund, International
Bank for Reconstruction and
Development,
International
Finance Corporation, Interna
tional Association of Deve
lopment, Multilateral Agency
.on Investment Guaranties,
the North Atlantic Council of
Cooperation and others.

Intefnationai
Relations

Міжнародні

Ukraine takes part in all
Conferences on the Prob
lems Of Security and Coope
ration in Europe. Having
achieved its independence
Ukraine has been recognized
by more than 140 counfiies.
Ukraine established. dip
lomatic relations with many
states where
embassies,
consulates and agencies
were opened.

The Ukraine Government
pursues
a
peaceiovlng
policy. The country doesn't
enter any military unions or
blocks. Ukraine maintains
friendly relations with all
countries of the world.
It is a member of many
international
organizations

Український ур яд про
водить миропюбну попі-.,
тику. Країна не входить ні
в один воєнний союз або
бпок. Україна підтримує
дружні відносини з усіма
країнами світу .
Вона є членом бататьох міжнародних ррга-

Does Ukraine pursue a
peaceloving policy?
Why does Ukraine take
part in all. Conferences on
the Problems of Security
and Cooperation?
What countries are th e '
founders of the U N O ?

відносини

Questions

нізаціи і одним із заснов
ників Організації Об'єдна
них Націй (О О Н ). Україна
є членом міжнародного
валютного ^ н д у , Між
народного банку реконструкцГЇ і розвитку. Міжна
родної фінансової корпо
рації, Міжнародної асоціа
ції з розвитку, Агентства з
багатостороннього інвес
тиційному забезпечення,
Північноатлантичної ради
по співпраці та ін.
Уф аїна бере участь у
всіх конференціях з без
пеки і співпраці в Європі,
Незалежність України виз
нали понад 140 країн.

Україна
встановила
дипломатичні відносини з
багатьма державами, де
б ули відкриті посольства,
консульства і агентства.

Запитання
Україна проводить миролюбиву політику?
Чому Україна бере y w r b у
всіх конференціях з проб
лем безпеки і співпраці?
Які ісраіни є засновни
ками О О Й ?

t

Ukraine is a member of
many international organi
zations, isn't it?
Is Ukraine a member of
any military unions or
blocks?
Wbat
foreign
policy
does Ukraine pursue?
What country was the
first to recognize indepen
dent Ukrairte?
What are the peculianties
of the domestic policy of
Ukraine?
What territorial problems
exist between Ukraine and
its neighbouring states?
What can you say about
Ukrainian-Russian
relations?

Україна є членом бага
тьох міжнародних організа
цій, чи не так?
Чи е Україна членом
яких-небудь воєнних сою
зів або блоків?
Яку зовнішню політику
проводить Україна?
Яка країна першою виз
нала незалежністсть Украї
ни?
Які особливості українсь
кої внутрішньої політики?
Які територіальні проб
леми існують між Україною
і сусідніми державами?
Що ви можете сі^зати
про
українсько-російські
відносини?

DIALOGUE
- Have you been to the Conference on the Problems of
Security and Cooperation in Europe this month?
- it goes without saying. I am a Ukrainian journalist. I
represent my newspaper and I was invited to inform our
readers of this Conference. Ukraine is used to take paji in
all Conferences on the Problems of Security and
Cooperation in Europe.
-1 hear Ukraine has been recognized by more than 140
countries.
- Thafs right. Th e Ukraine Government pursues a
peaceloving policy and it does Its best to maintain friendly
relations with all the countries of the world.
- Does the country enter any military unions or blocks?
- No, it has never entered any military union and block.
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- What kind of organizations is Ukraine a member?
- It is a member of many international organizations
notably the United Nations.
- Is Ukraine a member of European Union?
- Yes, it's going to become its associated Member in the
near future.

Home and World
Events.

П о д ії в країні
і за кордоном

The newly independent
Ukraine is building a new
life. Market relations are
being developed in our
country. Ukraine is trying to
win full economic indepen
dence and maintain mutu
ally beneficial economic,
trade, scientific and cultural
relations with all countries
of the world.
All the news is given
wide coverage by the mass
media. All events at home
dnd abroad are published
in newspapers and maga
zines and
broadcast by
national T V
and radio
channels.
Ukraine is a big pub
lisher of newspapers and
magazines and the Ukrai
nians are a great nation of
readers. The y subscribe to
various papers and maga
zines which are daily
delivered to their houses.

Нова незалежна Україна
будує нове життя. У нашій
країні розвиваються ринко
ві відносини. Україна нама
гається досшти повної еко
номічної незалакності і під
тримувати
Взаємовигідні
економічні,
торговельні,
наукові і культурні відно
сини з усіма країнами світу.
Всі новини широко ос
вітлюються засобами ма
сової інформацГі. Всі подГі в
країні і за кордоном публі
куються в газетах і журна
ла х і передаються по на
ціональних теле- і радіо
каналах.
Україна - крупний ви
давець газет і журналів, а
українці є величезною на
цією читачів. Вони перед
плачують різноманітні га
зети і журнали, які достав
ляю ться в їхні домівки.
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In addition, people often
buy papers in booKstails.
Klewspapers inform
rea
ders of all important home
and world developments,
carry commentaries on the
most urgent issues and
interesting events, inter
views by correspondents
with well-known people.
The
readers
closely
follow these publications.
Some of them are interes
ted in sport, others prefer
articles on art,, music, new
books, etc. Still others are
fond of only the latest
foreign news.
Readers can also get
information on the latest
developments in politics,
science, culture, industry
and agriculture from many
magazines and journals.
Numerous foreign dele
gations visit Ukraine. Offi
cial and unofficial visits, re
turn visits of our leaders to
other states, talks, sum
mits, meetings, confererrces, congresses, rallies are
broadcast by national T V
and radio channels,
T V telecasts concluding
and signing treaties, agree-

Додатково Люди часто
купляють газети в кіосках.
Газети інформують читачів
про всі важливі подГі в краї
ні і у світі, коментують самі
насущні проблеми Та цікаві
події, інтерв'ю кореспон
дентів з відомими людьми.

Читачі уважно слідкують
за цими публікаціями. Деякі
з них цікавляться спортом,
інші
віддають
перевагу
статтям про мистецтво, му
зику, нові книги. Треті
лю блять
лише
останні
закордонні новини.
Читачі
можуть також
одержати інформацію про
останні поди в політиці, на
уці, культурі, промисловос
ті і сільському господарстві
з багатьох журналів.
Украйну відвідують багаточисельні закг^ідонні деле
гації. Офіційні і неофіційні
візити, візити у відповідь
наших керівників до інших
держав, переговори, самміти,
збори, конференції, конг
реси. масові мітинги тран
слюються по національних
теле- і радіоканалах.
По телебаченню висвіт
люються укладання і підпи-

merits, contracts, conside
ring prices, terms of pay
ment and delivery of goods.
There is a special prog
ram on Ukrainian T V called
"Natural Catastrophes of
the week". This program
ірфпте us of fires, floods, етгФquakes, crashes and so on.
International Journalists
cotTiment bn coup d'etats,
hot-beds of tension, war
and aggression.
People like watching prog
rams on elections, coroiTations; inaugurations, jubilees
and anniversary celebrations.
Trade and international
tourism ate constantly ad
vertised by T V and it is the
way to good-neighbour
liness.

сання договорів, угод, конт
рактів, обговорення цн, умов
платежів і постачання товарів.
На українському телеба
ченні є спеціальна програ
ма ПІД назвою «Катастрофи
тижня». Ця програма ін
формує Про пожежі, повені,
землетруси, аварії і так далі.
Журналісти-міжнародники виступають з коментаря
ми про державні перево
роти, осередки напружено
сті, війни і агресії.
Люди л ю б лять дивитися
програми про вибори, коро
нації, інагурації, святкуван
ня ювілеїв і роковин.
Торгівля і міжнародний
туризм постійно рекламу
ються по телебаченню. Це
шлях д о добросусідських
відносин.

Questions

Запитання

Are
current
events
broadcast by TV ?
What is regularly pub
lished in Ukrainian news
papers and magazines?
What delegations have
visited Ukraine lately?
Do readers get informa
tion about the latest deve
lopments in polittes or in
science?

Чи передаються по теле
баченню поточні події?
Що регулярно друкуєть
ся 8 українських газетах і
журналах?
Які делегації відвідали
Україну останнім часом?
Чи одержують читачі ін
формацію про останні події
в ПОЛІТИЦІ або науці?

Delegations from diffe
rent states visit Ukraine,
don't they?
What news is broadcast
by national T V channels?
Do you prefer reading
about
iatest
news
or
watching
TV
news
programs?
Why
is
internationai
tourism widely advertised
by national T V channels?
What newspapers do
you read?
What T V news programs
do you like best?

Делегації різних держав
відвідують Україну, чи не
так?
Які новини передають
національні канали телеба
чення?
Ви віддаєте перевагу
узнавати останні новини з
газет чи з телевізійних
програм?
Чом^ мЬюгародний туріюм
широко рекламується націо
нальними телеканалами?
Які газети ви читаєте?
Які телепрограми новин
вам подобаються найбільше?

D IA LO G U E

t;

- What are you doing, Peter?
, - Looking through the newspapers.
- Anything in the papers?
- News at home and abroad.
- A new life is aiready in progress, isn't it?
- Exactly. Newspapers inform us of iatest news, carry
commentaries on the most urgent issues, interviews by
correspondents with weli-known people.^
- Are you fond of political news?
- Yes, look ... This article deals with antiinflation
measures.
- Is there any forecast in the article?
- I don't see any. In ray opinion any forecast is risky
nowadays.
- You are right. And what about official visits?
- Yes, the Foreign Minister of France is on a three-day
visit in our country.
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- And its pointed put that a mubjaity-beneficiai treaty wiii
be signed, won't it?
- it goes without saying. The author of the articie
stresses that our country is estabiishing favourable
conditions for cooperation.

My Favourite
T v Program

Моя улюблена
телепрограма

Many people are fond of
vratching T V . There is no
doubt television is a kind of
entertainment. T V broad
casts music programs, edu
cational and sport prog
rams, weather forecasts,
advertisements,
feature
films, ttiriilers, detectives,
animated cartoons, foreign
and domestic news, etc.
Our. Ukrainian T V is
multichannel. People can
choose the program they
like best of all. Those who
like music can listen to
various concerts because it
is dlfRcult to imagine our
life without music.

.• Багатьом людям подо
бається дивитись телеві
зор. Без сумніву, телеба
чення є видом розваг.
Телебачення
транслює
музичні програми, освітні і
спсртивні програми, прог
нози погоди, рекламу, ху
дожні фільми, трилери, дете
ктиви, мультфільми, новини в
країні і за кордоном.
Наше українське теле
бачення
багатоканальне.
Люди можуть вибрати про
граму, яка їм подобається
найбільше. Ті, хто любить
музику, можуть слухати різ
номанітні концерти, оскіль
ки важко уявити наше жит
тя без музики.
Деякі люди віддають пе
ревагу народним пісням,
інші лю блять симфонічну
або камерну музику. Є при
хильники класичної опери.
Сучасної музики, джазу,
легкої і популярної музики.

Some people prefer folk
songs, others are fond of
symphonies or chamber
music. There are also ad
mirers of classical opera,
modern music, jazz, light
and popular music.
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In my opinion few edu
cational
programs
are
broadcast by our national
channels.
Weather forecast prog
rams are the most popular
with our people.
Staying at home sport
fans can watch footbatl or
hockey matches.
Th e -point is all telecasts
are cut off by advertise
ments. You know T V draws
income from advertising.
I dislike advertisements at
all.
The youth adore thril
lers, detectives which make
their hair stand on end.
Some of them are inte
rested in feature films.
Children are keen on wat
ching animated cartoons.
It seems to me not many
people like watching T V
news programs. Though we
get much information and
become better informed
and cultured by watching
TV . T V helps people to
relax.
But the problem is T V
prevents us from commu
nicating with each other,
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Ha мою думку, наші на
ціональні канали переда
ють мало освітніх програм.
Дуже популярні в наших
людей повідомлення про
прогноз погоди.
Згілишаючись
вдома,
спортивні болільники мо
жуть дивитись футбольні
та Хокейні матчі.
Річ у тім, \до всі програ
ми Перериваються рекла
мою. Ви Знаєте, що те ле 
бачення одержує прибуток
від реклами. Мені взагалі
реклама не подобається.
Молодь у захваті від
трилерів, детективів, від
яких волосся «стоїть дибом». Деякі захоплюються
художніми фільмами.
Діти лю блять дивитися
мультфільми.
Мені здається, що неба
гатьом подобається диви
тися телепрограми новин.
Хоча завдяки телебаченню
ми одержуємо багато інформацїі і стаємо більш ін
формованими і культурни
ми. Телебачення допома
гає людям відволіктись від
проблем.
А ле справа в тому, що
телебачення перешкоджає
спілкуванню між людьми.

developing hobbies. People
begin 1о forget the art of
conversation. Many of them
no longer read books wat
ching
TV
for
hours.
Watching T V may lead to
poor health through lack of
sleep, rushed meals, lack
of exercises.

заняттям хобі. Люди по
чинають забувати мистецт
во розмови. Багато з них
більше не читають книг,
сидячи біля телевізора го
динами. Це може призвес
ти до погіршення здоров'я
із-за недосипання, поспіш
ної їди, недостачі руху.

As far as my favourite
T V program is concerned it
is "Travellers' Club". This
program comes out once, a
week on Sundays. I enjoy
seeing many historical pla
ces, different lands, count
ries, cib'es.
This program broad
casts interviews with fa
mous travellers, scientists,
journalists. _The teller of
“Travellers' Club" is used to
describe interesting facts
and I learn more about
people and Ihett traditions
and customs in different
continents. I try not to miss
this program.

Щодо мене, моя улюб
лена телепрограма - «Клуб
мандрівників». Ця программ
виходить один раз на тиж
день по неділях. Я люблю
дивитись історичні місця,
різні землі, країни, міста.

Questions
Are you fond of wat
ching TV ?
What is your favourite
program?

Ця програма передає ін
терв'ю з відомими мандрів
никами, вченими, журналіс
тами.
Ведучий
«Клубу
мандрівників» повідомляє
про цікаві факти, і я дізна
юсь більше про людей, їхні
традиції та звичаї на різних
континентах. Я намагаюсь
не пропускати цю програму.

гапитайня ■
Ви любите Дивитись те
левізор?
Яка ваша улюблена про
грама?
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What T V programs are
popular with our youth?
T V draws income from
advertising, doesn't it?
Do you like or dislike
advertisements?
What are the advanta
ges and disadvantages of
television?
What educafranal prog
rams do you like?
Are you interested in T V
talk shows? Why?
What do you think of
‘ soap operas"?
How many times a day
do T V news programs
come out?

Які телепрограми попу
лярні серед нашої молоді?
Телебачення
одержує
прибуток від реклами, чи
не так?
Вам подобається рекла
ма чи ні?
Які переваги і недоліки
телебачення?
Які освітні програми вам
подобаються?
Вас цікавлять телевізій
ні ток-шоу? Чому?
Що ви думаєте про
«мильні опери»?
Скільки разів на день ви
ходять телепрог(»ми новин?

DIALOGUE
- Helen, what are you going to do in the evening? Let's
go to the theatre.
- 1am not much of a theatre goer. I am fond of staying at
home and watching T V for hours.
- There is no doubt television is a kirrd of entertainment.
But you are able to watch all T V programs for hours, aren't
you?
- Of course not all the programs. My favourite program is
"Travellers' Club".
- - How often does this program come out?
- Once a week on Sundays. 1 enjoy seeing many
historical places, different lands, countries, cities. I try not
to miss the program.
- As far as favourite T V programs are concerned I like
musical programs, it is difficult to imag'me our life without
music.
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- Vou are quite right. Many people are crazy about
classical opera, modern music, ja zz, tight and popular
music. And what about you?
/
- I am fond of jazz. So my favourite program is “Ja zz
today". It comes out once a month on Friday.
- The point is all telecasts are cut off by advertisement. I
dislike advertisement at all.
- And what about the teller of "T revellers' Club" ?
- Th e W Ier of "Travellers’ Club" is a well-known traveller,
scientist-biologist. He has travelled a lot. He usually
describes interesting facts and I can get to know more
about people, dieir traditions and customs in different
continents.

Sport and Games

С п о р т та ігри

People all over the
world are fond of sport and
games. They pay much
attention to physical fit
ness. Sport and games ma
ke people healthy. People
go in for sport and games
regularly for dielr health
and some for professional
aims. Sport and games'
unitepeople.

у всьому світі люди
лю блять спорт та ігри. Во
ни приділяють багато уваги
фізичній формі. Спорт та іг
ри зміцнюють здоров'я. Лю
д и регулярно займаються
спортом та іграми д ля
оздоровлення, а деякі і в
професійних цілях. Спорт
та ігри об'єднують людей.

-There are different kinds
of sport and. games which
can be divided into summer
sport (swimming, boating,
cycling, yachting, hurdle
races,
discus
throwing,
high and long jump, etc.)
and winter sport (hockey,
skating, skiing, figure-ska
ting and many others).

Є різні види спорту та
ігр, md можна поділити на
літні види (плавання, гребля,
велоспорт, парусний спорт,
біг з перешкодами, метання
диску, стрибки в висоту і
довжину та ін.) та зимові
види (хокей, ковзанярський
спорт, лижний спорт, фігурне
катання та багато інших).
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Outdoor
games
are
volley bait, basketball, golf,
cricket,
football,
rugby,
lawn tennis,. water polo,
handball, badminton.
Indoor
games
are
chess,
draughts,
table
tennis, boxing, gymnastics,
arhstic gymnastics, fen
cing, diving, weight lifting,
wrestling,
sometimes
handball, basketball and
volleyball.
Л І kinds of sport and
games are popular in
Ukraine. Th e Ukrainians
love sport and they are
called sport-lovers.
There are many sta
diums,
sport
grounds,
swimming pools, football
fields in Ukrainian towns
and cities. Every; year in
ouf country a great number
of different competitions,
championships, olympiads
and tournaments are held;
Once every four years
the Olympic Games take
place. There are Summer
and
Winter
Olympic
Games.
The Olympic Games
have a very long history.
They began in 776 before
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Іграми на відкритих май
данчиках e: волейбол, бас
кетбол,
гольф,
крикет,
(рутбол, регбі, теніс, водне
поло, гандбол, бадмінтон.
Ігри в приміщенні; шахи,
шашки, настільний теніс,
бокс, гімнастика, художня
гімнастика,
фехтування,
стрибки в воду, взятка ат
летика, боротьба, інколи гандбол, баскетбол, волей
бол.
Всі види спорту та ігр
популярні в Україні. Україн
ці лю блять спорт і їх нази
вають
шанувальниками
спорту.
В
українських
містах
багато стадіонів, спортив
них майданчиків, плаваль
них басейнів, футбольних
полів. Кожний рік е , нашій
країні відбувається велика
кількість різноманітних зма
гань, чемпіонатів, олімпіад
і турнірів.
Раз в чотири роки про
водяться Олімпійські ігри,
■існують пітні та зимові
Олімпійські ігри.
Олімпійські ігри маюгь
дуже довгу історію.- Вони
почались в 776 році до

Christ and took place for нашої ери і відбувались
протягом майже 1200 років
nearly 1200 years at Olym
на горі Олімп В-ГрецГІ. Вони
pia in Greece. They inclu
ded many different kinds of включали багато різнома
sports. Thousands of peopie нітних видів спорту. Тисячі
froth -all parte of Greece , людей з усіх частин Греції
приїзджали
подивитись
came to see the Games.
ігри. Але ігри були пере
But the Games vvere stop
ped and only in 1896 the рвані і лише в 1896 році
відновилися ЗНОВУ, цього
Games again took place
this time in Ather^. The same разу в Афінах. У тому ж
year the Іпіептайопаї Olym
році був заснований Олім
пійський.комітет.
pic Committee was set up.
З тих пір Олімпійські ігри
Since then the Olympic
Games have been held
відбуваються кожні чотири
every four years in a city роки в місті, визначеному
appointed by the interna
Міжнародним Олімпійським
tional Olympic Committee.
Комітетом. Кожні чотири
Every four years the youth
роки молодь всього світу
of the whole world come
збирається на Олімпійські
together to the Olympic
ігри.
Garnes.
Метою олімпійського ру
f he aitns bf the Olympic
moverhent are to prorhote ху є покращення взаєморо
mutual understanding, trust зуміння, довіри і сумісна
боротьба за мир і дружбу
and to act together for pea
між народами.
ce and friendship among
the nations.

Questions

Запитання

Are you fond of sports?
What are the aims of the
Olympic movement?
What kinds of sport are
popular in Ukraine?

Ви любите спорт?
Яка мета олімпійського
руху?
Які види спорту попу
лярні в Украінг?
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Sport
makes
people
healttiy, doesn’t It?
й е the Olympic Games
held in summer or winter?
When and where Were
the Ie^ Olympic Games held?
What kind of sport do
you go in for?
What indoor and out
door games do you like?
What games do Summer
Olypmic Games include?
What new kinds of
sports have been included
into Olympic Games lately?

Спорт зміцнює здоров'я,
чи не так?
Олімпійські ігри прово
дяться влітку чи взимку?
Коли і де проходили
останні Олімпійські ігри?
Яким видом спорту ви
займаєтесь?
Які види спорту в примііценні і на відфИтих майдан
чиках вам подобаються?
Які ігри входять до про
грами гіітніх Олімпійських
ігор?
Йкі нові види спорту не
давно були включені д о гфограми Олімпійських Ігор?

D IA LO G U E
- 1hear tennis is very popular in Great Britain.
- Oh, yes. Tennis is played all the year round-on hard
courts or grass courts in summer, and on hard or covered
courts in winter.
- What other outdoor games are popular in Great
Britain?
- Hockey, golf, football and cricket.
- What about horse-racing?
- It is one of the most popular sports in Great Britain,
then come swimming and boxing. Are you fond of
swimming?
- Y e s, l am. I began to swim when Ttwas a little child. But
I don't tike boxing. Do you?
- Neither do I.
- in that case I suggest we should go to the tennis court
and play a game of tennis.
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- Good idea, but of course, I am not a professional, just
an ordinary amateur and not very good one at that.
- Neithef am t. dust sometinres I ptey tennis. But people
say one can learn to play tennis by playing tennis.
- That's right. By the way. did you watch the table-tennis
competition last n i^ t?
-1 yw3uldn't have missed it for anything. Ralf was in a
very good form this time.
-A n d how did the game end?
- He won it 3 to 2'. .-

Llfe of Youth
Youth movement has
become an important factor
in the life of all the count
ries. Numerous youth orga
nizations have been formed
since the Second World
War, uniting young pebple
of alt classes and sections
of the popuiatiorr..
Youth movement is not
free Of some problems.
There are a lot of youth
blubs. They are established
to promote youth move
ment throughout the world.
The purpose of such clubs
is to ^ i d e youth in physi
cal, mental, vocational and
social development. Their
programs benefit youth of
all ages.
Activities of youth clubs
include recreation, arts and
crafts, music and drama-

Життя

МОЛОДІ

Молодіжний рух став
важливим фактором в житті
всіх країн. Після Другої сві
тової війни були сформо
вані багаТочисельні моло
діжні організаци, які об'є
днали молодих людей всіх
класів т а прошарків насе
лення.
Молодіжний рух не віль
ний від деяких проблем.
Існує багато молодіжних
клубів! Вони створені для
сприяння м о ло д іло м у ру
хові у всьому світі. Метою
таких клубів є фізичний,
розумовий, професійний та
соціальний розвиток моло
ді, їхні програми допома
гають молоді різного віку.
Діяльність
молодіжних
ісп)^ів включає відпочинок,
мистецтво і ремесло, музи41

tics, vocational and indivi
dual guidance, athletics,
sports and physicat trai
ning.
Many clubs have day
and riE^ident camps.
Young people in Great
Britain have a wide variety
of intereste. The y spend
most time studying. One
can't become an indepen
dent person without studying. They are quite inde
pendent peopie.
Relationships within the
British family are different
now. The youth have more
freedom to make their own
decisions. Everyone can
find the activity he likes
most. Aged 16 they can
leave home, marry with
parents' consent. Aged 18
they can vote, get married,
drink in pubs. Th e youth go
in for sport.
During the last 30 years
there were a tot of different
trends in youth movements.
Those trends are known as
'the hippies", "the purrks",
"the rockers".
But there are different
t r a d i^ a i youth organiza
tions. These youth orga42

ку і драматичне мистецтво,
п р о ^ ^ ій н е та індивідуаль
не ' навчання, атлетичнку,
спортивну і фізичну підго
товку.
Багато клубів мають
денні табори і табори з
постійним проживанням.
Молодь Великобританії
має широкі різноманітні ін
тереси. Більшу частину ча
су вони присвячують нав
чанню. Без освіти немож
ливо стати незалежним.
Вони
досить
незалежні
люди.
Внутрішньосімейні від
носини у Великобританії
зараз інші. Молодь має
більше свободи В прийнятті
власних рішень. Кожний
може знайти заняття до
сподоби. У віці 16 років
вони можуть піти з дому,
одружитися
з
дозволу
батьків, у віці 18 років вони
можуть
голосувати,
од
ружитись, пити в пабах. Мо
лодь займається спортом.
Протягом останніх ЗО
років в молодіжному русі
було багато різних на
прямків, ВІДОМИХ як «хіппі», «панки», «рокери».
А ле існують різноманітні
традиційні молодіжні орга
нізації. Ці Молодіжні органі-

nizations give young peo
ple a chance to develop
and broaden their interests
and to gain experience in
working with others.
Civil, cultural and reli
gious groups also sponsor
special programs for young
people. Among traditional
youtir
organizations
iri
Great Britain there are the
Scout Association and the
National Union of Students
(th e N U S ).
Th e most numerous is
the
Scout
Association,
founded in 19Q8 for boys
and in 1910 for girls by
Lord Powel-Baden. The
program of training is
planned to develop intelli
gence and practical skills
and to promote health.
Scout training is comple
mentary to the ordinary
education. The only con
dition for a young man to
become a Scout is that he'
must make a Promise and
understand the Law.
Th e Scout Promise is;
O n my honour I promise
that
I wilt do my best
T o do my duty to God

зації дають молодим лю
дям можливість розвивати і
розширяти їхні інтереси і
набиратись ДОСВІДУ роботи
з Іншими людьми.
Цивільні, культурні та
релігійні групи спонсують
також спеціальні програми
д ля молодих людей. Серед
традиційних
молодіжних
організацій Великобританії
асоціація скаутів і націо
нальний студентський союз
(Н С С ).
Найбільш багаточисельна скаутська асоціація, за
снована в 1908 році для
хлопчиків І в 1910 році для
дівчаток лордом Пауел-Баденом. Програма занять на
прямлена на розумовий
розвиток і розвиток прак
тичних навичок, на зміц
нення здоров'я. Заняття
скаутів - це додаткова під
готовка до звичайного нав
чання. Д ля того, щоб стати
скаутом, молода людина
повинна виконати єдину
умову - дати клятву і ша
нувати закон.
Клятва скаута:
«Я урочисто обіцяю, що
прикладу всі сили д ля того,
щоб виконати овій обов'я
зок перед Богом и Коро43

and to the Queen
To help other people
and to keep the Scout Law.
Scouts everywhere greet
each other with the left
handshake as a sign of
their friendship and trust for
one another.
There is Special Youth
Service in Britain. Its pur|k)$e is to help young
people develop their poten
tial as individuals in the
transition from childhood to
adult life. It is voluntary and
Is funded by the Gover
nment,
The National Union of
Students . plays an Impor
tant part in the life of British
students and young people.
It stands for a democratic
system of education.
Young people in the
USA have their problems
and hobbies. They are en
gaged in sport societies,
literature, scientific and
music societies. American
young people also tike to
communicate with each
other and spend a lot of
time together.
Thousands of young
Americans undertake co m 44

ПЄВОЮ, допомагати людям і
еиконувати закони скаутів».
Всі сжаути вітають един
одного рукостисканням; лі
вш руки в знак дружби f до
віри один до одного.
у Британії існує спеці
альна молодіжна служба. Її
мета - допомогти молодим
людям розвинути індивіду
альні здібності в перехід
ний період від дитинства
до дорослого життя. Ця
служба Добровільна і фіна
нсується урядом.
Національний союз сту
дентів вщіграє важливу роль
в житті студентів і молодих
людей Великобританії. Він
виступає 'за демократичну
систему освіти.
Молоді люди СШ А ма
ють СВ О Ї проблеми та інте
реси. Вони займаються В
спортивних, літературних,
наукових та музичнйх гурт
ках. Молоді американці та
кож лю блять спілкуватись
один з одним і проводять
разом багато часу.
Тисячі молодих амери
канців зайняті в оспільних

munity service designed to
help those in need in
cluding eideriy and disab^
led people. There are
Young Republican Federa
tion.
Young
Christian
Association, some religious
organizations in the USA.
There aiso exist some
political organizations like
Students'
Goordirrative
Committee of Non-Violent
Action and Students for
Democratic Society. They
afe connected with ecology
or racial discrimination.

The Youth Greenpeace
organization deals with the
most
urgent
ecological
problems of today's world.
It protests against nuclear
weapon tests, sea and soil
polluttbn.
Boys' Clubs of America
is a national federation of
boy clubs. It was estab
lished to promote the boys'
club movement throughout
the United States.
Boys'
Clubs
appeal
especially to boys of low

слухФах. призначенних д ля
допомоги, тим, які терпять
злидні, в тому числі старим
і немічним людям, у США
існують республіканська мо
лодіжна федерація, х|жстиянська молодіжна асоціа
ц ія ,, декілька
релігійних
організацій.
Існують також декілька
політичних організацій, та
ких як студентський коор
динаційний комітет нена
сильницьких дій і «С т у 
денти за демократичне сус
пільство»; їхня діяльність
пов'язана з проблемами
екології і боротьби з расо
вою дискримінацією.
Молодіжна
організація
Грінпіс займається найбльш
н^^дклаішмми
еіюлогічними
проблемами сучасного сві
ту. Вона протестує проти
випробувань ядерної зброї,
забруднення морів та суші.
Юніорські клуби Амери
ки -- це національна ф еде
рація клубів д ля підлітків.
Вона була створена д ля
сприяння рухові юніорсь
ких клубів п о всій території
Сполучених Штатів.
Клуби д ля підлітків в ос
новному розраховані на
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income families who tack
opportunities for construc
tive activities. Medical exa
minations are part of the
Boys' G luts of America
prr^iram.
The Young Ukrainians
face a major problem:
choice.
Changes are noticeatrie
among
young
people.
There is an increasing
number of young people
holding more than one
position or job, making
things for sate, rendering
paid
services
to
the
population, starting trading
business.
Our young people are
getting economicaHy ac
tive, and at the same time
more pragmatic and spiri
tually restrained.
The
other
problems
faced by young Ukrainians
are the following; employ
ment, worsening conditions
of young families, oblite
ration of their educational
functions, growing housing
piroblem.
Young Ukrainians rely
more on their own resour
ces and don't expect the
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ХГТОПЧЙКІВ 3 малозабезпече

них сімей, які потребують
підтримки в творчій діяль
ності. Медичне обстеження
е частиною програми орга
нізації
ЮНкзрСЫв4Х
КГ^ёю

Ам^імм.
Основна про&іема, з
якою стикаються молоді
украегці - про&юма вибору.
У середовищі молодих
людей помітні зміни. Все^
зростаюче число молодих
людей заімають Зльше однієї'
посади або більше сщного
місця роботи, виробляють
речі д л я продажу, здійсню
ють платні послуги насе
ленню, починають торго;
вельний бізнес.
наші молоді люди ста
новляться економічно ак
тивними, з деякиУ пір більш
прагматичними і менш д у 
ховними.
Серед Інших проблем, з
якими стикаються м олоді.
українці: безробіття, погір
шення умов молодих сімей,
обмежені можливості одерхати освіту, зростаючі жит
лові проблеми.
М олоді українці поклада
ються більше на свої мож
ливості і не чекають, доки

state or anyone else to
solve their problems for
them. The y show less
public activity in joining
political parties, volunteer
and youth organizations.
They are eager to get
good education and wellpaid jobs. The y want to
take a confident stand in
life
and
secure
their
seifrealization.
The y show less cultural
demand and take a simpler
approach, to cultural and
moral dictates.

держава або хтось інший
вирішить їхні проблеми.
Вони проявляють меншу
активність в суспільній діяль
ності, вступі до політичної
партії, в добровільні та мо
лодіжні Організації
Вони прагнуть одержати
хорошу освіту і високооплачувану роботу. Вони хочуть
зайняти міцне становище в
житті і реалізувати свої
мохоїивбсті.
У них менше культурних
потреб і спрощений підхід
до культурних і моральних
принципів.

Questions

Запитання

Do youth organizations
give
young
people
a
chance to develt^ and
broaden their interests and
to gain experience
in
working with others?
What problems do young
Ukrainians face now?

Чи
дають
молодіжні
організації молодим людям
можливість
розвивати
і
розширювати їхні інтереси і
одержати досвід сумісної
роіботи?
З якими проблемами зу
стрічаються молоді україн
ці сьогодні?
Що таке Асоціація скау
тів?
Молодіжна
організація
Грінгнс займається еколо
гічними проблемами чи
проблемами миру у всьому
світі?

What is the Scout Asso
ciation?
Does the Youth Green
peace organization deal
with the ecological prob
lems or the problems of
world peace?
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The young Ukrainians
show less public activity to
day. don't they?
What does the Boy’s
Clubs of America deal with?
How do interest clubs
work?
What do young people
do in their political organi
zations?
What youth organiza
tions of Great Britain do
you know?
What is the
Scout
Promise?

Сьогодні молоді українці
проявляють меншу суспіль
ну активність, чи не так?
Чим займаються клуби
хлопчиків Америки?
Як працюють клуби за
інтересами?
. Чим займаються молоді
люди в політичних органі
заціях?
Які молодіжні організації
Великобританії ви знаєте?
Що Являє собою клятва
скаута?

D IA LO G U E
- You have returned recently, haven't you, Lora?
- Oh, yes. tt was unforgettable. I was lucky to get to
know about the life of youth in Great Britain.
- What is it like?
- Aged 16 they can leave home, marry with parents'
consent. Aged 18 they can vote, get married, drink in pubs.
- Do they go in for sport?
- Yes, of course. Th e youth have more freedom to make
their own decisions. Everyone can find the activity he likes
nrost.
- What kind of interests do young people in Great Britain
have?
- They spend most time studying. One can’t become zm
independent person without good education. They are quite
independent people.
- And what about youth organizations?
- There are different traditional youth organizations in
Great Britain, such as: the Scout Association and the
National Union of Students.
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- What do these organizations give young people?
- Th e y give a chance to develop and broaden their
interests and to gain experience in communicating and
working with others.
- W ho are speoiai programs for young people sponsored
by?
г
- Oh, it is a-very interesting question. Civil, cultural and
religious groups sponsor these programs. Their programs
berrefit youth of all ages.
- Are young people involved in public activity?
. - Surely. Young people appeal to struggle against drugs,
A ID S , alcohoL robbery, unemployment and environmental
problenis. The y are going to say "Stop" to whatever is bad,
and welcome everything that promises a better future.

Art
Speaking about art first
of all we think of music,
theatre, cinema, painting,
history. The point is that ifs
not an easy task to deal
with alf aspects of art.
The 20th century, the
century of T V and video,
brought great changes not
Oniy in our lives but these
changes influenced art as
well.
" People stilHike theatre,
ciriema, mustcai cornedy,
opera, trallet. The y zrre
used to go to the drama
theatres,
concert
halls,
opera and ballet houses,:
musical comedy theatres,

М истецтво
Говорячи про мистецт
во, ми насамперед думає
мо про музику, театр, кіно.
живоПйс, Історію. Річ у тім,
що нелегко освітлити всі
аспекти мистецтва.
20-е с т о л іт т я -- століття
телебачення і в ^е о -, внес
л о величезні зміни не тіль
ки в наше життя, але ці змі
ни позначилися на мис
тецтві.
Люди до І.ЩОГО часу люб
л я т ь театр, кіно, музичну
комедію, оперу, балет. Лю
ди звикли відвідувати дра
матичні театри, концертні
зали, театри опери та ба
лету, театри музичної ко49

puppet theatres, phUhannphies, concervatoires. People
are
fond
of
sperfoirrg
enjoyable evenings at them.

медГі, лялькові театри, ф і
лармонії, консерваторії. Т у т
вони ватерами отримують
насолоду.

Nationai theatres stage
modern and classical plays,
comedies, operas and bal
lets. So we can see famous
actors and actresses at the
stages of our theatres.

Національні театри став
лять сучасні та класичні ви
стави, комедії, опери та 6алети. На сценах наших те
атрів ми можемо побачити
відомих акторів і актрис.

As for me, I am n o t
much of a theatre goer but
sometimes I like to go to
the theatre with my friends
or relatives to relax.

Щодо мене, я не часто
відвідую театри, а ле інколи
я гноблю піти д о театру з
друзями або
родичами,
відпочити.

We book tickets a t a
box office. The most expen
sive seats are in №e stalls,
boxes and dress-circles. We
usually buy a program to
know the names of the ac
tors and actresses, singers
and dancers and how many
acfo there are in the play.
When the seats are good
and not far from the stage
we don't take opera glasses.

Ми купуємо квитки у ка
сі. Найдорожчі місця в лартерН лож а х» та бельетажі.
Зазвичай ми купуємо про
граму д л я того, щоб знати
імена акторів та актрис,
співаків і танцюристів, і
кількість актів у виставі.
Якщо у нас хороші місця і
недалеко від сцени, теат
ральний бінокль ми не
беремо.

The theatre Is always
ftiH of people» When the
second bell goes the
spectators are on their
seats.. Soon the lights in the
hall go out and the curtain
go re slowly up. We may
ei^oy the performance.

Теа тр зажди заповнений
людьми.
Коли дзвонить
другий
дзвінок,
глядачі
займають свої місця. Потім
у залі гасне світло і по
вільно піднімається завіса.
Ми
можемо насолоджу
ватись виставою.

k

if it is good it keeps the
audience in suspense from
beginning to end. Specta
tors admire everything: the
wonderful scenery, marvel
lous acting, charming mu
sic. All performances are
usually of great success.
People applaud and encore
many times running.
Theatres deepen spiri
tual life of people.

Якщо вистава хороша,
вона тримає аудиторію в
напруженні від початку до
кінця. Глядачі захоплюють
ся всім: прекрасним сцена
рієм, чудовою грою, чарів
ною музикою. Всі вистави
здебільшого мають велиіоїй
успіх. Люди аплодують і вик
ликають на ^ б а г а т о ра»в.
Театри збагачують д у 
ховне життя людей.

Questions

Запитання

Do you like theatre?
What kind of perfor
mance do you like best?
Who is your favourite
operasinger?
Do you prefer drama or
musical comedy?
Theatres deepen spiritu
al life of people, don't they?
What kind p f plays are
staged in our national
theatres?
Why do you book tickets
in advance?
What theatres do you
like in Kyiv?
What Ukrainian compo
sers do you know?
What plays by Ukrainian
playviiright are of great suc
cess?

Вам подобається театр?
Які вистави вам по
добаються більше всього?
Хто
ваш
улюблений
оперний співак?
Ви віддаєте перевагу
драмі чи музичній комедії?
Театри збаачують ду->ювне життя людей, чи не так?
Які вистави ставлять в
наших національних теат
рах?
Чому ви купуєте квитки
завчасно?
Які театри вам подо
баються в Києві?
Кого з українських ком
позиторів ви знаєте?
Які вистави українських
драматургів мають великий
успіх?
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D IA LO G U E
- Are you fond of art?
- Yes, I arrr, I am not very good a t painting but і try to go
to every art exhibition. Besides, i've read a Jot about wellknown painters. And you?
- 1am fond of art. Besides, I like music to be more exact
classical music.
- Who is-your favourite composer? .
- 1like Chaikovsky. Rakhmaninov, Mussorgsky...
- I appreciate your taste. Modest Mussorgsky depicted
the most tragic events of Russian history in his cperas.
Take his opera “Boris Godunov"...
- I've heard “Boris Godunov" three times. I must admit I
enjoyed every minute of it.
- Don't you think that Mussorgsky and Andrey Tarkovsky
have very much in common? Their talents match, d o you
agree with me?
-1 have never thought about it. Andrey Tarkovsky was
realty a very gifted person. It is a pity his life was very
short. Have you seen his films?
- Yes, I have seen all of his films. They give much food
’ for thought.
- I believe each of his films should be seen several
times.
- You are quite right The more you see such films the
better you understand them.
- Do you know Andrey Tarkovsky wanted to stage his
own production of "Boris Godunov?"
- Did he, really?
- 1 am happy to inform you that his dream has been
realized.
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My Favourite
W riter

МІЙ улю бле н ий
письменник

I am foTKl of William
Shak^peare's works. William
Shakespeare is the grea
test of alf playwrights and
poets of all times. He w as
born in 1564 in the town of
StratfodorbAvon. He attended
the local grammar school
and got a classical educaticm.
There were ho theatres
in England then. Groups erf
actors travelled frpm town
to town showing perfor
mances in the street. A c
tors sometimes came to
Stratford-on-Avon, t h e boy
went to see all their shows
and liked them very much.
He wanted to become an actor.
When he was twenty
one
William
went
to
London. There he joined a
group oTactors and began
writing plays for them.
Soon Shakespeare's plays
were staged and became
famous. The theatre where
he worked was eatled "The
Globe" and it was the first
professional theatre.
In 1582 he married Anne
Hathaway and had three
children.

я люблю теори Вільяма
Шекспіра. Вільям Шексгіір найвеличніший з усіх дра
матургів і поетів всіх часів:
Він народився в 1564 році
в МІСТІ С тр е тф о р д -й а -В в о ні. Він ходив до місцевої
граматичної школи і одер
жав кпасйчну освіту
Т й д і в А н г л ї театрів не
було. Групи акторів манд
рували з іиіста в місто, по
казуючи вистави на вулиці.
Інколи вони заходили в
С тр е тф о р д -н а -Є в о іі.
Хлопчик ходив дивитись на
всі їхні вистави і д у ^ лю
бив їх. Він хотів стати ак
тором.
Коли Вільяму сповнився
21 рік, він поїхав в Лондон.
Т у т він приєднався до гру
пи акторів і почав писати
п'єси д ля них. Незабаром
п'єои Шекспіра були по
ставлені на сцені і стали
відомими. Театр, в якому
вік працював, називався
«Г л о б у с », це був перший
професійний театр.
У 1582 році він о/^Ужився з Анною Хазауей, і в
н ь о г о ^ л о троє дітей.
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Кожному відомі п'єси
Everybody knows S h a k^
Шекспіра. Найзнаменитіші
speare's plays. Th e most
Э них: «О т е л л о », «Га м п е т»,
famous of them are “Othello'.
«Ромео і Дж ульєта». «Ко
“Hamlet". “Romeo and
роль Л ір », «Комедія поми
Juliet", "King Еваг“ , ‘ T h e
Comedy of Errors", “T h e ло к », «Дванадцата ніч»: Ког
хання і смерть, дружба і
Twelfth Night", to v e and
зрадництво, відданість і
deafa, friendship and trea
омана - основні ідеї його
son, devotion and lie are
п'єс.
the main ideas of his plays.
Його основним досягнен
His major aohievement
ням як поета є сонети, опу
as a poet 1$ bis sonnets,
published In 1609. All his бліковані в 1609 році. Всі
sonnete are full of harmony його сонети наповнені гар
монією І к^зтрю , вони звели
arid music, they praise
чують кохання, дружбу і фасу.
love, friendship and beau^.
Вільям Шекспір помер в
William
Shakespeare
1616 році. А ле його тво
died in 1616. But his works
ріння завжди будуть цікаві
will always be interesting
людям у всьому світі.
far pecfale all over the worid.

Questions

Запитання

Did Shakesifaare get a
classical education?
When and where was
Shakespeare born?
What are One most
famous of his plays?
There were no theahes
in England in the sixteenth
century, were there?
Was W. Shakespeare a
poet or a playwright?
Who is yoor favourite
English writer?
What Ukrainiari poets do
you knew?

Чи
одержав
Шекспір
класичну освіту?
Копи і де народився
Шекспір?
Які з його п'єс найвідоміші?
В Англії в 16 столітті не
було театрів, чи не так?

S4

В. Шекспір був поетом
чи драматургом?
Хто ваш улю блений анг
лійський письменник?
Яких українських поетів
ви знаєте?

Who of вте well-known
American writers can you
name?
.
Have you read any
works by Shakespeare m the
origmal? VWtich ones?
Whose feanskAons of Shake
speare's
sonnets
into
Ukraiftian are the best?

K oto з відомих" амери
канських письменників ви
можете назвати?
Ви читали твори Шекс
піра в оригіналі? Яю?
Чиї переклади сонетів
Шекспіра
на
українську
мову найкращі?

DJALOGUE
- What are you reading?
- Ifs "Farewell to Arms" by Hemingway.
T What do you think of it?
- As a matter gf fact Hemingway is one of my favourite
writers. I have read ail of his novels and stories in Russian.
Now I am reading the book in the original.
- Any language problems?
- Sometimes I have to look up some words in the
dictionary. That's ail. ^
- Frankly speaking Ernest Hemingway is not among my
favourite writers. I prefer detective stories and thrillers.
-. tastes differ
- Speaking of literature what Ukrainian writers are most
popular?
, - th e re are a fat of talented Ukrainian writers vrho are
popular ail over the world.
- You m ean Gogol, Shevchenko, Lesya Ukralnka. Am I
right?
- Yes, you are. If you ask me my favourite writer is
Bulgakov.
- M d what about Russian ctasslcs?
- Dostoyevsky and Tolstoy are beyond comparison.
While we are on the subject... do you Hke poetry?
- Yes, I do. I am fond of Pasternak and Akhmatova.
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The Seasons
of the Year
There are four seasons in
the yesr. spring, summer,
autumn and winter.
In spring the days be
come longer and №e nights
shorter. Nature awakens
from its winter sleep. The
sun shines and it gets
warmer. The trees begin to
bud, tiny green leaves
appear. Fruit trees are in
full blossom. Birds return
from
the
south.
The
gardeners dig the ground
ahdsow seeds.
in summer the days are
the longest and the nights
are the shortest. It is
usually rather hot. The sky
Is blue. Summer is tfie time
of rains, showers, thun
derstorms and lightning.
People have holidays and
vacations in summer.
In aulurrm the days
become shorter and the
nights become longer. The
sky is usually overcast.
This is a rainy season. But
there are usually a few
sunny days in late Septem
ber which are called an
Indian summer. It usually
colder.^ Pupte and ^

se

Пори року
У році чотири пори року:
весна, літо, осінь та зима.
Весною дні стають дов
шими, а ночі коротшими.
Природа прокидається піс
л я зимової сплячки. Сві
тить сонце і стає теттпіше.
рева починають розпускати
бруньки, Уявляються крихітні
зеіте»4 листомки. Повнютю роз
мітають фруктові дерева.
Птахи повертаються з півд
ня. Садівники скогіуЮть зем
лю і сіють насіння.
Влітку дні найдовші, а
ночі наіікоротші. Як завжди
досить жарко. Небо - бла
китне. Л іто - час дощів,
злив, гроз та блисмвок.
Влітку у людей зазвичай
відпустка і канікули.
Восени дні становлять
ся коротшими, а ночі Дов
шими. Небо зазвичай по
хмуре. Це сезон дощів. А ле
буває демлька сшячнйх днів
в останню числах вересйя,
які н^иваютьОя к ^ ^ н и м
літомз. Як правило холо
дає. Школярі і студенти

dents resume t l w studies.
In winter the days are
shorter Ф а л the nights. The
sky is grey, the sun seldom
shines and it isn't warm. It
often snows. The weather
gets
frosty.
Everything
around looks so beautiful
covered with ice and srrow.
As to me I always look
forward to summer, it's my
favourite season of the
year I can enjoy after study
and work during the whole
year.

розпочинають заняття.
Взимку дні коротші за
ночі. Небо сіре, сонце сві
тить рідко, холодно.’ Часто
йде сніг. Погода станови
ться морозною. Все нав
круги, покрите льодом і сні
гом,
має
прекрасний
вигляд.
Щодо мене, я завхзди з
нетерпінням чекаю літа. Це
=*іея улю блена пора року. Я
одержую насолоду після
цілого року навчеиия та
роботи.

I usually spend m y sum
mer holidays at the sea
side. I am fond of going to
the country. 1 like swim
ming, sunbathing, picktng
berries and mushrooms,
gathering flowers.

Літню відпустку я зазви
чай проводжу на березі
моря. Мені подобається їз
дити за місто. Я л ю ^ ю
плавати, загоряти, збирати
ягоди і гриби, збирати
квіти.

Questions
Are there four seasons
in the year?
What is your favourite
season?
When d o ^ Ф е nafrtre
awaken from its winter sleep?
Summer is Фе time of
rains, munderstorms and
lightning, isn’tft?
Does it rain more often
in summer or in autumn?
When do people usually
have holidays?

Запитання
У році чотири пори року?
Яка ваша улюблена по
ра року?
Коли лриродатрс^удж уеться від зимової сплячки?
Л ітр - лора дощів, грбз і
блискавок, чи не так?
Дощ іде частіше влітку
чи восени?
Коли у людей зазвичай
відпустка?
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What is the most rainy
season in Ukraine?
What is an “Indian
summer"?
Which is the longest day
of the year?
Why do most prople
prefer summer as their fa
vourite season of flieyear?

Яка пора po)^ н а Ш льш
дощова a Україні?
Що таке «бабине літо »?
Який день року найдов
ший?
Чому більшість людей
вважає літо найулюблені
шою порою року?

DIALOGUE
- Nice day, isn't it? Mild for this time of the year.
■-Yes, fairty mild.
- 1 like such weather. Ifs snowing, but itten’t very cold. It
is pleasant to ski in such weather.
- But I like colder weather better. After alt, winter must
be winter.
- November has passed. I hope the weather will soon
change.
' <
- Have you heard the weather forecast?
- It will become colder aind there'fl be much snow at the
end of December. People say a snow year, a rich year.
- Arid what about the temperature?
- T h e average temperature will be 10 beidw 6,
- It is not bad but in December there are the shortest and
darkest days.
- It doesn't m atter.Hike to play snowballs and to watch
snovy-fall. And l am looking forvrard to December. It will be
Christmas, my favourite holiday.
- And my favourite season is spring. Everything is
awaking from its winter sleep and is ftift of life arfa joy again.
- Yes. Well, fancy, everything is in blo^Orn. Th e first
flowers of spring make faeir appearance. Birds sing their
songs and begin to get their nests ready for summer.
- Y ® , spring really is a wonderful season of the year.
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EnVirontnental
Protection

Охорона
навкопиш аього
сарадовища

About tvra hundred
Майже два століття тому
yeai’S ago a man lived in людина жила у повній гар
grfater harmony With his
монії з навколишнім середо
^ v iro h m e n t because inвищем, тому що промисло
dustry was not much
вість була магто розвинута.
developed, to d a y we
Сьогодні ми живемо у час
live in the age of inten
інтенсивного розвитку проsive development of In ' мисловості, що призводить
dustry resulting In air до забруднення повітря. За
poltution. Environmenteil бруднення навколишнього се
pbttution being so great редовища сьогодні таке вели
today,
environmental
ке, що охорона навколишньо
protection is a major
го середовища є головною
concern of people all турботою людей у всьому
over the world.
світі.
*
Many industrial enter
Багато промислових під
prises pollute our air,
приємств забруднюють повіт
water and sdH. Th e use
ря, воду І грунт. Використан
of imperfacri technotogkxd ня недосконалих технологіч
processes is fraught with них піхЩесів призводить до
dahgerous consequen
небезпечних наслідків д ля нав
ces damaging the « w iколишнього сереДоВища, та
rontifait such as; tsfastrei ких як: ПроМИСГГОВІ ВИКкЗДИ,
dschaigesi, add ifais dest- кислотні дощі, руйнування
toying the ОЙОПЄ layer of озонового шару Землі, витік
the Earth, oil and gas
нафти і газу та лісні пожежі,
leakage and forest fires
що наносять збитки живій
damaging to vyildlifa.
природі.
Th e accident at the
Авефія на Чорнобильскій
G h e rn o l^ nuclear power атомній електростанції у квіт
plant in,April 1986 cau
ні іде є року призвела до
sed radioactive contami- радіоактиві^го забруднення
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nation of a vast area. We
have to undertake mea
sures to neutralize the
effect of radiation on the
environment,
Our tasks are to cont
rol the state of environ
ment and sources of
piollution, to protect wa
ter resources of rivers,
lakes, seas and oceans
and to struggle against
their irrational use, to
neutralize environmenteily damaging factors, to
maintain
cooperation
with international ecolo
gy organizations, to pre
serve our Land for future
generations and ecologicai balance
between
man and nature, bet
ween society and nature.
T o ensure pure air
and
water,
sound
products it is necessary
to improve technological
processes, i.e. to use
clean technologies.

обширних областей. Ми по
винні вживати заходів д л я
нейтралізації впливу радіації
на навколишнє середовище.
Наші задачі - контролю
вати Стан навколишнього се
редовища і джерел забруд
нення, охороняти водні ре
сурси рік, озер, морів і оке
анів і боротися проти їх не
раціонального використання,
нейтралізувати фактори, що
руйнують навколишнє сере
довище. підтримувати спів
працю з міжнародними еко
логічними організаціями, щоб
зберегти нашу землю д л я
майбутніх поколінь, зберегти
екологічну рівновагу між лю 
диною і природою, між сус
пільством і природою.
Д ля того, щоб забезпечити
чистоту повітря і води, хар
чових продуктів, необхідно
покращувати технологйні про-,
цеси, тобто використовувати
екологічно чисті технології.

Why is the use of im
perfect technological pro
cesses fraught with dan
gerous concequences?
What caused ra d ic ^ tive contamination of a vast
area?
Is our task to protect
water resources or to strug
gle against their irrational
use?
' tt is necessary to neut
ralize environmentally da
maging factors, isn't it?
Why did people live in
greater harmony with the
environment long ago?
What are the sources of
environment pollution?
What
international
organizations
deal with
environmental protection?
What sources of electric
pcMer are oonadeiBdb be safe?
When did the Chernobyl
accident happen?

Чому використання не
досконалих технологічних
процеОів здатно викликати
небезпечні наслідки?
Що викликало радіоак
тивне забруднення обшир
них областей?
'
Наша задача - захища
ти водні ресурси чи боро
тися проти їх нераціо
нального використання?
Необхідно нейтралізува
ти фактори, що руйнують
навколишнє
середовище,
чи не так?
Чому раніше люди жили
у повній гарнонн з навко
лишнім середовищем?
Що є джерелом ^ іб р у д нення навколишнього сере
довища?
Які міжнародні організації
займаються захистом нав
колишнього середовища?
Ям джерела електроенергб ввшкаються безпечними?
Коли трапилася Чорно
бильська катастрофа?

D IA LO G U E
Questions

Запитання

Does
the
intensive
development of industry
result in air pollution?

Чи впливає інтенсивний
розвиток промисловості на
забруднення повітря?

- Are you going to take part in the scientific conference
devoted to "Environmental protection"?
- Of course, I am. Environmental protection is a major
concern of people all over the world. I am interested in this
problem.
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- So, am I. I'm doing research on clean technologies for
reducing industrial discharges. I have already sent m y
abstract and title, together witti my name, affiliation and
address. And you?
- My area of research is the effect of radiation on the
environment. Our team are investigating and carrying out
measures to neutralize the effect of radiafron on the
environment. W e
have
got data
oh
radioactive
contamination of a vast area at the Chernobyl nuclear
power plant
- Are you going to submit a paper or only to attend the
conference?
;
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