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ПЕРЕДМОВА 

Навчальний посібник укладений на основі програми курсу для підготовки 

магістрів спеціальності "фізичне виховання". Посібник „Англійська мова для 

спеціальності "фізичне виховання" розрахований на аспірантів, магістрантів та 

наукових співробітників галузі фізичного виховання та спорту. 

Посібник складається з чотирьох розділів, малої хрестоматії та додатків. 

Кожен розділ містить чотири тексти, призначені для розвитку навичок різних 

видів читання, реферування, анотування та письмового перекладу. Автори 

подбали про забезпечення повторюваності основних моделей і лексики 

впродовж усього посібника. Підібрані тексти, розширений лексичний матеріал 

до кожної теми, що входить до посібника, допоможуть розвинути навички 

усного мовлення, значно збагатять лексичний запас слухачів. 

Хрестоматія містить тексти для самостійної роботи. У додатку зібрано 

інформацію про організацію проведення занять з фізичної культури, зразки 

планування окремого заняття, циклу занять, зразки конспекту уроку та 

концептуального плану. 

Автентичність усіх текстів дозволить оволодіти навичками роботи з 

неадаптованою літературою з фаху. 

Посібник можна використовувати у підготовці до складання 

кандидатського іспиту з іноземної (англійської) мови. 
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Ш І Т І 

РН¥8ІСАЬ ЕБІІСАТЮК Р08IТI0N 

Ш ТНЕ ТОТАЬ ЕБІІСАТЮ^Ь РКОСЕ88 

ТЕХТ А» 

РН¥8ІСАЬ ЕВІІСАТКЖ Р08ІТІ0К Ш ТНЕ ТОТАЬ 

С Ш Ш С І Л Л І М 

І. Рге-іехі ЄХЄГСІ8Є$0 

1. 8Шйу Ше асііуе уосаЬиіагуе 
Ьеагпіп§ ргосезз - навчальний процес 

Іо їозіег - сприяти 

тоїог зкіїїз - рухові навички 

Ьеа1іЬ-ге1аІе(і Шпезз - оздоровча фізична культура 

ЄПУІГОПШЄПІ - середовище, оточення, довкілля 

Хо епЬапсе - збільшувати, посилювати 

1еагпіп§ сіошаіп - сфера, область, складова навчання 

рзусЬотоІог - психомоторний 

СО§ПІІІУЄ - пізнавальний 

аіїесііуе - емоційний 

ехрегіепсез - заняття, уроки 

Іо ехесиїе - виконувати 

Іо Гасіїііаіе - сприяти, просувати 

пиігіїіоп - харчування 

зсіепсе сіазз - заняття з валеології 

Іо арріу - застосовувати 

саіогіс созі - затрата калорій 

зе^иепсес^ - послідовний, узгоджений 

1ІЇЄІОП£ - впродовж цілого життя 

іо епсотразз - охоплювати 
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іпігашигаї - в межах (навчального закладу) 

іпІегзсЬоІазІіс - між навчальними закладами 

2. ТгапвсгіЬе ГоШтіпі» У̂ОГЙЗ. Тгаіп уоиг ргопипсїаіїоіг 

СІЄЧ&ПЄСІ 

МІ 

циаіііу арргес іасюп 

сиггісиїиш 

піегзс поіаз с 

ГшіЬегтоге 

епу гоптеп 

еШсіепіІу оррогіитіу 

са1си1аІіп§ 

пігатигаі 

гои^Ь 

аііііиае 

сі< )таіп 

пиігіїіоп 

етрЬазіге 

гесгеа опа 

З Тгапзіаіе мііЬош и8іп§ а сНсііопагу,, 

Рііпезз, рЬузісаІ асііуііу, рзусЬошосог, еіїесііуеіу, ро$іЄіуе, сопігіЬиіюп. іпІе£гаі, 

Ьитап, рЬу$юІ0£у, соигзе, саісиїаіе, іпзігисііопаї рго^гат, гесгеаііопаї рго^гат, 

ехіепзіуе Ігаіпіп£, зресіаі іпіегезі:, апаїоту, саіогіс, уоіипіагіїу, ргасіісе, епег^у. 

4. Когт і:Ье арргоргіаіе попп§ Ггот ІЬе Іо1Іошп£ уегЬв 

То сіе5І§п, Ю ріап, іо сопсіисі, Іо ехесиїе, Іо есіисаіе, Іо ІеасЬ, № ріоуісіе, іо 

іпіе^гаїе, іо арріу, іо сошреіс 

5. СІУЄ Йіе ІІкгаіпіап едиіуаіепіз Іо ІЬе ГоНол̂ іщ» рЬгавев. №е Еп§ІІ8Іі опе8 іп 

уоиг О\УП 8еп псе8 ог віїиаііопз. 

1. ІО Ь е (ІЄ8І°ПССІ ІО 

2. сагеіиііу р апесі 

З іо Ьеір 5шЬ ипсіегчіа 

4. іо Ье ап іпіе£га1 р ; т 

5. г.о ргоуісіе ап оррогіип / 
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6. аГісг зсЬоо Ііои 

7. Іо рагіісіраіе іп 

8. іо іпсіисіе ЬоІЇї ап<і 

9. іЬои§Ьі(и11у аппесІ апсі іаи§п 

10. ап еззепііаі сошропеп 

II. Кеай апсі ігатїаіе іНе іехі. 
РЬузісаІ есіисаііоп із а 1еагпіп§ ргосезз сіезі^песі іо їозіег іЬе сіеуеіортепі: оГ 

гпоіог зкіїїз, пеаІіЬ-геІаіеЛ Шпезз, кпо\¥ІесІ£е, апсі аііііисіез геїаііуе іо рЬузісаІ 

асііуііу іЬгои^Ь а зегіез оГ сагейіііу ріаппесі апсі сопсіисіесі ехрегіепсез. ТЬе 1еагпіп£ 

епуігопшеп Ьои§ иііу ^ігисигесі іо епЬ Ю іЬе ОУЄ (іеуеіоршепі; ої еас 

зіисіепі \УІІЬІП іЬе іЬгее 1еагпіп£ сіотаіпз - рзусЬотоіог, СО£ПІІІУЄ, апсі аіїесііуе. 

ТЬезе ехрегіепсез Ьеір зіисіепіз ипсіегзіапа Ьо\у Ьитапз ШОУЄ апсі Ьош іо ехесиіе 

тоуешепіз заГеІу, еГГісіепіІу апсі еїїесііуеіу. ТЬезе ехрегіепсез аге сопсіисіесі іп зисЬ 

а \уау аз іо ргошоіе розіііуе їееііп^з Го\уагсі опезеїї аз а ШОУЄГ апсі ап арргесіаііоп 

Гог іЬе сопігіЬи іоп Ьа' рЬузісаІ асіп у сап таке іо оп з ^иа1ііу о ІіГе. 

РЬузіг есіиса іоп із ап іп(е£га1 раг оГ іЬе Юіа есіиса іопаї сиггісиїит іЬе 

опіу аге Ье зсЬоо* си -ісиїит Й еасЬе тоіог зкі апсі ап ипсіег: іапс1іп§ 

Ьитап т о у е т п апсі оуісіе (ипіііез іо і'ас сіеуеіорт п 

Ри Ьегто г>Ьу8Іса] есіиса іоп \уЬеп іЬои^п :и11у ріаппесі апсі іаи^Ьі, сап ліррогі 

1еагпіп§ асгозз іЬе сиггісиїит. Рог ехатріе, рЬузісаІ есіисаііоп сап іпіе^гаіе 

іпГогтаІіоп аЬоиі апаіоту апсі рЬузіоІо^у аз \уе11 аз пиігіііоп (Ьаі із іаи§Ьі іп 

зсіепсе апсі Ь а сіаззез. 8 о т : :еасЬе ауе Ьи і оп іЬіз кпо\уІесІ е у 

оіїегіп£ іЬеіг зіисіепіз а соигзе іп аррііесі ехегсізе рЬузіоІо^у. Іі сап аізс ргоуісіе ап 

оррогіипііу Гог зіисіепіз іо арріу іЬеіг таіЬетаіісаІ зкіїїз, їог ехатріе, іп саісиїаііп^ 

саіогіс созі оГ уагіоиз рЬузісаІ асііуіііез апсі іЬе атоипі оГ епег§у ехрепсіесі. А \УЄ11-

сіе8І£песі апсі зециепсесі рЬузісаІ есіисаііоп рго^гат Ьеірз зіисіепіз сіеуеіор іЬеіг 

апсі исі з сопсіис е іо Ш оп ігпіп§ ап трогіапі есіиса іопаї §оа 

РЬузісаІ есіисаііоп із ап еззепііаі сотропепі оГ апу сиггісиїит сіезі^песі іо есіисаіе 

іЬе \УЬОІЄ р е з о п 
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ВгоасПу сІеГіпесі, іЬе рЬузісаІ есіисаііоп рго^гат епсотраззез іНе іпзігисііопаї 

рго£гат апсі оіЬег геїаіесі рго£гатз: іпігатигаїз, зроПз сІиЬз, гесгеаііопаї рго^гатз, 

апсі іпіегзсЬоІазІіс рго£гатз. 1пігатигаІ8, зрогіз сІиЬз, апсі гесгеаііопаї рго^гатз 

рхоуісіесі ехіепсіесі орроЛипіІіез Гог аіі зіисіепіз \УЬО уоіипіагіїу сЬоозе іо рагіісіраіе 

іп рЬузісаІ асііуіііез сопсіисіесі ЬеГоге, сіигіп£, апсі аЛег 8сЬоо1 Ьоигз. ТЬезе 

асііуіііев тау іпсїисіе ЬоіЬ іЬозе асііуіііез Іаи^Ьі іп рЬузісаІ есіисаііоп с1а88 апсі 

асііуіііев оГ ̂ ресіаі і а1еге$і Іо зіисіепіз. 

ІпІегзсЬоІазІіс 8рогІ5 ог аіЬІеІюз епсотразз іЬозе рго^гатз Гог Ьі§Ь1у зкіНесі 

8ІисіепІ8. ЕХІЄП8ІУЄ Ігаіпіп§, ргасіісе, апсі сотгаіішепі аге гес̂ иігесі Гог іЬезе 

рго^гатз, \УЬІСЬ етрЬазіхе регГогтіп£ апсі сотреііп^ аі а Ьі§Ь ІЄУЄІ ОІ 8кі11. 

(ОгІ£ІпаіесІ/гот ОеЬогаИ А. У/иезІ, Веппеїі У. ЬотЬагсіо Сиггісиїит апсі...). 

Nоіез: 

СІЄ8 §песі Іо.. призначений для 

.. .зігисіигесі іо епЬапсе.. побудований таким чином, щоб збільшити 

.. .іп зисЬ а луау аз Іо . таким чином щоб 

...аз \УЄ11 аз...рівно ж 

.. .\УЄ сіеяі£песі апсі <^иепсесі . вірно побудований та узгоджений 

III, Ро$1-ЇЄХІ ЄХЄГСІ8Є8 

1. МаїсЬ 8упопуш§ Ггот ІНе ЬоіЬ соїитпз. 

есіисаііоп оррогіипііу 
сіеуеіортепі сІиЬ 

зкі 0 ігаіпіп§ 
]<по\УІесі§е зосіеіу 
зіисіепі Іеагпе! 
аотаіп їїеісі 
асііуііу рго^гат 

ситсиїит рГО§ГЄ88 

сЬапсе арргеЬепзіоп 

тоїіоп аЬіІііу 
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2. МаїсЬ апіопутз їгот Ше ЬоІЬ соїитпз. 
сагеГиІІу ипітрогіап 

іЬои§ЬіГи11у сіап^егоизіу 

еШсіепіІу сагеїеззіу 

ро$іііуе пе§аііуе 

заГеїу зерагаїеіу 

еіїесііуеіу сотриїзогіїу 

іпіе^гаї іпсопзісіегаіеіу 

зедиепсесі сіізогсіегіу 

еззепііаі \уазіе£и11у 

уоїишагіїу изеїеззіу 

3. СотЬіпе *Не \УОГСІ8 іп а§ тапу соїіосаііопз а8 роззіЬІе изіпе Ше тойеі. 
Моіїеі: ркузісаі асітіу, ркуіїсаі ехрегіепсез, ркуисаі зкіїїз, ркузісаі рго§гат. 

Іеагпіп£ зіисіепі 

ро^іііуе ехрегіепсез 

саіогіс ргосезз 

еззепііаі сіотаіп 

есіиса попа і Гее1іп£8 

ехіепсіесІ зкіїїз 

зресіаі сотропеп 

зкії есІ сиггісиїит 

тоїог С05І 

зециепсесі асііуііу 

4. Сотріеіе Ше 8епіепсе8 апсі Ігап8ІаІе Шет іпіо ІІкгаіпіап. 

a). ТЬе 1еагпіп£ епуігоптепі із... 

b). РЬузісаІ есіисаііоп із ... 

c). ТЬе 1еагпіп£ ехрегіепсез Ьеір ... 

сі). РЬузісаІ есіисаііоп сап ... 

е). ТЬе рЬузісаІ есіисаііоп рго§гат епсотраззез ... 
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5. МаїсЬ Ше епсііидч іо ІЬе зепіепсе Ье£Іппіп£§. 

1. її із ІЬе опіу агеа... а) . ЬоіЬ іЬове асііуіііез Іаи§Ь іп рЬузісаІ есіисаііоп 

сіазз апсі асііуіііез оГ зресіаі іпсегезі Іо зіисіепіз. 

2. РЬузісаІ есіисаііоп ік ... Ь) .. .1еагпіп§ асгозз ІЬе сиггісиїит. 

3. ТЬезе асііуіііез сап 

іпсїисіе 
с) .. .іпГогтаІіоп аЬоиі апаїоту апсі рЬу*іо1о£у. 

4. РЬузісаІ есіисаііоп с 

іп1е§гаіе... 

сі) .. .оГ ІЬе зсЬооІ сиггісиїит іЬаі ІеасЬеге ІЬе тоїог 

зкіїїз ап<і ап ипсіег8іапсііп£ оГ Ьитап тоуетепі. 

5 РЬузісаІ есіисаііоп сап 

ьиррогі 
е) . ап п1е£га1 рай оі ІЬе Юіа] есіисаііопа 

сиггісиїит. 

6 Ехиіаіп ІЬе ^огй ог соїіосаііоп \¥гіІе йо^п Ше сїеПпіІіоп ассогсііп£ іо Ше 
тоїіеі. 

МоЛеї: кпоміесізе - ч>каІ іх кпомп; (Не шт о/іп/огтаїіоп аЬоиі хотеїкіщ. 

ЕПУІГОП* епі, ехрегіепсе сиггіси апа о т рЬ 8іоїо£у пиігтоп ЧРОГІЧ, сІиЬ 

Ьі^піу зкіїїеи зіисіепі, рЬузісаІ есіисаііоп, тоуег, гесгеаііопаї рго£гат, іо сіеуеіор 

8кі Із, рЬузісаІ асііуііу. 

. С У Є Е 8ІІ8ЇІ «^ИІУАКПІЗ іо Ше ГОИО\УІП§ рпга І І8Є Шею оиг О\уп 

8ЄПІЄПСЄ8 ОГ 8ІІиаІІОП8 

сприяти розвитку рухових навичок 

2. сплановані т< проведен заняття 

3. невід'ємна частина ьної навчально" про 

єдина царина навч ьно" про 

5. на заняттях з валеолоп та здоров'я 

застосовувати навички 

програма признач на для 

8. розширені можливості 

9. брати участь у ф' ичн'й діяльності 

драхову вати затрати орій 
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8 . аке І 1 0 дие ІІОП8 іо ІЬ іехі. А П § \ У Є Г іЬею 

9. Ріск Ше у УУОГ ои: оГ ІЬе іехі. 

1 0 . Р Г О У Є ІЬе роіпІ8\8ІаІетепі8. 

a). РЬузісаІ есіисаііоп із ап еззепііаі рагі ої іЬе іоіаі зсЬооІ сиггісиїит. 

b). РЬузісаІ есіисаііоп із ап еззепііаі рагі оГ іЬе Ьі^Ьег есіисаііоп рго^гат. 

C ) . ТЬе рЬузісаІ асііуііу із песеззагу рагі оГ Ьитап 1ОП£ І ІУЄ. 

сі). РЬузісаІ есіисаііоп із сіозеїу геїаіесі \УІ ІЬ оіЬег ріпіз ої" Юіаі есіисаііоп. 

е). ТЬе зосіеіу пеесіз ЬеаІіЬу апсі зігоп£ тетЬегз. 

Т Е Х Т В 

РНУ8ІСАІ Е Б І І С А Т К Ж СЇ.А88Е8 С О А Ь 8 

І. Рге іехі ЄХЄГСІ8Є8 

Тгап8 аіе Ь, и п§ а аісііопагу. 
Есіис опа1 рЬІо;орЬу пііусіиаі, роіеп ои аііоп ип'яие соп Ьи оп 

ипрагаїїеіесі, іо рготоіе, Гііпезз, іоіаі, паііоп, гасе, зех, ге1і§іоп, есопотіс зіаіиз, 

іур'са1 у, Гипсііоп, зосіаііу, зи^есі. 

2. РІІМІ ІЬе вупопуШ8 Іо і:Ье Го1Іошп£ Сопвиїї а (Іісііопагу. 

а) есіисаііоп і іеіі §еп \УІЗЄ, есіисаіесі зсЬо ігіу, исі запасши 

кпо\\іп§ 

Ь) §оа 2. епііге, \уЬо!е, МІ, сотріеіе Гт >Ьесі регґесі, іЬогои§п 

с) Іеагпесі асі). ігаіп°п§ сиіііуаііоп іпьігис іоп еагп з исіу. чсЬоо і щ 

сі) іоі асі 4. сіезііпаїіоп, ГіпізЬ, аіт, о^есі, ригро^е, 1аг§еі, ГіпізЬ, епсі 

е) Гоипсіаі оп 5. зиррогі Ьаяе,; о и п с і , Ьоііот, езіаЬІізЬтепі, Ьазіз 
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/ / . Кеай апсі ігатіаіе іНе іехі. 
Аз раті ої ІЬе юга есіисаііоп оі іЬе зіисіепіз, іЬе сиїтіси иш іп рЬузіса 

есіисаііоп зЬоикі Ье соп^гиепі шіЬ іЬе есіисаііоп рЬіІозорЬу оГ іЬе зсЬоо ап<1 

теапіп§Ги11у сопігіЬиіе іо іЬе зсЬооГз есіисаііопа; £оаІз. Есіисаііоп із УІЄЛУЄСІ Ь 

тапу аз іЬе ЬаскЬопе оГ оиг паііоп. 

Іп оиг зосіеіу, сошетрогагу есіисаііоп Ьаз тапу аітз Опе о' ргітагу ригрозез 

із іо ргоу ае ехрегіепсез іНаї \уі11 пе р аіі іпдіуісіиаіз аеуе'ор іо іЬеіг йШезі 

роіепііаі, ге^агсіезз ої іЬеіг аЬіІііу. гасе, зех, ге1І£іоп ог есопотіс зіаіиз. ТЬіз 

ригрозе іурісаііу епсотраззез сіеуеіортепі іп іЬе есіисаііоп сіотаіт Не1ріп§ еасЬ 

іпсііуісіиаі аііаіп ^иа у оГ Іііс із апоіЬег тропапі: оиісоте. 8кі11з, кпо>УІесІ£Є 

апсі аііііисіез іЬаі епаЬІе зіисіепіз іо аііаіп Ьі&Ь ІЄУЄІ ОЇ ЬеаІіЬ апсі \Уе1і-Ьеіп£ аге 

песеззагу АпоіЬег §оаІ із іо ріераге іпаіуісіиаіз Гог ІіГе 8сЬооІз аге сЬаг£Єсі \УІІЬ 

ргерагіп£ еасЬ іпсііуісіиаі іо іипсііоп аз ап еїїесііуе, сопігіЬиіІуе тетЬег оГ зосіеіу, 

ЬоіЬ зосіаііу апсі уосаііопаїїу, ЬоіЬ по\у апсі іп іЬе Гиіиге. Іп оиг гарісіїу сЬап£іп£ 

зосіеіу, опе оГ іЬе тозі ітрогіапі есіисаііопаї а ітз із іо ргераге іпсііуісіиаіз іо Ье 

1іїе1оп§ іеагпегз, іо Ье зеІГ-есіисаІіуе. ЗсЬооїз тизі Ьеір іпсііуісіиаіз асциіге іЬе 

Гоипсіаііоп апсі зеїі-гезропзіЬіІіІу Гог 1і£е1оп£ 1еагпіп§. 

Іі із ітрогіапі іо ипсіегзіапсі ЬО\У рЬузісаІ есіисаііоп сопігіЬиіез іо іЬе есіисаііоп 

ої іЬе ішііуісіиаі, іі із ечиаііу ітрогіапі іо арргесіаіе іЬаі рЬузісаІ есіисаііоп із 

\уогіЬу зи^есі іо зіисіу іп ііз О\УП гі^Ьі. 

(Огі%іпа(есІ/гот ОеЬогап А. У/иезІ, Веппеїї У. ЬотЬагйо Сиггісиїит апсі...). 

N0^8: 

.зЬои сі Ье соп£гиеп \у іЬ повинна відповідати 

. .із УІЄУУЄСІ у тапу аз багатьма розглядається як... 

агесЬаг£ \уіі ргерагіп^ ...зобов'язані шдготу ват і і 

III. Розі-їехі ехегсі5е5 апсі Іазкз 

1. Ріск оиі Йіе іегтз сопсегпіп£ Ше зресіаку. 
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2. Ріпсі апсі геасі іЬе іпГогтаїіоп аЬош: 

a) рііузісаі есіисаііоп а;тз, 

b) \уЬа« зсЬооїз аге сЬаг§есі \уііЬ 
c) ^Ьаі Іеагпегз зЬоиІсІ ас^иі^е 

сі) іЬе ргітагу ригрозе ої есіисаііоп 

е) ап ітрогіапі оиісоте оС рЬузісаІ есіисаііоп. 

3 Б І У І Й Є ІЬе Іехі іпіо Іо§іс рагіз апй риі Ьеа<1іп§§ Іо іЬет, 

4 Ріск 5-7 кеу 8епгепсе8 оиИ оГ ІЬе Іехі. 

ТЕХТ С 

РНУ8 СА1 Е^^САТIОNТЕАСНІ!:К'8СЕ^АКАСТЕКI8ТіС8 

/ . Рге-Ґехі ЄХЄГСІ8Є8 

1. Тгапзіаіе ІЬе Гоі1о>уіп§ УУОГСІ сотЬіпаїіош іпіо ІІкгаіпіап. 

ВеЬауюигз апсі уаіиез; пеесі апсі ГееНп^з; аскпо>УІесі§етеп апсі 

геіпГогсетепІ; Іо 8Ігеп§іЬеп апсі епсоига§е; рзусЬотоіог, СО^ПІІІУЄ апсі аїїесііуе; 

асіїуе, ГИ апсі епіНизіазІіс Іо зЬаге ехзепепсез іп ІЬе іЬгее сіотаіпз; пеесі Іо Ье 

со^пігапі. 

2. Ріпа ІЬе ап опутз Іо іЬе Го11о\¥Іп£ убогая. 

а) аГГесІіуе асу. 1) скшЬіГи , циезІіопаЬіе, ипчиге, сіиЬіоиз; 

Ь) со§п хап і асі). 2) раззіус, тасіїуе, «сі е сіогтапі, Іаху, есЬаг£Іс 

с) розіїіуе асі 3) ітргорег, тізГії, сІізіигЬесІ; 

сі) асііуе асіі. 4) ипа\уаге, і^погаш іпзепзіЬІе, оЬІІУІоиз; 

е) іїі асі] 5) ^̂ ап̂ иі1, саїт, ріасісі. 
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/ / . Кеад, апсі Ігатіаіе (Не Іехі. 
РЬузісаІ есіисаііоп еаспегз ЗЄГУЄ ІЗ роз' УЄ гоїе шосіеіз Гог зіисіепіз іо 

етиіаіе. ТЬеу аге асііуе, пі, ап<1 епіЬизіаяІіс. апсі ІЇіеу "ргасіісе уЬаІ із ргеасЬ" апсі 

зЬаге іЬеіг ехрегіепсе \УІІЬ іЬеіг зіисіепіз. ТЬеу аге ехіїесі аЬоиі ІеасЬіп£, аге 

§епиіпе1у сопсегпесі аЬоиі іЬеіг зіисіепіз аз \уе11 аз іЬеіг асЬіеуетепіз, апсі риі ГогіЬ 

іЬаІ ехіга еїїогі іЬаІ зо оїїеп шакез а сіШегепсе. ТЬеу аге соттіїїесі іо ехсеїіепсе. 

ТЬезе рго^гашз апсі ІеасЬегз іпсіісаіе іЬаІ іЬеге аге шапу ехсіііп£ сіігесііопз іп 

зесопсіагу зсЬооІ рЬузісаІ есіисаііоп Іосіау. ОиІзіапсііп£ рго§гатз апсі ехешріагу 

ІеасЬегз ргоуісіе сіігесііоп Гог уоип§ рго&ззіопаїз зеекіп^ іо ргоуісіе іЬеіг зіисіепіз 

\УІІЬ циаіііу рЬузісаІ есіисаііоп. 

ТеасЬегз шизі шосіеі ІЬе ЬеЬауіоигз апсі уаіиез іЬеу азріге Іо сіеуеіор іп іЬеіг 

зіисіепіз. Сопзісіегаїіоп Гог ІЬе пеесі апсі Гее1іп£ оГ оіЬегз, гезресі Гог еасЬ іпсііуісіиаі, 

апсі еп]оутепі Гог рЬузісаІ асііуііу аге зоте оГ ІЬе ЬеЬауіоигз ІеасЬегз зЬоиІсі 

ехЬіЬіІ іп \уогкіп§ \УІІЬ іЬеіг зіисіепіз іГ іЬеу сіезіге Іо ргошоїе аїїесііуе 

сіеуеіортепі. Аскпо\УІесІ§етепІ апсі геіпїогсетеш оГ арргоргіаіе зіисіеш аІЇ'есііуе 

ЬеЬауіоиг, зисЬ аз а зіисіепі аззізііп£ апоіЬег згисіепі оп Іеагпіп^ іазк ог ргаізіп^ іЬе 

регїогтапсе оГ а сіаззтаїе, із ітрогіат аз \УЄ!1, Ьесаизе іі зігеп^іЬепз апсі 

епсоига£ез ІЬе сіезігесі ЬеЬауіоиг. 

РзусЬотоІог, СО£ПІІІУЄ апсі аіїесііуе сіеуеіоршепіз аге іЬе Госиз оГ зесопсіагу 

зсЬооІ рЬузісаІ есіисаііоп. РЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬегз пеесі Ю Ье со^піхапі Іо іЬе 

сіозе геІаІіопзЬір іЬаІ ехізіз Ьеі\уееп іЬе іЬгее 1еагпіп£ сіотаіпз. 

ТЬе Іурез ої асііуіііез Іаи§Ьі апсі ІЬе таппег іп \УЬІСЬ іЬеу аге Іаи^Ьі сап 

розіїіуе ог пе^аііуе аїїесі зіисіепіз Їее1іп£ аЬоиі іЬе асііуііу апсі рЬузісаІ есіисаііоп. 

ТЬезе Гееііп^з \уі11, іп Іигп, іпЯиепсе зіисіепіз' Гееііп^з аЬоиі іЬетзеїуез аз тоуегз 

апсі іЬеіг рагіісіраііопз іп рЬузісаІ асііуіііез. Іп іеасЬіп§, рЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬегз 

тизі аззезз іЬеіг еїїогіз іп 1і$Ьі оГ іЬеіг ітрасі оп асЬіеуетепІ іп іЬе іЬгее сіотаіпз. 

її із аізо ітрогіапі Іо гететЬег іЬаі рЬузісаІ есіисаііоп із поі іаи^Ьі іп ізоіаііоп. ТЬе 

оиісотез асЬіеуесі іЬгои^Ь рЬузісаІ есіисаііоп тизі аізо Ье УІЄУУЄСІ аз ап іпіе£га1 

рагі оГ іЬе Ьгоасіег £оа1з оГ есіисаііоп. 

(Огщіпаіеіірот ОеЬогак А. Шезї, ВеппеП 7. ЬотЬагсіо Сиггісиїит апсі ...). 
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Ро ех"X ехе І5Є8. 

1. \УгіІе скшп ІЬе аеГшШоп5 ої (Ье ГО11О\УІПЙ поііопз. 

ТеасЬеі ехрегіепсе зіисіепі, асЬіеуетеп:, ргоГеззіопаї, рго^гаш, ЬеЬауіои 

сіаззтаіе, о т асііуііу, оиісоте £оа 

Сотріеіе :Ье зешепсез: 

a) ТеасЬез зЬоиІсі ехпіЬіі . . 

b) РЬ зіса' есі іоп і ласЬе пеесі оЬе 

c) РЬузісаІ есіиса і іопаї ІеасЬегз тизі аззезз . 

сі) ТЬе ІеасЬегз ЗЄГУЄ аз ... 
Ь есіиса іоп ІеасЬе сЬагас егьііс 

Т Е Х Т В 

Р Н ¥ 8 І С А Ь ЕБІІСАТКЖ ТЕАСНЕК -

Р Е В А С О С Ї С А Ь 8ТАРР'8 К Е Ь А Т І ( Ж 8 

1. Кеаіі апсі ігашїаіе іЬе Іехі. 
ТЬе ітрогіапсе оГ таіп а піп§ розії УЄ та^е оі* рЬузісаІ есіисаііоп оп 

оіЬег еасЬе апсі зсЬооІ з зЬои сі поі Ье оуегіоокесі. А11 іоо оЛеп, рЬузісаІ 

есіиса іоп регсеіуесі Ьу тапу зсЬооІ ре оппе поі аз т іпіеега! раї ? 

Ье есіиса іопа1 сиггісиїит апсі рЬузіса есіисаііоп ІеасЬе аге геїе £аіесі Іо а Іеззег 

зіаіиз іЬаі еасЬе з ої тоге асасіетіс зиЬіесіз. 

ТЬезе пе^аііуе регсерііопз сап Ьауе ап асіуегзе аіїесі оп ІЬе рго^гат іп зеуегаї 

^ а РЬузіса есіиса іоп тау Ье зЬогісЬап£есі \уЬеп і сотез іо рго^гат Гипсіт 

тау поі Ье аііосаіесі зиШсіепі і іте \УІІЬІП ІЬе сиггісиїит Іо ассотрІізЬ ііз 

оЬ]с ІІУЄ РЬ чіса есіисаііоп сап по Ье ^УЄП іЬе ате сопзійег ііоп Ье 

іпзігисііопаї агеаз. ЗиЬзеяиепІІу, Іііііе аііепііоп із §іУеп іо сопіго11іп£ сіазз зіге 
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2гоиріп£ зіисіепіз Іюто£епеои 1у. ТЬезе сопзециепсез сап Ьауе і сіігесі, Нашій? 
еіїесі оп рто^гат циаі ііу. 

РЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬегз тизі таке ап ЄІЇОҐІ іо есіисаіе зсЬооІ регзоппеї 

аЬоиІ рЬузісаІ есіисаііоп. ТЬіз сап Ье ассотрІізЬесі іп тапу \уауз. СоІІаЬогаїіуе 

ІеасЬіп£ еіТогІз, зисЬ аз \уогкіп§ сіозеїу УУІІЬ оіЬег Гасиїїу іп ІЬе агеаз оГ таїЬ, 

зсіепсе, апсі ЬеаІіЬ оп зресіаі ипііз ої іпзігисііоп, сап Ьеір ЬиіШ а зепзе оГ соттоп 

есіисаііопаї ригрозе. 

8ропзогіп§ зресіаі ЄУЄПІЗ ЇОТ зсЬооІ регзоппеї сап аізо сопІгіЬиІе іо а розіїіуе 

іта^е оГ рЬузіса! есіисаііоп. 8оте ІеасЬегз сопсіисі зресіаі Гііпезз рго^гатз Гог 

зсЬооІ регзоппеї, тосіеіесі аГіег согрогаїе Гііпезз рго^гатз. ТЬезе рго£гатз тау 

іпсіисіе зисЬ асііуіііез аз Гііпезз аззеззтепі, ехегсізе сіаззез, зігезз тапа^етепі, апсі 

пиігіїіопаї соипзе1іп£. Расиїїу тау ^огк оиі Ьеїоге ог аГіег зсЬооІ ог сіигіп§ ІЬеіг 

їгее ііте. ЕзіаЬІізЬтепІ ої гесгеайопаї зрогі Іеа^иез, зисЬ аз уоІІеуЬаІІ, апсі оіЬег 

рагіісіраііоп оррогіипіііез зисЬ аз зІисіепі-Гасиїїу іпігатигаїз, сап Ьеір сгеаіе а тоге 

ГауоигаЬІе ітргеззіоп оГ рЬузісаІ есіисаііоп атоп£ зсЬооІ регзоппеї. 

(Огщіпаіесі/гот ОеЬогаНА. ]Уие&, Веппеїі 3. ЬотЬагсіо Сиггісиїит апсі...). 

2 Ріск Йіе кеу мгогсіз оиі оГ Іпе Іехі. 

3 Сотріеіе ІЬе 8 піепсез: 
a). РЬузісаІ есіисаііоп із регсеіуесі 

b). ПШе аііепііоп із £ІУЄП Іо... 

c) РЬузісаІ есіисаііоп еасЬегз тизі... 

сі). 8оте ІеасЬегз сопсіисі... 

с] Согрогаїе Шпезз рюегат тау іпсіисіе 

4, Т апзіа е Йіе зепіепсез іпіо Рп§1ізЬ 
а). Іноді на жаіь фізичне виховання не ро глядається як невід'ємна частина 

загального навчального процесу 

б). Мало уваги приділяється формуванню груп для занять фізичною культурою 
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в). Вчителям фізичного виховання слід залучати педагогічний колектив до 

занять фізичними вправами. 

г). Для педагогічного колективу можна проводити заняття з оздоровчого 

фітнесу. 

д). Оздоровчими вправами можна займатися у будь-який, вільний від основних 

занять, час. 

5. БІУІСІЄ ІЬе іехі іпіо 2 рагіз апсі риі Ьеасііп£з Іо іЬет. 

6. \Угііе ІЬе аЬзігасІ іо іЬе іехі. 
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Ш І Т II 

8ТБШСТІЖЕ А Ш СОNТЕNТ 

ОЕ РН¥8ІСАЬ ЕВІІСАТІ(Ж ЬЕ88(Ж 
ТЕХТ А. 

МАИЧ РКІІЧСІРЬЕЗ РОК ВЕУЕІЛЗРШС ОР 

РН¥8ІСАЬ ЕБІІСАТІОЖ ЬЕ88(Ж Р^АN 

/ . Рге-іехґ ЄХЄГСІ8Є8 

1. 8іийу Ше асііуе \осаЬи!агу 

Оуегіоасі - перенавантаження 

еззепііаі - обов'язковий 

Іо ассизіот - звикати 

Іо іпсгеазе ^гасіиа [у поступово збі ьшувати 

зіеасіу - постійний стабільний 

(о Ье сЬаі1еп§есі - бути зайнятим, залученим 

іо ОУЄГ\\ЬЄ ш - переобтяж) вати подавлювати 

тизсіе зогепезз - біль у м'язах 

пе§аііуе аїїііисіе - неї ативне ставлення 

ассгиесі Ьу - збільшений, нарощений 

Іо асЬіеуе оЬіесІіуез - досягати цілей 

сиггепі ІЄУЄІ - даний /дійсний, поточний / рівень 

іо Іаке іпіо ассоипі враховувати 

ргоуізіоп - забезпечення 

соо - (ІОЛУП - розслаблення 

УІ&0Г0115 ехегсізе енергійна вправа 

1і§атеп1з - сухожилля 

1 і §Ьі і о§§іп§ біг підтюпцем; легкий біг 

СІІ22ІПЄЗЗ - запаморочення 
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Гаіпіпезз • втрата свідомост 

паизеа - нудота 

Іо зіоге нагромаджувати складати про запас запасатися 

2. ТгапвсгіЬе Ше їо11ошп§ УУОГСІ8. Тгаїп уоиг ргопипс аііоп зиссеззГиІІу регіосі 

оррогїипііу £аіі£ие 

сегіаіп еоху^епаїіоп 

уІ£0Г0и 80ГЄПЄ88 

е88епііа Гаііиге 

і§атепі п'игіез 

ассизіот епои§Ь 

о&ВЩ ассгиесі 

зЬоиМ паизеа 

сігсиїаіо сиггеп 

ОУЄГ\У е рГОУІЗІОП 

3.ТгапзІаІе ^ Шопі іі8Іп& а иісііопагу 

Ргіпсіріе ої рго§ге88Іоп, рЬузіоІо^ісаІ асіаріаііоп. іо ріап а іеззоп, \уагт-ир, 

СОО1-СІО\УП, Ьосіу'З етрегаїиге, сігсиїа'огу апсі гезрігаїогу зузіет іпіепзіїу, 

геоху§епа оп погтаї зіасе ге§и аг Ьазіз іпсііуісіиа 

4. г о г т Ше арргоргіаіе поипз і х о т Ше Го11оиіп§ УЄГЬЗ 

То таіпіаіп, Іо геаііге, іо іпігосіисе, Іо ргеуепі, іо зіаіе, Ю ассоттосіаіе, іо 

ассоипі, (о сіеуоіе о сігсиїаіе. 

5. СІУЄ Ше ІЛтаіпіап е^иІVа1епі8 Іо Ше Го11ошп§ рЬгазез. ІІ8Є Еп§1і§Ь опев 

іп з ои о\уп 8еп1епсе8 ог зіІиаііоп8 

1 іо таіпіаіп ае^ігесІ ІЄУЄІЗ 

2. і;пе ргіпсіріе Ье їоПо^есІ 
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Гііпезз ІЄУЄ 
ассогд;П£ о з ргіпсіріе 

зЬоиМ Ье сіопе 

6. Іо асЬіеуе оЬуесІіуез 

7. а \УІСІЄ гап§е оГ 

8. зЬоиШ Ье іакеп іпіо ассоипі 

9. зЬоиШ Ье ргесесіесі Ьу 

10. сап Ье Іозі 

/ / . Кеші апсі ігатіаіе (Не іехі 

ІГ зіисіепіз аге Іо ітргоуе зиссеззіиііу апсі Іо таіпіаіп сіезігесі ЇЄУЄІЗ ОГ Гііпезз, 

іЬеіг рю£гат тизі ГО11О\У сегіаіп ргіпсіріез. ТЬезе ргіпсіріез аізо ЬоШ ітріісаііопз 

іог «Ье зігис иге апсі Ье сіез оГ гЬе Іеззоп. 

Ргіпсіріе о( оуегіоасі. її Гііпезз §аіпз аге іо Ье геаіігесі, іі із еззепііаі іЬаі ІЬе 

ргіпс ріе о ОУЄ Іоасі Ье о\уеа Ассо п§ ргіпс ап тсі у' иаі тизі 

ехеге зе тоге іЬап Ье ог Ье £епе ассиз о песі Іо «іо п§ т р ОУЄ ІЬе Гі пезз 

ЄУЄ 

Ргіпсіріе оГ ргоегеззіоп. Ассогсііп£ Ю іЬіз ргіпсіріе, \УЬЄІ оуегіоасі із 

іпігосіисесі іпіо ІЬе ехегсізе рго£гат Іо ітргоуе а йіпезз сотропепі, іі зЬоиШ Ье 

сіопе о\УІу. Рго^геззіоп зЬоиІсІ Ье З1О\У Ьи еасіу зо Ьаі іЬе псіімсіиа із 

сЬаі еп£есі Ь іЬе ехегсізе зеззіоп Ьиі поі ОУЄПУЬЄІШЄСІ 8іеасіу рго^геззіоп аізо 

Ьеірз ргеуепі зоте оГ ІЬе ргоЬІетз зисЬ аз Ьі§Ь ІЄУЄІ оГ Гаїі^ие, тизсіе зогепем, 

тизсіе апсі ріпі іщигіез, апсі а пе^аііуе аііііисіе Юууагсі ехегсізе. 

Ргіпсіріе оГ зресіГіеііу. ТЬіз ргіпсіріе зіаіез ІЬаі іЬе рЬузіо1о£Іса1 асіаріаііопз Іо 

ехегсізе аге зресіГіс іп паїиге. ТЬе іуре ої ехегсізе рго£гат ипсіегіакеп сіеіегтіпез 

Ье Ьепейіз ассгиесі Ьу ІЬе іпсііуісіиа ГЬиз іаїпіп£ рго а т т е з Ьоиі Ье сіезі^песі 

іо асЬіеуе зресіГіс ОЬ|ЄСІІУЄЗ 

Іпіііаі ІЄУЄІ оГ Гііпезз. \УііЬіп а £ІУЄП сіазз, іЬе рЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬег \УІ11 

поіісе ІЬаі зіисіепіз роззезз а \УІСІЄ гап^е оГ Гііпезз ІЄУЄІ. ТЬє5е ГІІПЄЇ З ЇЄУЄІЗ іап^е 

Ггот геїаііуеіу о\у *ЄУЄ оГ Гііпе: 8 о Ьі§Ь ЄУЄ ОЇ пезз ТЬ< псііуісіиа 
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сІіГГегепсез іп Гііпезз ІЄУЄІЗ тиз і Ье ассоттосіаіесі. ЕасЬ зіисіепі'З сиггепі ІЄУЄІ ОГ 

пе оиІсіЬеІа п іп о ассоипі \УЬЄП опе > ріаппіп^ а Іеззоп. 

Ргоуізіоп іог у/агш-ио апсі сооі-сІо\уп асііуіііез Оррогіипііу Гог а ециа е 

\уагт-ир апсі СОО1-СІО\УП тизі Ье ргоуісіесі Гог зіисіепіз. \¥агт-ир ргерагез іЬе Ьсхіу 

Гог уі§огоиз ехегсізе іЬаІ Го11о\У8. А ргорег \уагт-ир іпсгеазез ІЬе Ьосіу'з 

іетрегаїиге, зІгеїсЬез Іі^атепіз апсі тизсіез, апсі іпсгеазез ГІехіЬіІіІу. ЕасЬ ехегсізе 

зеззіоп ог \уогкоиі зЬоиШ Ье ргесесіесі Ьу а 5- Іо 15-тіпиіе регіосі СІЄУОІЄСІ ІО \уагт 

ир ехегсі8е8. \Уагт-ир асііуіііез зЬоиМ іпсїисіе зігеіспіп£ апсі £гозз тоїог асііуіііез, 

чисЬ аз Іі^Ьі іо££Іп£. Ргорег \уагт-ир пеірз ргеуепі тизсіе апсі іоіпЬ зогепезз, 

ргеуепіз і^игіез, апсі ргерагез іЬе сігсиїмогу апсі гезрігаїогу зузіетз Гог ехегсізе. 

\\^агт-ир асііуіііез зЬоиІсІ £гасіиа11у рго^гезз іпіо уі^огоиз ехегсізе. 

А соо1-сіо\уп регіосі оГ 5 Ю 10 тіпиіез зЬоиІсі Го11о\у еасЬ ехегсізе зеззіоп. 

ТЬе іпіепзіїу оГ ехегсізе зЬоиШ Іеззеп £гасіиа11у ЬеГоге іЬе ехегсізе із зіорресі 

З і т Ье \уа ир ре іосі, ІЬе СОО1-СІО\УП регіосі зЬоиШ псі сіє зІгеїсЬіп^ 

апсі 088 тоїог асііуіїн исЬ аз £Ь 0££'п& ог \У 1кіп£ ТЬе СОО'-СІОХУП 

ре осі геїигп Ье оосі іо іЬе Ьеаг І'ог геоху£епаііоп апсі ріеуеп з Ье 

роо ІП£ оГ ьіоосі іп іЬе тизс ез оГ Ье агтз апсі е£8 а' иге о іпсогрога е а 

СООІ-СІО\УП регіосі п о ІЬе ехегс зе рго£гат сап еасі о гхіпезз а'піпезз апсі 

аизеа Ьесаи поі епои^Ь оосі т а у сігси1а« Ьаск ) іЬе Ьгаіп Ьеа апсі 

піезііпе ТЬе соо -СІО\УП ре іосі аззізіз іЬе Ьосіу іп гесоуегіп£ о т Ье \уогкои 

апсі ге игпіп£ Іо ііз погтаї зіаіе. 

Ргіпсіріе оГ сіізизе. То геаііхс (ііп^зз £ а і п а і псі сіиаі ти.чі ехегсізе оп а 

ге§и1аг Ьазіз. Саіпз іп Гііпезз сап Ье Іозі гарісіїу \УЬСП ап іпсііуісіиаі сеазез Іо 

ехегсіз саппо Ье зіогесі ог ^ауесі 

(Огі^іпаіесі/гот ВеЬогакА. Шеії, Веппеїі 7. ЬотЬагйо Сиггісиїит апі ...). 

ШШ: 

іі зЬоиІс Ьесіоп О\У1 слід виконувати пові Ь Ю 

...із сЬаІІепеесі Ьу ІЬе ехегсізе зеззіоп Ьиі поі оуегууЬеІтесі - ...залучений до 

виконання вправ, а не переобтяжений ними 
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ХУііЬіп а &іуеп сіаї - у цьому класі... 

. . . \УЬЄП опе із >1апп п£ а Іеззоп - при плануванні уроку 

ЕасЬ \уогкоиі . зЬоик! Ье р осеесіесі Ьу ... - Кожному тренуванню 

передувати ... 

/ / / . Ро$1-ІЄХІ ЄХЄГСІ8Є8. 
1. МаїсЬ зу попу Ш8 Ггош ІЬе ЬоіЬ соїішшз 

ргіпсіріе п. Ьигсіеп п 

іпзІгисЬоп п Ігаита п. 

оуегіоасі п теїЬосІ п. 

8ІО\У асії ргезепі асі]. 

рГО£ГЄ88ІОП п сіе1ауіп£ асу. 

ргоЬІеш п соттапсі п. 

паїиге п. £Г асі а і іоп п. 

сиггепі асі І0Г80 П. 

пушту п кіпсі п. 

Ьосіу п циенііоп п 

2. МаїсЬ апіопуїш Ггопі ІЬе ЬоіЬ соїитпз. 

\уагт-ир п. ризЬіп£ п. 

Ьосіу п. 1е§п. 

асііуііу п. СООІ-СІО\УП п. 

8оип(і асЦ. \уеак асЦ. 

агт п. Фрігії п. 

рооНп£ п 1СІІЄПЄ88 П. 

\уогкоиі п. ЙГШПЄ88 П. 

пехіЬ іу п геїах п. 

уі§огои8 аф 8иССЄ88 п. 

Гаііиге п. сій асі] 
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3 . СотЬіпе ІЬе ^УОГСІЗ іп аз тапу рЬгазез аз роззіЬІе изіп£ ІЬе т о сієї. 
Мойеі: аезігесі регіосі; йезігесі ІЄУЄІ; сіезігесі ргіпс іріез; еіс. 

сегіаіп асііуіііез 

Гііпезз регіосі 

тизсіе ІЄУЄІ 

сиггепі ехегсізез 

ргорег Еаіпз 

\уагт-ир ргіпсіріе 

погтаї сотропеп 

ге§и1аг зогепезз 

зіеасіу 0£§:п£ 

У §огои^ зіаіе 

4. Сотріеіе (Ье зепіепсез апсі Ігапзіаіе (Ьет іпіо ІІкгаіпіап. 

Ассогсііп іо (Ье ргіпс і е оГ оуе^оасі 

b). Ріо^геззіоп зЬоиШ Ье 

c). \Уагт-ир ргерагез ІЬе Ьосіу ... 

сі). Ргорег \уагт-ир ргеуепіз ... 

е). ТЬе СОО1-СІО\УП регіосі Ьеірз ... 

5. Ма сп ІЬе ( пс1іп£8 Іо ІЬе зепіепс 

a). Зіеасіу рго^геззіоп Ьеірз.., 

B). ЕасЬ зіисіепі'з сипепі ІЄУЄІ ОГ 

їїіпезз ... 

c). А ргорег \уагт-ир іпсгеазез ... 

сі). А сооі -

іпсіисіе 

Р псір є оГ сі >е зауз і Ьаі 

З ЬЄ£ІПІІІП£8-

1).. .зЬоиШ Ье акеп іпіо ассоиш 

2). .зігеІсЬіп£ апсі £гозз тоїог 

асііуіііез. 

3)...йіпєзз саппої Ье зіогесі ог зауеа 

4)...ргеуепІ Гш^ие, тизсіе зогепевз, 

тизсіе апсі ріпі іщшіез . 

5)...іЬе Ьосіу'з іетрегаїиге апсі 

ГІехіЬіІіІу. 
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6. Ехріаіп ІЬе луогс! ог рЬгазе, \УгіІе «ІОЛУП ІЬе іМіпШоп ассогсііп£ Іо (Ье 

іпо сіє і 

Мойеі : тизсіе - а ріесе о/ Ьосіу Іімие іксії уои ґі$кіеп апсі геїах іп огсіег іо 
тоVе а рагіісиїаг рагі о/Ьосіу 

Рііпезз, оуегіоасі, ГаІ:І£ие; пе£аі:і\е аііііисіе, \уагт-ир, СОО1-СІО\УП, ]О££ ІП£ , 

\уогкоиІ агтз, 1е§з, Ьіоосі, іпіигу, Гііпезз ІЄУЄІ, Гаіпіпезз, гезрігаїогу зузіет. 

7. СІУЄ Е І§ІІЗЬ едп уа еп1$ Іо ІЬе ГО1ІО\УІП8 рЬгазез. Ше іЬет іп уоиг ОЛУП 

8ЄПІЄПСЄ8 ог 8ІІиаІІ0П8. 

1. дотримуватися принципу 

2 згідно цього принципу 

3 повільно але постійно 

4 навчальну програму слід укладати 

5 слід брати до уваги 

6 повинна поступово переходити в 

7. тренуванню повинна передувати 

8. слід роби поступово 

9. звикати до 

10. структура навчальної програми 

8 РГОУЄ ІЬе ротіз : 

a). ТЬе ієззоп ріаппіп§ тизі Го11о\у сегіаіп ргіпсіріез 

B). ТЬе рЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬег зЬоиШ ОЬЗЄГУЄ зіисіепіз' іпіііаі ІЄУЄІ ОГ 

ЙІПЄЗЗ. 

c). ЕасЬ рЬузісаІ есіисаііоп Ієззоп зЬоиШ Ье ргесесІесі Ьу \уал р 

сі). ТЬе сооі - СІО\УП регіосі ргеуепіз сііггіпезз, Гаіпіпез апсі паизеа . 

е). Рііпезз саппої Ье зіоіесі ог зауесІ 

9. Апвлуег ІЬе дпезііопв. Тгу Іо сіо іі Ьопе8І1у. 

а). \УЬаІ сіо уои изе \УЬІ1Є р1апп>п£ а рЬузіса сиііиге Ієззоп ? 
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Ь А ои ізїїесї уои еаспег ехрегіепсе ? 

с ШЬа т е Ьосіз сіо ои изе Іо ІПУОІУЄ исіеп іпіо зрогіз ? 

й ОоуоиГо О\У уоигз Ье іпзігисііопз уои §ІУЄ Ье зіисіепіз ? 

уои сіоп 1: \уЬу ? 

уои уои еасЬе апсі соасЬез \УЬ сопсіисі ІП§ а 1е83оп ? II ои 

сіо \уЬу ? 

10 Те! аЬои (Ье ргерагаііоп апсі ргоуіс1іп£ оГ уоиг РЕ еззоп. 

ТЕХТВ 

Ь Е 8 8 ( Ж Р І , А Ш П Ч С 

І. Рге- ЄХІ ЄХЄГСІ8Є8. 

Тгапзіаіе іЬе ГОІЇО\УІП§ \УОГСІ8 апсі рЬгазез \уііЬоиі уосаЬиіагу. 

А сіаііу ІЄ880П ріап; іо гесоттепсі; іо сЬеск ир гезиііз; зсЬете; Ь г т ; іЬе гезі 

оГ іЬе зго^гап чугкіеп іогт; зетезіег, 

па Ше §упопут8 іо іЬе ГоПошпц \уог«І8 Сопши а а сі опагу. 
1) тапа^е; сопсіисі; рііоі; 8іеег; зирегуізе; сіігесі; сопігої; 

b) §и'с1е 2) сіііетта циезііоп, гШІе, сіїіїісиїіу рихгіе, р есіісатепі; 

c) і ераге 3) 8кеісЬ, сіе8і§п, зсЬеше, ргосесіиге ріоі, с а\у тпЬосІ 

сі) ргоЬІет 4) Гогтег, ргесесііп§, ргіог, еагііаг, аґогезаісі, іоге§оіп£, апіегіог; 

е) ргеуіоиз 5) ГитізЬ, геасіу, іїі, апап§е, ріал, СОПІГІУЄ, ргесіізрозе. 

II Не асі апо ігажіаіе іНе іехі.. 
А сіаііу ІЄ880П ріап ргоуісіез а §иіае Гог ІеасЬіп£ а Іеззоп сіигіп§ опе сіазз 

регіосі. ЗисЬ ріапз аге изиа 1у аггап^есі іп а деіаііесі таппе> апсі сопіаіп зи^езі оп* 

аз іо £оа1з, зресіііс асііуіііез, іпзігисііопа теіЬосіч пгосесіигез ої сіазз 
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§ап оп, апсі гпе'Ьо< теазигіп§ сЬескіп§ ир оп сіа ієззоп 

ріап ті§Ьі СОУЄГ, Гог ехатріе, шпіЬ-£гасіе Ьоуз іо рипі а ГооїЬаІІ ог іо Ьаі а 

р1ау§гоипс1 Ьаіі 

ТЬе ргерагаїіоп апсі изе ої ієззоп ріапз із §епега11у гесоттепсіесі Ьу 

ехрегіепсесі ІеасЬегз апсі \УГІ ег оп чиЬ]есі сіеа1;п§ іЬ згоГєзхіопаі есіиса іоп і із 

сіаітесі Ьаг Ье изе ої Ієззоп ріапз гезиіі^ іп цгеаііу тргоуесі іпзігисііоп ТЬе 

ГО11О\УІП£ зиттагіхесі зіаіетепі ої іЬе уаіиез оГ Ієззоп ріапз із : 

Ьеззоп р1аппіп§ пзигез а сіє ІПІІЄ ОЬІЄСІІУЄ їоі Ье Ієззоп 

2. її іпзигез а ргорег соппесііоп оГ (Ье пе\у \УІІЬ ІЬе рге\іоия Ієззоп 

3. її іпзигез зоте зсЬегпе оГ зеїесііоп апсі ог^апігаїіоп оіг зи^есі таїіег, 

таїегіаіз, асііуіііез. 

4. її сіігесіз іЬе ІеасЬег'з аііепіюп іо іЬе Іуре оГ еасЬіп§ ргосесіигез тозі 

сіезігаЬІе. 

5. її ргоуісіез Гог асіециаіе зиттагіез оГ ІЬе Ієззоп. 

6. її іпзигез ^оте ипігу іп зоп сіеуеіортеп 

7. її іпзигез а сЬГтіїе азз §птеп 

ТЬеге із по рагіісиїаг Гогт іЬаі зЬоиІсі Ье Го11о\уес1 іп іЬе ргерагаїіоп оР а11 

Ієззоп ріапз. Іп §епега1, (Ье ріапз зЬоиІсі ЗЄГУЄ аз а їїехіЬІе £иісіе Іо а ІеасЬег; зЬоиШ 

Ье тасіе іп \уау іо іпзиге іЬе Іе аііоп оГ рЬ $іса1 есіисаіюп \УІІЬ ІЬе гез оГ іЬе 

зсЬооІ рго£гат; апсі зЬоиШ Ье ргерагесі іп \угі11еп Гогт. Аз Ьаз Ьееп ргеуіоизіу 

роїпіесі оиі, ИІЕ ріапз зЬоиШ іпсїисіе а зіаіетепі оГ зресіїїс О^ЄСІІУЄЗ, зиЬ^есі 

таїіег, теїЬосіз оГ ог^апігаїіоп апсі іпзігисііоп, апсі росесіиге* Гог теазигіп^ іЬе 

гезиііез ої ІеасЬ п§ 

Іп іЬе ргерагаїіоп оГ ріапз іі із гесоттепсіесі іЬаі іЬе рго§гат іп ІЬе гогт ог 

ипііз, Ье ріаппесі Гог ап етіге зетезіег. ТЬе рго^гат Гог ІЬе зетезіег ті§Ьі іпсїисіе, 

зау, зіх ог §Ь( ЕасЬ ої іЬезе ипііз зЬои апаіугесі ог Ьгокеп ир іпіс 

зеуегаї ргооїетз апсі ІЬе песеззагу питЬег оГ Ієззоп ріапз ргерагесі Гог іЬе зіоіиіїоп 

ої еасЬ ргоЬІет [п зоте сазез зеуегаї Ісззопз тау Ье пеесіесі оп опе оЬІет 

\уЬегаз п оіЬег іпзіапсез опе Ієззоп т а у СОУЄГ Ї\УО ОГ тоге р оЬІет^. 

(Огі%іпаІесІ/гот ОеЬогаН А. У/иезІ, Веппеіі У. ЬотЬагсІо Сиггісиїит апсі 
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Мої 

ди п§ опе с' о протягом одно аняття 

.. .іп ІЬе іогт оїипііз... - ...у формі циклів занять... 

Ьа Ьоиісі Ье ІОПОЛУЄСІ що дотримуватися 

\уЬегеа п о е іпзіапсе в то час нших випадках 

Ро ехі ех г сік Є 8 

с е ІЄГШ8 сопсегл п§ ;Ье зресіаіііу-
1 іпй апсі ай ІЬе пГоггпаїїоп аЬош ІЬе т а т роіпіз \УЬІСЬ аге іо Ье 

ошМегесі е ргерагіп§ а Кеззоп ріал 

З, Віуісіе ІЬе Іехі іпіо Ио£Іс рагіз апсї роі Ьеасіт§§ Іо іЬет, 

РІС кеу 8ЄП ЄПСЄ8 о т о Ше Іехі, 

Т Е Х Т С 

АШНАЬ РЬАК 
/„ Рге-іехі ?ХЄГСІ8Є$. 

Тгаш е Міо щ р газез апсі ^огсі-сошЬіпа іопз 

ТЬе уеаґ ехрегіепсез, іо сіеіегтіпе іЬе атоипі, іЬе їаск оГ агіісиїаііоп, Іо Ьіоск 

оиі, а \УеН-гоипсіес1 рто^гат, ІЬе §ГО\УІЬ апсі сіеуеіортепі оГ зіисіепіз, асітіпізігаї 

апсі сопіехіиаі сопзігаіпз, іттесііаіе епуігопшепі, к;£ІІітасу оГ зесопсіагу 

о§гат ауоісі сій оп апсі оуегіар 1еагпіп£ ас сіота 

2 Ріп ІЬе ап опу т з Іо ІЬе іо1їошп§ У ОГСІ 

ооЬ І. зсаііег т Ь сіізогсіе ІїзіигЬ сопГизе 

о ог§ап 2 і8сЬаг§е, сіізеп^а^е сі т зз 

) ко ргоуісіе 3 іізрегзе ііззира е, \уаз1е, ІітіпізЬ 

еп§а§е 4 пе§ §по е. ОУЄ оо е§а 

сіеписіе сі сіезро 
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II. Кеай апсі ітатіаіе ІНе іехі 
ТЬе тозі сошшоп ап Гоипсі аі ІЬе зесопсіагу ІЄУЄ аге Ье а пиаі п ап, іЬе ип 

ріап, апсі іЬе Ієззоп ріап. ІГ опе аззишез іЬаі іЬе £оа1з оГ іЬе зесопсіагу рго£гатЬауе 

Ьееп сіеіегтіпесі, тозі рго^гатз аііетрі Іо ісіепііГу а ріап Гог ІЬе уеаг. ТЬе аппиаі 

ріап Гасіїііаіез ІЬе ІеасЬег' еп(1еауоигз іо сЬаП (Ье уеагз1 ехрегіепсез Гог іЬе 

зесопсі дгу зіисіепі. 

етріоутепі оГ Ье апп іаі аппіп£ осезз сап асіїііаіе е р1апп'п£ 

ргосезз 8ресі! ісаііу її: 

Епзигез Ье етрЬа з Гог е;і азрес оГ іЬе сиггісиїит 

2. Неірз сіеіегтіпе іЬе атоипі оГ Ііте Іо Ье СІЄУОІЄСІ іо еасЬ агеа ог сотропепі 
оГ іЬе р! о£гат 

3. Аззізіз п Ь оскіп§ ои Ье ип , оГ іп гис оп 

4. Расіїїіа еч апсісоо іпа з еяиіртеп апсі ісіїї иза^еЬуГси; апсі зіаГГ. 

Не^з епзиге а \УЄ оип(1есі, уагіесі р 

6. Аззізіз іп соогсііпа оп Ье ееп уагіои зсЬоо етеп аг тісісіїе апсі 

зесопсіагу) апсі рго£гатз \УІІЬІП іЬе зесопсіагу зсЬооІ іізеІГ (^гасіез 9-12). 

ТЬе Іаск оГ агіісиіаііоп атоп£ уагіоиз есіисаііопа рго£га з сопііпие Іо Ье 

а пшіог ргоЬІет іп рЬузісаІ есіисаііоп. ЗсЬооІ рго£гатз, Ггот еіетепіагу іЬгои^Ь 

зесопсіагу, зЬоиІсі Ье соогсііпаіесі, зеяиспіаі, апсі ПО\У Іо^ісаІІу Ггот уеаг іо уеаг апсі 

Ггоп зсЬооІ Ю зсЬооІ іГ есіисаіогз аге Іо тахітіхе іЬе £гомЬ апсі сіеуеіортепі оГ 

зіисіепіз. Соттипісаііоп із геяиігесі атоп£ ргоГеззіопаїз зііиаіесі іп зсЬоІз Іо епзиге 

арргоргіае зедиеп сі уеілпшеп оГ зкіїїз кпо\у есІ£е, апсі исіе сі оп 

ехрегіепсеч іп рЬузісаІ есіисаііоп 

ОГіеп асітіпізігаїіуе апсі сопіехіиаі сопзігаіпз іпЬіЬіІ іЬе аііаіпітепі оГ зисЬ 

агіісиїаііоп. ТЬе Гогтег із оГіеп геасіііу ЄУІСІЄПСЄСІ Ьу а іаск оГ асітіпізігаїіуе іпіегезі 

апсі зиррогі, зотептез сотЬ песі \УІІЬ а Г ог аЬіІ у о ипсіегз аг сі Ье 

соп Ьиіопзо рЬуз'са* есіисаііоп о з исіеп сіе\< ортеп \УЬ)1Є іЬе е зе о 

сопзоаіпз зотеїі :іез етег^ез Ггот іЬе а е епуігоптеп о рЬуз'саІ 

есіиса оп зисЬ аз ипргоГеззіопаї аііііисіез оГ со еа^иез апсі іЬе рЬуз' а1 есіисаііоп 

Гас Ну'з аск оГ зиррогі о сопсегп Гог чиаіііу рго£гатз. Апісиїаі оп Ьеі\уееп 
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рго£гаш5 т и зі Ье ассотр Ьесі ІЬе е§ііітасу ої ;есопсіагу рго£гат із Іо Ье 

т а песі апсі иррогі із о Ье £еп гаіесі Ггот ІЬе уагіоиз риЬіісз зєгуєсі 
Сиггісиїаг таїегіаіз тизі Ье оЬіаіпесі, гєууієсі апсі апаїігесі Іо ауоісі иппесеззагу 

сіирі саііоп апсі оуе^ар апсі (о епзиге ргезепіаііоп сіеуеіортеп:, апсі 1еагпіп£ асгозз 

сіотаіпз іЬаі \уі1 Ье теапіп£ Ьепеіїсіаі апсі ргосіисііуе. 

Н І . Р08І-ЇЄХІ ЄХЄГСІ8Є8 

1. Ріск Ше кеу УУО сІ8 апсі рЬгазез оиі оі* Ше Іехі. 

2 СотрІеіе ІЬе зепіепсез: 

a). ТЬе аппиаї ріап Гасіїііаіез... 

b). 5сЬоо о§г із зЬои 

c). Соттипісаііоп із геяиігесі... 

сі) ТЬе соп ехіиа1 сопзіга пз етег^ез Ггот... 

е), Сиггіси аг т а егіа з тизі Ье 

3. Тгалзіаіе ІЬе зепіепсез іпіо Еп^ИзЬ. 

а), чний план п ан циклу занять та план уроку є обов'язковими для 

виконання навчал но" програм і з фізичного виховання 

б4 Навчальн: програ и повинн' бути узгодженими в іежах навч ьного 

закладу, р'вно ж як і їж ними 

в). Матеріали навчальних програм повинні бути обговорені та узгоджен' 

досвідченими спеціг стами. 

г) Укладання навчальних програм вимагає уникання ненотрібного 

дублювання та невиправданих повторів 

д). Внесок ( зичного виховання у ро шиток армонїйної особистості 

немож иво переоц НИТИ. 

4. ВІУІ е іііе іехі іп о 4 о§іс рагіз апсі ри 1іеасіт§з Іо іЬеш 

5. \¥гіІе Ше аЬзІгас Іо ІЬе іехі. 
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Т Е Х Т Б . 

МОТІУАТІСЖ ТО РН¥8ІСАЬ АСТІУІТІЕ8 

КеасІ апсі гапзіаіе і Ье Іехі* 

А сгіїіса Гасіог іі еагпіп£ т о іуаііоп сап Ье Гіпесі аз ап ппе уе ог 

іпіепііоп ю ЬеЬауе ог іо регГогт іп а рагіісиїаг \уау. ТЬе ипсіег1уіп£ геазопз Гог зисЬ 

асііопз аге саііесі тоїіуез. АІіЬои^Ь іппег іп паїиге, тоїіуез сап Ье іпЛиепсес! Ьу 

ехіегпаї апсі іпіегпаї Гасіогз. ТеасЬегз сіо поі £ІУЄ зіисіепіз тоїіуагіоп. Ьиі гаїЬег 

сгеа е сігситз.апсез апсі аііег асіогз іЬа сопІгіЬи е о ап іпсііуісіиа з уе" о іЬ з 

сіезігаЬІе сЬаг с егіз с 

Ехігіпзс іп иепсез оп т о уа іоп а іЬозе іЬа аге ех егпаї о е псііу'сіиаі 

е\уагсі> зисЬ іеасЬеі арргоуаі, есо£п Ііоп апсі асіе ехегі ро\уе 

пГіиепсе оп з исіепі з 'ЄУЄ? ог т о уаііоп апсі ЬеЬау оиг НО\УЄУЄ іЬезс тоїіуез сап 

гезиіі іп зЬогі- еасЬеуетеп Ро іпз апсе а зіисіеп тау \УО Ьа І ІО ГЄСЄІУЄ ап 

А іп а ип уе Ьауе по п еп оп оГ рагі с'раііп^ іп опсе іЬе ипії із 

епсіесі. ІГ 1іїеІоп£ рагіісіраііоп іп рЬузісаІ асііуііу із оиг §оа1, ІеасЬегз пеесі Іо Ьеір 

исїеп Ьесоте іп е т о а есі о Ье 

Іпігіпзіс іпПиепсез агізе Ггот \УІІЬІП ІЬе іпсііуісіиаі. А £епиіпе сіезіге Іо Іеагп 

апсі іаке ргісіе іп сіоіп£ опе'з Ьезі сап ехегі а 8І£піГісапІ апсі розіїіуе іпПиепсе оп 

опе'з ІЄУЄІ оГ тоїіуаііоп. Іпігіпзіс тоїіуез арреаг Іо Ье тоге сопсіисіуе іо 1еагпіп§ 

апсі зизіаіпесі рагіісіраііоп іЬап ехігіпзіс тоїіуез. \УЬеп зіисіепіз зеек Іо ітргоуе 

іЬеіг регГогтапсе Гог іЬеіг О\УП заке, \уЬеп іЬеу Ігиіу ЬЄІІЄУЄ іп іЬе ітрогіапсе оГ а 

регзопаї ехегсізе рго£гат, іЬеу аге тоге Іікеїу Іо Ье тоїіуаіесі іо Іеагп ІЬе 

песеззагу зкіїїз апсі аііііисіез апсі Іо сопііпие Іо изе іЬет іЬгои^ЬоиІ іЬеіг ІіГе. 

Моїіуаііоп ріауз а зі£піїїсапі гоїе іп ІЬе іпіііаііоп, таіпіепапсе, апсі іпіепзіїу 

оГ ЬеЬауіоиг. ТеасЬез Гасе тапу зііиаііопз УУЬЄГЄ іі із ЬеІрГиІ Іо ипсіегзіапсі \уЬу а 

зіисіепі іпіііаіез а рагіісиїаг Гогт оГ ЬеЬауіоиг. Рог ехатріе, \уЬу сіоез а зіисіепі зіагі 

а регзопаї Гііпезз рго£гат - Іо ітргоуе арреагапсе ог іо таіпіаіп ЬеаІіЬ? Ог, \уЬу а 

зіисіепі Ье^іпз іо тізЬеЬауе іп сіазз - іі із Ьесаизе оГ Ьогесіот, а пеесі оГ аііепііоп, 

ог а ргоЬІет аі Ьоте? 
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Весаизе шоііуаііоп із сгііісаі іп 1еагпіп£, ІеасЬегз гпизі Ьеір зіисіепіз сіеуеіор 

агп. Сгеаііп§ іпіегезі апсі сопзісіегаїіоп ої зіисіепіз' пеесіз, езіаЬІізЬіп^ 

а ГауоигаЬіе сіазз сіітаіе, іеасЬіп^ Гог зиссезз, апсі зеїііп^ §оа1з аге зеуегаі 

арргоасЬез сопсіисіуе іо епЬапсш§ зіисіепі тоііуаііоп 

{Огі^іпаїесі/гот ОєЬогак А. У/иезІ, ВеппеП У. ЬотЬагйо Сиггісиїит апі 

1 РиІ Ііеайишз іо еасЬ рага£гарЬ 

З» Ріпсі іп Ше іехі іпГогшаііоп аЬоиІ: 

a) \уЬаі Гасіогз сап шоііуаііоп Ье іпЯиепсесі Ьу; 

b) іеасЬег'з арргоасЬез сопдисіуе іо епЬапсіп£ зіисіепі шоііуаііоп; 

c) іеасЬег'з аііііисіе іо\уагсІ8 іЬе сіазз. 

с Ше ЕУ УУОГС! ои оГ Ше іехі. 

5. УУгіїе Ше аЬ§ігасі Іо Ше гхі„ 
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ШІТ НІ 

МОТОК/8РО КТ8 АСТІVI ТУ РОК НЕАЬТН 

ТЕХТ А. 

РНУЗІСАЬ РГШЕ88: АМ ОУЕКУІЕ\¥ АN^ ВЕРШГГКЖ 

/ . Рге-іехі ех 2ГСІ8Є8 

1. 8іисіу ІЬе асііуе УОсаЬиІагу 

РЬуЗІСаІ ГІІПЄ55 

а пі іпсііу сіиа 

Іо Гееі/кеер іїі 

аз Гіі аз а пскііе 

с'гсиїаіогу зуз еш 

гезрігаїогу зузіеш 

шизсиїаіогу зузіеш 

сіаііу 1ІУІП§ 

Іо ітргоуе 

ітегезі іп зтіЬ. 

Іо іпсіісаіе 

Іо еп§а§е 

піепзку 

сіигаїіоп 

Ггеаиепсу 

Іо §аіп сагчііоуазсиїаг Ьепегіїз 

гііпезз зіаіиз 

Гипезз ргогіїе 

сЬгопіс сіізеазез 

согопагу Ьеагі; сіізеазе (СРГО) 

- фізична повноспраг сть відповідний фізичний 

стан 

фізично здорова особа 

бути здоровим, бадьорим 

цілком здоровий 

система кровооб гу 

система дихання 

- мя'зова система 

щоденне, буденне життя 

- покращувати, вдосконалювати 

- зацікавленість у чомусь 

- вказувати 

- залучати(ея), долучати(ся) 

- інтенсивність 

- тривалість 

частота частотність, перюдичн сть 

- укріплення серцево судинної системи 

- фізичний стан 

- опис/огляд фізичного стану 

хронічн і захворювання 

серцево судинн. >ахворювання 
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включати внос ти ввод ти 

- ЖИТТЯ 

п* три увати 

збільшувати, нарощувати 

- пізнавати 

здоров обробут 

зовн шн'й вигляд 

постава 

власний ім' ж 

придати /отри ати значення 

Тга Ь ошіі§ш)г 8. Тг в оиг річні шсІ ое 

і'сиі їог тизсиїа огу 

^огоизіу а88ос а есі 

а£е с* п 

сіигаїіоп ециепс 

тогеоуе 8ІаШ8 

ргоШе ргітагу 

а\уагепе есіис 

сЬгопіс уаіие 

сопсіис УЄ арр ор 

ециаііу ассгие 

Ье"&Ь епесі арреагапсе 

ро • Ьа 

Тгашіаіе Ьои § а опагу 

Тегш, ог§апіс 8у8їеш, Ьосіу, сігсиїаіогу зувіеш, гезрігаїогу зузіет, тазсиїаіоі 

8У8ІЄШ, ап іпсЦуісІиаІ, іо гесошшепсі, 8іаШ8, ОЩЄСПУЄ, гоїе, сЬгопіс, согопагу Ьеап: 

сіізеазе, Ііґе 8іу1е, есіиса ііопаї рго£гат, Ю зеїесі, № тоїіуаіе, оріітаї, гІ8к Гасіог 

с оуа еазе іта§е 

со рогаіе о 

Ііі'сііте 

та'піа 

Іо ассгие 

схрегі псе 

Ье'п§ 

рреагапсе 

розіиге 

аее 

іо ГЄСЄІУЄ етрЬазіз 
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огт іЬе арргоргіаіе поипч Ггот ІЬе Го1їо\¥їп& уегЬз, 

То еп^а^е, іо ітргоуе, Іо гесоттепсі, (о арреаг, іо рготоіе, іо кпош, іо зеїесі, 
рапісіра іо псогрогаїе, о й 

Сі Діє ІІкгаішап едшуаіепів Іо іЬе Го1Іошп§ рЬгазез. Ше Еп^ІізЬ опез іп 
уоиг 0\УП 8ЄПІЄІ1СЄ8 ог 8!ІИаіІ0П5„ 

1. ю Ье еп^а^есі 

2 іо пеесі іо Ье ітрі ОУЄСІ 

3 а Ііиіе тоге іЬап 

4 ауаіІаЬІе сіаіа оп 

5 аз а р о 

6 іо Ье тоїіуа'есі 

гізк іасіогз аззосіаіесі \УІіЬ 

8 . і о ЗЄГУЄ а з 

9. асісі іопаїїу 

п а \уісіе гап^е 

II. Кеай апй ігатіаіе (Не (ех(. 
ТЬе іегт ркузісаі ріпезз теапз іЬаІ ІЬе ог^апіс зузіетз оГ ІЬе Ьосіу 

(сігсиїаіогу, гезрігаїогу, апсі тазсиїаіогу) аге ЬеаІіЬу апсі ГипсІіопіп£ еШсіепІІу зо 

іЬаІ ГП іпсііуісіиаіз сап Гиііу апсі уі^огоизіу еп§а§е іп асііуіііез аззосіаіесі \УІІЬ сіаііу 

1ІУІП£. 

ТЬе рЬузісаІ Гііпезз ої реоріе ої аіі а§ез пеесіз іо Ье ітргоуесі. АІіЬои^Ь 

іпіегезі іп рЬузісаІ Піпезз із Ьі§Ь, гезеагсЬ іпсіісаіез іЬаі опіу а Ііиіе тоге іЬап 10% 

ої ІЬе асіиіі рориіаііоп еп§а§ез іп ехегсізе оГ зиШсіепІ іпіепзіїу, сіигаїіоп, апсі 

ітс циепсу Ьа із £епе гесоттепсіесі о §аіп сагсі оуазсиїаг Ьепеїї з ОЄОУЄГ 

ауа'ІаЬІе сіаіа оп е Гііпезз 'ЄУЄЇ ої с сігеп апсі уоиіі Ьауе аізесі сопсегп іЬои 

іЬеі йіпезз зіаіиз І арреагз іЬа ІЬе Гііпезз ргоШе о тап сЬ геп апсі /оиіЬ 

пеесіз Іо Ье ітргоуесі 
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РЬузіс Гііпезз Ьаз ощ Ьееп ЬеМ аз опе оГ іЬе ргішагу ОЬІЄСІІУЄЗ ОГ рЬ зісаі 

есіиса оп ОІУЄП іЬе іпс; азесі ашагепезз оГ іЬе прогіапі гоїе о рЬузісаІ Гііпезз іп 

рго щ ЬеаІіЬ апсі гесіисіп£ гізк оГ сЬгопіс сіізеазез (зисЬ аз согопагу Ьеал 

зеазе ргоуісііп£ зіисіеп з шіЬ &е зкіїїз, кпо\у есі£е апсі уаіиез сопсіисіуе іо 

псогрогаип£ арргоргіаіе рЬузіса асііуііу іпіо іЬеіг ІіГезіуІе, ЬоіЬ <іи п£ е 

зсЬооІ уеагз апс! аїіег іЬеу £гаск іе акез оп аасіесі шрогіапсе 

Аз а рагі оГ іЬеіг рЬузісаІ есіисаііоп рго^гаш, зіисіепіз зЬоиШ Іеагп ГЬе 

і О\У ЄСІ£Є апсі зкіїїз песеззагу Ю зеіе апсі раШсіраІе іп рЬузісаІ асііуііу іпіо ІЬеіг 

ше Ециа шропап іисіеп Ьои Ье тоїіуаіесі о іпсогрогаїе рЬу ісаі 

асііуііу іпіо іЬеіг ІіГеІішез Іо таіпіаіп ап оріітаї ІЄУЄІ оГ рЬузісаІ Гііпезз. 

Ішііуісіиаіз \УЬО аге рЬузісаІІу Гіі ассгие тапу ЬепеГіїз, іпс1исііп£ а тоге ГауоигаЬІе 

Ье ІІЬ іаіиз. 8ресіГіса11у, іпсііуісіиаіз \УЬО аге рЬузісаІІу Гіі ехрегіепсе а гегіисйоп 

іп гізк Гасіогз аззосіаіесі \УІІЬ сагсііоуазсиїаг дізеазе, а Ьеі&Ьіепесі зепзе а \УЄ11-

Ьеіп£, ап ітргоуесі арреагапсе апсі розіиге, апсі а тоге розіїіуе зеіг-іта£е. Ап 

іпсгеазеи ЄПЄГ£У ІЄУЄІ сопігіЬиіез Ю £геаіег ргосіисііуііу Гог рЬузісаІ апсі тепіаі 

іазкз Асісііііопаїїу, Гііпезз ЗЄГУЄЗ аз іЬе Гоипсіаііоп Гог раїїісіраііоп іп а шсіе гап§е 

о' рЬ зісаі асііуіііез. Весаизе ої їЬезе апсі питегоиз оіЬег позії УЄ сопІгіЬи іопз Іо 

ап іпсІІУІсІиаГз НГе, рЬузісаІ Гііпезз зЬоиШ гесеіуе зІгоп§ єтрЬазіз іп іЬе рЬузісаІ 

есіиса опсиггіси 

{Огі$іпаїей/гот ОеЬогаН А. Ше$і, Веппеїі У. ЬотЬагйо Сиггісиїит апсі ...). 

Моіев: 

Ьауе нзес! сопсегп іЬот виклика занепокоєння щодо 

2) її арреаг > (Ьа Виявляється що 

Ьав іоп£ Ьееп Ьеісі аз... давно розгля ається як. 

О У Є П І Ь Є па І\уагепезз. Це високе усв іомлення 

ои§ЬоиІ ІЬе впродовж сво го життя 
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I I I . Р08І-ІЄХІ ЄХЄГСІ5Є5. 

1. М а І с Ь 8упопуш8 Г г о т Ш е Ь о і Ь с о ї и т п з . 

Іегт п. 

ЗуЗІет П. 

ЬеаШіу асу. 

уі§огоиз асЦ. 

іпіепзіїу п. 

зиГГісіепІ асу. 

Ьепейі п. 

уаіие п. 

ИГеїіте п. 

сіізеазе п. 

зоиікі асу. 

зиррогі п. 

ЄХрГЄ88ІОП П. 

таїасіу п. 

ргісе п. 

аггап£етепі п. 

сіупатіс асу. 

УІ£ОГ п. 

асіециаіе асу. 

ехізіепсе п 

2. М а ї с Ь а п і о п у т з Г г о т ІЬе Ь о і Ь с о ї и т п з . 

Іо еп§а£е Іо І£поге 
Іо ітргоуе Іо \уаз1е 
Іо гесоттепсі Іо оЬзігисі 
Іо арреаг Ю сіізтізз 
Іо рготоіе Іо геГизе 
Іо кпо\у Ю \УІІЬЬО1СІ 

Ю зеїесі Ю сіата^е 
Іо іпсгеазе Іо уапізЬ 
Іо сопІгіЬиІе Іо сіізарргоуе 
Іо ассгие Іо гесіисе 

3. С о т Ь і п е І Ь е УУОГСІЗ і п аз т а п у рЬгазез аз роззіЬІе и8Іп£ ІЬе шосіеі . 

Мойеі: ркузісаі іпіепзіґу, ркузісаі ехегсізе, рЬузісаІ ІЄУЄІ, ркузісаі кеаїік. 

рЬузісаІ ауаіІаЬІе 

ЬеаІіЬу ітргоуесі 

сагсііоуазсиїаг ргітагу 
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арргоргіаіе рориіаііоп 

ітрогіапі іпіепзіїу 

питегоиз сіізеазе ехегсізе 

зігоп§ ЬепеГії 

зузІет ІЄУЄІ 

Ьосіу О ^ Є С І І У Є 

реоріе ЬеаІіЬ 

4. Сотріеіе (Ье §епіепсе§ апсі ігапзіаіе іііет їпіо ІІкгаіпІап. 

a). РЬузісаІ Гііпезз сап Ье сіеГіпесі аз ... 

b). її арреагз іЬаІ... 

C). Опе оГ ІЬе РЬузісаІ Есіисаііоп ргітагу ОЬ]ЄСІІУЄЗ . . . 

сі). Зіисіепіз зЬоиШ Іеагп ... 

е). Рііпезз ЗЄГУЄЗ аз ... 

4. МаісЬ іЬе епсїіп^з іо ІЬе зепіеі 

a) ТЬе іегт рЬузісаІ Гііпезз теапз 

іЬаі... 

b) Зіисіепіз Ьауе Іо зіисіу... 

c) ТЬе рЬузісаІ Гііпезз ої ресріе... 

сі) РЬузісаІІу Гіі реоріе ассгие... 

е) РЬузісаІ Йіпезз зЬоиІсі ГЄСЄІУЄ.. . 

:Є8 Ье£ІППІП88. 

1. ...зІгоп£ етрЬазіз іп іЬе зесопсіагу 

зсЬооІ рЬузісаІ есіисаііоп сиггісиїит. 

2. ...а Іоі оГЬепеПіз. 

3. ...ІЬе ог^апіс зузіет оГ іЬе Ьосіу аге 

ЬеаІіЬу апсі йтсІіопіп£ еШсіепІІу. 

4. ...пеесіз Іо Ье арргоуесі. 

5. ...ІЬе кпо\УІе<І£е апсі зкіїїз песеззагу іо 

зеїесі апсі рагіісіраіе іп рЬузісаІ асііуііу 

іЬгои^ЬоиІ іЬеіг ІіГеїіте. 

6. Ехріаіп ІЬе \уогд ог рЬгазе. \Угке СІО>УП ІЬе сіеїїпіііоп ассогс1іп£ Іо ІЬе 

тогїеі. 

Мойеі: кпожІесІ£Є - жкаї із кпомп; іке зит о/ іп/огтаїіоп аЬоиі зотеікіп£ 
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РЬузісаІ Гііпезз; ЬепеГіІ; сіаііу 1ІУІП£; іо ітргоуе ЬеаІіЬ; Іо §аіп сагс1іоуа$сиіаі 

ЬепеГії; сіізеазе; сЬгопіс сіізеазе; ІіГезІуІе; ІіГеііте; гізк Гасіогз; арреагапсе; \УЄ11-

Ье п§. 

СІУЄ Еп^НзЬ едп уаїепіз іо іпе ГОІІО\УІП§ рЬгазе8„ ІІзе Шет П опг о ^ 
уешепсез ог зііиаііопз 

бути за учен о ично 

люди різного віку 

бут цілком здорови 

а пкавленість зичном здоров 

5. виявляється, що 

6. зменшення риск хрон них захворювань 

7. відповідна фізична ДІЯЛЬНІСТЬ 

протягом шкіл 'ИХ років та після закінчення іколи 

9, як частина програми : фізичного виховання 

тих чи інших причин 

Маке ир 1 0 циезііопз іо іпе іехі. АПЗУУЄГ Ше 

ск Ше кеу \УОГСЇ8 опі оі Ье іехі. 

10 , РГОУЄ Ше роші8/5іаіешепі8 

а РЬузіса ! Гііпезз о реоріе о аі а§ пеесї о Ь е і т р УЄСІ 

Ь) піегезі т рЬузіса! Гі пезз з Ь §Ь 

Реоріе зЬоиІі р ра іг рЬувіс; асііуііуіі ои^Ьоиі І іЬе т е 

РЬузісаІ у Гі реол іссгие а т о оигаЬ е Ьеа 

е) РЬузісаІ Гііпезз зЬоиШ ГЄСЄІУЄ зігоп§ етрЬаш іп іЬе рЬузісаІ есіисаііоп 
сиггісиїит 
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ТЕХТ В 

ССЖТМВІЛГ (Ж ОР 

НЕАЬТН-КЕЬАТЕВ РПТЧЕ88 ТО НЕАЬТН 

Рге-іехі ехегсіхея. 

Т г а іЬои изіп§ а & сі опагу. 

ЄУЄПЇІОП Р05ІІІУЄ, ; огпоіюп согопагу, гіз Гасіогз, пишЬеі Ьурегіепзоп 

сЬоІезіегоІ, сііаЬеіез, зех, зігезз ІіГезІуІе, еІесІгосапіюегарЬіс, шосііГісаііоп, 

іе^иіагіу, сагсііогезрігаїогу, аззосіаіесі, £епезіз, еіетепіагу, іпасііуііу. 

2. Ппсі Іііе зупопут о ІЬе Г о Н о ш п ^ \УОГСІ5. С о п з ііі а гіісііопагу 

а) ЬеаІіЬу зіор оск іпіе гир ЗІО\У оЬзіг с 

сЬ асіуапсе Гозіег. епсоига§е зиррогі аззізі 

3. сіізогсіег, таїасіу, зіскпезз, іііпезз, аіітепі 

4. ехріогаїіоп, іпуєзіі^аііоп, зіисіу, чиезі, зсгиііпу 

ргото 5. Ьаіе \уЬо1езот , зоипсі, зігоп§ оЬи 

/ / . Кеасі апсі ігатіаіе іке Іехі. 
КезеагсЬ іпсіісаіез іЬаІ таіпІаіпіп£ заІізГасІогу ІЄУЄІЗ ОГ ЬеаІіЬ-геІаіесі Гііпезз 

сап Ьауе а розіїіуе ітрасі оп ап іпсііУІсІиаГ з ЬеаІіЬ іп Іегтз ої сіізеазе ргеуепііоп 

апсі ЬеаІіЬ рготоііоп. Іп іЬе ІІпііесі Зіаіез, ІЬе §геаІезІ зіпріє саизе ої сіеаіЬ із 

согопагу Ьеагі сіізеазе (СНБ). ТЬе ргоЬаЬіІіІу ої ап іпсііуісіиаі сіеуєіоріп^ СНБ із 

геїаіесі Ю іЬе гізк Гасіогз опе роззеззез ог Іо \УЬІСЬ опе із ехрозесі. ТЬе гізк Гасіогз 

аге сііуісіесі іпіо ргітагу апсі зесопсіагу опез. Ргішагу гізк Гасіогз аге аз ГО11О\УЗ: 

сі§аге11е зтокіп£, Ьурегіепзіоп, еіеуаіесі зегит сЬоІезіегоІ. ОЬезіїу, сііаЬеІез, а^е, 

зех, гасе, зесіепіагу ІіГезіуІе, риїтопагу Гипсііоп аЬпогтаїіІіез, Ьі^Ь-зІгезз ІіГезіуІе, 

Гатіїу Ьізіогу (Ьегесіііагу), Ьі^Ь игіс асісі ІЄУЄІЗ, е1есІгосагсііо£гарЬіс аЬпогтаїіііез 

сіигіп£ ехегсізе, регзопаїііу апсі ЬеЬауіоиг раїїегпз. ТЬе £геаіег ІЬе питЬег іЬе гізк 

Гасіогз, іЬе §геаІег ІЬе ІікеїіЬоосІ ої сіеуе1оріп§ СНБ. Зоте оГ іЬезе гізк Гасіогз, 
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зисЬ аз Ьегесіііу а£ зех апсі гасе саппо Ье сЬап есі. НО\УЄУЄ папу оі Ье 

ргітагу апсі іЬе зесопсіагу Гасіогз аззосіаіесі \УІІЬ СНВ 8исЬ аз зтокіщ* зесіепіагу 

Шезі> е оЬезіїу, апсі е?еуа есі зегит сЬоІезІегоІ з а ііпсііоп оГ ап іпсііУісіиаГз 

ІіГезІуІе апсі ЬеЬауіои раїїегпз 

Іпсіїуісіиаіз \УЬО сЬоозе іо аЬапсіоп а зесіеп агу Гезіу е апсі роог пиігіїіопа 

ргасіісез сап сіесгеазе іЬе ргоЬаЬіІііу іЬаі іЬеу \уі11 асциіге СНБ. Моге зресіГісаІІу, 

іпсііуісіиаіз \УЬО таке а сотт і ї теп і іо сіеуеіор апсі таіпіаіп арргоргїаіе ЇЄУЄІЗ ОГ 

ЬеаИЬ-геІаіесі Гііпезз - іЬаі із, іЬозе \УЬО ехегсізе ге^иіагіу іо таіпіаіп заіізГасЮгу 

ЇЄУЄІЗ ОГ сагсііогезрігаїогу епсіигапсе апа Го11о\у зоипсі пиігіїіопаї ргасіісез - \УІ11 

гесіисе тапу оГ іЬе гізк Гасіогз аззосіаіесі \УІІЬ ЄНО. Весаизе іЬеге із ЄУІСІЄПСЄ іЬаі 

ІЬе ^епезіз оГ СНБ сап Ье£Іп іп уоиіЬ, іі із сгіїісаі іЬаі рЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬегз 

аі іЬе еіетепіагу апсі зссопсіагу ЇЄУЄІЗ Ьеір зіисіепіз сіеуеіор ІЬе зкіїїз, кпо\УІесі&е, 

апсі аііііисіез песеззагу іо 1еасііп£ а Ьеаііпу ІіГезІуІе апсі Іо гесіисе іЬе іЬгеаі оГ СКЮ. 

АпоіЬег ЬеаІіЬ ргоЬІет із оЬезіїу. її із езіітаїесі іЬаг. аз тапу а8 50% оГ аіі 

сЬіШгеп ап ОУЄПУЄ<§ЬІ, апсі тапу оЬе аго\у іс Ье оЬ а<Іи Із. Веіп§ 

оЬезе сап 'еасі Іо а питЬе о ЬеаІіЬ ргоЬІетч 

Оеуе1оріп§ апсі таїпіа піп§ оріітаі Ьосі; сотро оп ап піе^гаї рагі оГ 

ЬеаІіЬ геіаіесі Гііпезз. Іп асісііііоп Ю оуегеаІіп£, Іаск оГ рЬузісаІ асііуііу сопІгіЬиІез 

Іо оЬезіїу. ТЬегеГоге іЬе оЬзегуаііоп оГ §оосі пиігіїіопаї ргасіісез іп сопіипсііоп \УІІЬ 

ргорег ехегсізе сап Ьеір іпсііуісіиаіз Іо аііаіп апсі таіпіаіп ІЬе ргорег гаііо ої Гаї іо 

іеап Ьосіу ііззие 

З о т е ЬеаІіЬ ргоЬІетз аге геїаіесі іо іаск оГ тизсиїаг зІгеп^іЬ, тизсиїаг 

епсіигапсе, ПехіЬіІіІу, апсі Ьаск сіізогсіег. \Уеак, іепзе тизсіез та ї аге зігаїпесі 

ГигіЬег \уЬеп регГогтіп£ сіаііу асііуіііез, іпПехіЬіІііу саизесі Ьу іпасііуіііез, апсі роог 

розіиге саизесі Ьу \уеак аЬсіотіпаі тизсіез сопігіЬи е о Ьаск ргоЬ е т з А р о^гат 

оГ ехегсізез іЬаі Госизез оп зІгеп§іЬепіп£ Ье тиз^ез ітргоуіп§ тизсиїаг 

епсіигапсе, апсі ПехіЬіІіІу сап Ьеір аііеуіаіе апсі ргеуєпі Ьаск сіізогсіегз. Асісііііопаїїу, 

ргорег ЇЄУЄІЗ ОГ тизсиїаг зІгеп^іЬ, тизсиїаг епсіигапсе, апсі ПехіЬіІіІу Ьеір 

іпсііуісіиаіз регГогт ІЬеіг сіаііу асііуіііез тоге еазііу апсі гезиіі іп Іезз ГаІі§ие 

(Огщіпаїед,/гот ОеЬогак А. фиезі, Веппеїї 3. ЬотЬагіїо Сиггісиїит апсі...) 
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Шіеа: 
роог пиі і іопаї ргасіісез... неправильне харчування 

іі із егіїіса!.. вкрай необхідно 

Раз ехі ехегсізе я апі Іа&кз 

а Ріск оиі Ше Іегтз сопсегпіп§ Ше зресіаііу. 

па аші геасі Ше тГогтаїіоп а'Ьоіи-

ргішагу гізк Гасіогз Гог СНВ 

есопсіагу гізк Гасіогз Гог С 

іЬе оЬез: іу ргоЬІет 

іЬеса зео Ьасксізогсіег 

теазигез о Ье аЬІе о рег огт сіаііу асііуііу ргорегіу. 

ісіе е їехі іпіо Іо^іс рагіз ашї риі ЬеаОіп^ іо Шет 

Ріс і 5-7 е зепіепсез оиі оГ Ше іехі* 

ТЕХТ С 

Р І Т № 8 8 С О М Р О N Е N Т 8 

Рп -І2ХІ ех ГЄЇ8Є8 

Тгапзіаіе іЬе ГоИошп^ рЬгазез іпіо тагаїпіап, 

НеаІіЬ-геІаІесі Гііпезз, зкШ-геїаІес! Гііпезз, ЬеаІіЬу ІіГезіуІе, сагсііогезрігаїогу 

сіигапсе іЬе епііге Ьосіу'з аЬіІііу тизсиїаг епсіигапсе, тизсіе £гоир, ехіепсіесі 

К гіосі оГ і і те , Гиіі гап^е оГ тоїіоп Ьосіу сотрозіїюп Ьосіу з еяиіііЬгіит 
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2. Ріімі ІЬе апіопутз Іо ІЬе Го1І<шіп£ \УОГСІ8. 

а) ЬеаКЬу асу. 1. раті, еіетепі, рагіісиїаг, 1аскіп§, ипГіпізЬесі 

2. ІПЄГГЄСІІУЄПЄЗЗ, \уеакпезз, ітроіепсе, Ггаіііу, ГееЬІепезз 

с) Гогсе п. 3. сіізеазесі, ііуигіоиз, похіоиз, Ггаіі, сіеіісаіе 

сі) ГІехіЬІе ааі 4 регтії, а11о\у, Ьеір епсоига^е рютоіе 

е) юіг асі 5 Ьагсі, гі§ісі, Гіхесі ипЬепсііп£ Гіг і 

II. Кеаа апй ІгатШе іНе Іехі 
РЬузісаІ (ііпезз іпсіисіез ЬеаІіЬ- апсі зкіїї-геїаіесі сотропепіз 

Неа аіесі йіпезз із сотргізесі о іЬозе Гііпезз сотропепіз сіозеїу 

аззосіаіесі \УІ№ іипсііопаї ЬеаІіЬ ЗаіізГасЮгу ІЄУЄІ ОГ Гііпезз оГ іЬезе сотропепіз 

Ьауе Ьееп аепІіГіесі аз сопІгіЬиІіп£ теазі аЬІу іо ЬеаІіЬу ІіГезІуІе апсі о 

ргеуепііоп оГЬеакЬ ргоЬІетз. ТЬе ЬеаїїЬ-геІаіесі Гііпезз сотропепіз аге аз ГОІІОХУЗ: 

• Сагсііогезрігаїогу епаигапсе. Сагсііогезрігаїогу епсіигапсе, оГіеп геГеггесі ю 

аз сагсііоуазсиїаг епсіигапсе, із іЬе епііге Ьосіу'з аЬіІіІу іо ехегсізе уі^огоизіу 

Гог ех епсіесі регіоск оі і те чуііЬои ипсіие Гаїі^ие 

• Мизсиїаг зігеп^іН апсі епаигапсе. Мизсиїаг зігеп£іЬ із ІЬе аЬіІіІу оГ а тизсіе 

ог тизсіе £гоир Іо ехегі Гогсе іп а зіпріє еГГогі а^аіпзі гезізіапсе. Мизсиїаг 

епсіигапсе геГегз Іо ІЬе аЬіІіІу оГ ІЬе тизсіе ог тизсіе £гоир Іо ереа есі 

ехегі іогсе а§аіпзІ гезізіапсе Гог ап ехіепсіесі регіосі оГ ііте. 

• ПехіЬіІіІу. РІехіЬіІіі) із іЬ аЬ ііу оГ уагіоиз юіпіз оГ іЬе Ьосіу іо тоуе 

іЬгои^Ь іЬеіг Гиіі гап§е оГ тоїіоп. 

• Воду сотрозіііоп. Восіу сотрозіїіоп ге Гегз іо ІЬе регсепіа^е оГ іЬе іоіаі Ьосіу 

\уе іга із Гаї аз оррозесі £о Іеап ііззие 

8кі11-ге1агесі Гііпезз із сопсегпесі (її іЬозе рЬузіаІ ^и ез Ьа епаЬ іЬе 

тсітсіиа іо регг>гт тсуетепі апсі зрогі зкіїїз еГГесііуеІу. ТЬе УЄ зкі11-ге;аіесі 

Гііпезз сотропепіз аге аз ГО11О\УЗ 

§іІііу із іЬе аЬіПіу Ю арісі сЬап^е оп Ьосі тоуетепі \уЬііе 

тоуіп§ 
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аі пс іЬе аЬ таіп а п йіе Ьосі ечи иш \УЬ уагіои 

ОПЗ\УЬ ОУІП§ апсі опаг ро ііопз. 

Соо іаііоп І8 ІЬе аЬіИіу Іо іпіе£га1е зепзог апсі тоїог зузіетз ЦЬаІ і е 

апсі соогсііпа іоп ог еуе-ГооІ соогсііпаїіоп) Іо ргосіисе еїїісіепі тоуетеп 

Ромгег, оЙеп геїеггесі (о аз ехріозіуе зігеп^іЬ, із ІЬе аЬіШу іо еіїесііуеіу 

Їп1е§га1е 8Ігеп£іЬ апсі зреесі іо ргосіисе шахішиш шизсиїаг Гогсе аі шахішиш 

реесІ 

Зреей із тЬе гаїе оГ ШОУЄШЄПІ апсі оГіеп геГегз іо іЬе аЬШіу Іо ШОУЄ гаріШу. 

Весаизе оГ Ше ітрогіапсе оГ ЬеаІіЬ-геІаіесі Шпезз іо іЬе іпсІІУІсІиаГз ЬеаІіЬ, 

ргіогіїу зЬои Ье £*УЄП Іо азз'8їіп§ еасЬ зіисіепі іо е а т ІЬе зкіііз апа кпо\ е е 

апсі іо пзіііі Ье соттіїтепі песеззагу Іо сіе^еіор апсі таіп.ап заіізГасіогу ІЄУЄІЗ 

Ьеа есі ТЬе зсЬоо агз а ап орі ітит сїеу^ор 

Гауоиг еа'іЬ ЬаЬіІз. 

(Огі%іпаіе(1 /гот ОеЬогап А. Шезі, Веппеїі ЬотЬагйо Сиггісиїит апсі ...) 

III Ро$І~ЇЄХ< ЄХЄГСІЕЄ8 
1. \УНІЄ СІО\¥П е сіейпііівш оГ іЬе ІОІІОШО§ П0ІІ0П8 Епсіигапсе, їїехіЬіІііу, Ьосіу сотро ;ІІІОП Ьа псе, реесі, а§і іу соогсііпаїіоп ро\УЄ 

2 ІЬе зкії геїагей сотропепіз 

Nате е Ьеа -геїаіеіі со ропепіз 

Т Е Х Т О 

В І Ш С Ш Е 

Кеа а ігап іаіе ІЬе іехі. 

ЗЄУЄ ргоЬІе 18 тау Ье ехрегіепсесі Ьу зіисіеп аз іЬеу тоуе ои§п Ье 

сі сіеуеіортеп Зоте оГ іЬе ргоЬІет^ іпсїисіе соріп§ \УІІЬ зігезз, епаїіоп 

іг аЬиве. 

Лсіоіезсепі сіги§ изе із а зегіоиз ргоЬІет Іосіау. АІсоЬої, ІоЬассо, тагциапа, 

апсі сосаіпе аге ІЬе тозі Ггециепііу изесі сіги^з. НО\УЄУЄГ, зоте асіоіезсепіз тау изе 
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іпЬаІапІз, атрЬеІатіпез, Ьа11исіпо§епз, зесіаііуез, апсі Ьегоіп. Везісіез ііз ЬагтГиІ 

еГГесІз оп ЬеаІіЬ, сіги§ изе сап асіуегзеїу аГГесІ сіеуеіортепі іп шапу агеаз оГ ІЬе 

іпсііуісіиаГ8 ІіГе. 

Иитегоиз геазопз ехізі Гог с!ги§ изе Ьу уоиіЬ. Опе оГ іЬе тозі зі^піГісапІ 

іпГІиепсез оп уоиіЬ Ье§іппіп£ іо изе сіги^з із реег ргеззиге. Ве1оп§іп£ апсі Гее1іп§ 

ассеріесі Ьу оіЬегз із езресіаііу ітрогіапі іо асіоіезсепіз. 8осіа11у іпзесиге 

асіоіезсепіз т ау Ье§іп Іо изе сіги§8 оиі оГ сигіозіїу апсі ІЬе пеесі Іо ехрегітепі. 

ШГогіипаІеІу, ехрегітепіаііоп оПеп Іеасіз ю сЬгопіс изе апсі аЬизе. Асіоіезсепіз 

т а у изе сіги§з аз а Гогт оГ геЬеИіоп а§аіпзі рагепіз апсі іп сіеГіапсе оГ зосіаі погтз. 

ОПеп, асіоіезсепіз т ау іигп Іо сіги^з Іо езсаре Ггот Іепзіопз, Ггизігаїіопз, апсі Геагз. 

Зоте асіоіезсепіз изе сіги^з Ьесаизе оГ ІЬе рІеазигаЬІе зепзаііопз аззосіаіесі \УІІЬ 

ІЬеіг изе ог аз ІЬе теап Іо рготоіе зе1Г-а\уагепез§. ЬО\У зеІГ-езІеет апсі а Іаск оГ 

зеІГ-сіізсірІіпе Ьауе оПеп Ьееп сіїесі аз гізк Гасіогз іп зиЬзІапсе аЬизе. 

Опе а1агтіп§ ігепсі із ІЬе іпсгеазіп§ ще оГ апаЬоІіс зїеюісіз Ьу зіисіепіз, 

рагіісиїагіу таїез. ОЬіаіпесІ І11е§а11у апсі ІурісаІІу іакеп іп те^асіозез, апаЬоІіс 

зіегоісіз а1оп§ \УІІЬ ІЬе Ігаіпіп§ сііеі апсі а сотргеЬепзіуе Ьосіу Ьиі1сііп§ рго§гат сап 

іпсгеазе \УЄІ§ЬІ апсі тизсіе зіге сігатаїісаііу. \¥Ьі1е оПеп іакеп іп Ьорез оГ 

ітргоуіп§ аіЬІеІіс регГогтапсе іЬеу аге іпсгеазіп^іу Ьеіп§ изесі Ьу попаїЬІеІз Іо 

ітргоуе ІЬеіг арреагапсе. Рог Іеепз Ьезеї тхЬ ІЬе іпзесигіїіез ІЬаі оПеп ассотрапу 

асіоіезсепсе, зіегоісіз ргоуісіе а яиіск \уау ю ітргоуе опе'з арреагапсе апсі, 

зиЬзециепІІу, опе'з рориіагіїу апсі зеІГ-сопіїсіепсе. 

ТеасЬегз пеесі Іо Ье кпо\УІесІ£еаЬ1е аЬоиІ ІЬе уагіоиз зі^пз Иіаі іпсіісаіе сіги§ 

изе Ьу зіисіепіз. 5оте оГ іЬезе зі§пз іпсіисіе сігатаїіс сЬап§ез іп арреагапсе, гесіпезз 

агоипсі ІЬе еуез апсі сіііаіесі риріїз, Іаск оГ тоїіуаііоп, зЬогі аііепііоп зрап, сіес1іпіп§ 

Егасіез, апсі ехсеззіуе аЬзепсез. 

РЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬегз сап іпсогрогаїе сІпі£ ргеуепііоп зігаїе^іез іпіо ІЬе 

рЬузісаІ есіисаііоп сиггісиїит іо геіпГогсе ІЬе зсіюоїшісіе ргеуепііоп рго^гат. 

РЬузісаІ асііуііу сап Ье изесі іо Ьеір ргосіисе іЬе гізк Гасіогз аззосіаіесі \УІІЬ 

зиЬзІапсе аЬизе. 

(Огі8іпаіесі/гот ОеЬогаИ А. Шезі, Веппеїі 3. ЬотЬагйо Сиггісиїит апсі ...) 
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2.1'іск ІЬе кеу >УОГСІ8 апсі рЬгазез оиі ої іЬе іехі. 

Д. 1ІПІ8І1 ир іЬе 8епіепсе8: 

a) ТЬе тозі Ггеяиепііу изесі с1ги§8 аге ... 

b) Реег ргеззиге із ... 

c) Опе а1агтіп£ Ігепд із ... 

а) АпаЬоІіс зіегоісіз сап іпсгеазе ... 

е) Оги£ изе 8І§пз іпсїисіе ... 

4. Тгапзіаіе іЬе зепіепсез іпіо Еп^ізЬ. 

а). Вживання та залежність від наркотиків - одна з найсерйозніших проблем, 

які постали перед підлітками та молоддю. 

б). Загальновідомо, що наркотики мають шкідливий вплив на здоров'я людини 

та на її всебічний гармонійний розвиток. 

в). Багато причин приводять до вживання наркотиків підлітками та молоддю. 

г). Іноді, щоб вдосконалити будову тіла та зовнішній вигляд, юнаки вживають 

стероїди. 

д). Вчителі повинні знати основні ознаки, які вказують на вживання учнями 

будь-яких наркотичних речовин. 

5. БІУІСІЄ іЬе іехі іпіо 3 рагіз апсі риі ЬеасНп£8 іо іЬеш. 

6. \¥гііе іЬе аЬзігасі іо іЬе іехі. 
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Ш І Т I V 

М У Р І І Т Ш Е Р & О Р Е 8 8 К Ш 1 8 

А Р Н ¥ 8 І С А Ь Е В и С А Т К Ж Т Е А С Н Е К 

ТЕХТ А 
РНУ8ЇСА1 ЕВІІСАТІСЖ ТЕАСНЕК КОЕЕ88 (Ж 

Рге ІЄХІ ЕХЄГСІ8Є5 

іїіДу і] е асііуе уоса иіагу 

Р Геззіопа* сиггісиїит - навчальна програ а 

То іаке сой пройти урс навчання 

То аїїепсі сіаззез - відвід вати заняття 

РЬузісаІ асііуііу - фізична діяльність 

МеіЬосІз оГ(еасЬіп§ методи нам чан я 

8кі11 ріоіїс епсу - профес йні навики 

То "езропзіЬіІіііез - викон вати обов'язки 

пситЬе Е ІИЙ н 

Сиггісиїит сіеуеіор еп вироо ення рогра и 

Рго§гат рготоЬоп росування / вті. к програми 

Ехре сесі досвідчений 

о іаке сЬаг£е оГ нести відпов дальн'сть 

То Ье ропз'ЬІе бути відпов 

То риі іЬеогу іпіо ргасіісе - впроваджувати теорію у практику 
То аррі - застосов вати 

То асе сЬачеп§е5 постати перед проб емни и си ц 

То езІаЬІізЬ геїаиопзЬ рз - встановлювати стосунки 

Вигпоиі - зрив 

То ргеуеп запоб двертат 
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ГгапвсгіЬе Ше Го11о*іп£ УУОГСІЗ. Тгаіп уоиг ргоїитсіаііоп. 

и геяиіге 

>1 с спс питегоиз 

гс о ехрегіе 

тс і ігЬеп Гтаїїу 

ріііі з рЬ арріу 

кію\у1есі£е ігетепсіои 

ЗІ ги П£ соїіеа^иез 

і гед а(і]изітеп 

її ег а\уаге 

уріс еззепііаі. 

З Ггап йіюиї шіп£ а йісі опагус 

РгоГезвіопаІ, ІІЄ8І£ПЄСЇ, едисаііопаї іЬеогу, Ю дізсизз, Іо Ье саіе§0гігес|т ^ігесііу 

шсіігесйу, іурісаііу, р1аппіп§, аітіпізігаїїоп, ІІІГЄГ.ІІИБ, РГО§г^ рготоііоп, 

азмзіапсе, іо риі іЬеогу іпіо ргасіісе, со11еа§ие$, асітітзігаїог, 8 е і ш § р г о Ь 1 е г 1 

О ПГЄУЄП 

О арргор іа іе поипз Ггот Ше Гої о\уіп§ УЄГ 

То сіезі^п, іо ргераге, іо Іеагп, іо аііаіп, іо арргесіаіе, ю геїаіе, і0 ш аззізі. 

арр ай о ргеуеп 

5. СІІУЄ Ше Шгаіпіап е^иіVакп^8 іо Ше ГоІ1отп§ рЬгазсз. £П£ИІ8І1 011Є8 

оиг о т і 8еп епсе§ ог іиаІїоп8о 
1 Ье си сиіит із аезі§песі 

2 іп о сіег іо еагп 

3 т е осізоГ еасЬ'П^; 

т а Ье са е£0 хесі іп о 

е §а§е п тап ас іуІ 'є 

е сЬаг£е оГ; 
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о Г се т а п сЬа' еп§ез 

8 Іо сопсегп аЬои сотреї 

9 зЬоиісі Ье а\уаге о і": 

0 о Ьгіп§ аЬои; сііапце п 

еа апсі ігапчіаіе (Не іехі 

ТЬе ргоіеззіопаї сиггісиїит шЬісЬ уои аге Ґо1кгоіл£ із йеедпесі (о ргераге 

уои ю Ье а ІеасЬег ої рЬузісаІ есіисаііоп. Уои аге іакіп8 ргоіеззіопаї соигзез іп 

есіисаііоп апсі рЬузісаІ есіисаііоп іп огсіег іо іеагп Ьо* ю іеасЬ сЬіісігеп. Іп іЬе 

сіаззез ^ЬісЬ уои Ьауе аііепсіесі іп рЬузісаІ асііуіііез апсі іп есіисаііопаї Шеогу уои 

Ьауе Іеагпесі тисЬ оГ ІЬе зиЦесі тапег оІрЬузісаІ есіисаііоп апсі Ьауе сіізсиззесі ІЬе 

рЬіІозорЬу оС есіисаііоп апсі теїЬосіз оГіеасЬіп§. 

ТеасЬіп8 рЬузісаІ есіисаііоп із тоге іЬап іпзігисііп8 зіисіепіз апсі Ье1ріп8 

Іііет аііаіп іЬе сіезігесі есіисаііопаї оиісотез оГ зкіН ргоЯсіепсу, рЬузісаІ Гііпезз, 

кпо\УІес1§е, апсі арргесіаііоп Гог іЬе уаіие оГ рЬузісаІ асііуііу. РЬузісаІ есіисаііоп 

ІеасЬегз тизі аізо (ОДІ а питЬег ої гезропзіЬІІШез іпситЬепІ ироп іЬет аз Гасиїїу 

тетЬегз іп ІЬе зсЬооІ. ТЬезе оЬ1і8аііопз т а у Ье саіе8огі2есі іпю ресіа8о8іса1, 

іпзіііиііопаї, апсі ргоГеззіопаІ гезропзіЬіІіііез. 

Іп а ЬгоасІ зепзе, р е с і а ^ с а ! гезропзіЬІІІііез аге іЬозе асііуіііез іЬаі аге 

геїаіесі, еііЬег сіігесіїу ог іпсіігесіїу, іо іеасЬіп8 рЬузісаІ есіисаііоп сіаззез апсі іЬе 

рЬузісаІ есіисаііоп рго^гат. Зесопсіагу зсЬооІ рЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬегз іурісаііу 

•еасЬ Гоиг ю зіх сіаззез а сіау. ТеасЬегз еп8а8ес1 іп тапу сііГіегепС асііуіііез апсі 

реііогт а сііуегзіїу оґ ІипсЙопз *Ьеп іеасЬіп8 ІЬеіг зіисіепіз. ТЬеі гезропзіЬШііез 

іпсіисіе іеасЬіп§, Р1аппіп8, асітпіпізігаїіоп. соасЬіпЙ, с1ігесІіп8, сиггісиїит 

сіеуеіортепі, апсі рго§гат рготоііоп. 

То Ье а ІеасЬег іп іосіау'з зесопсіагу зсЬооіз геЧиігез іЬе ипсіегіакіп8 оГ 

питегоиз ресіа8о8іса1. іпзіііиііопаї, апсі ргоіеззіопаї гезропзіЬіІіііез. Ехрегіепсесі 

ІеасЬегз аге а уаІиаЬІе зоигсе оГ іпіогтаїіоп апсі Ье ої 8геа( аззізіапсе іо Ье8іппіп8 

ІеасЬегз. 
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Т Ь е еас щ 8 ап е п§ опе Ріпа аГіе Ьо еа 

ои еасЬе Іизі іЬтк агііп уои оЬ іакіп£ сЬаг^є 

)УУП сіаззез, апсі Ьеіп§ гезропзіЬІе Гог уоиг зіисіепіз' 1еагпіп§ Ггот ІЬе Гіпі сіау 

ю1 іо іЬе іазі. И'з ап оррогіипііу іо риі іЬеогу іпіо ргасіісе, Іо Іаке \уЬаІ уои 

і агпесі апсі арріу іі Ю уоиг О\УП іеасЬіп§. ТЬе Гігзі уеаг оГ іеасЬіп§ аізо тагкз 

етепсіо із оррогіипііу Іс еагп апсі го™ а ргоГсззіопа . І< ііте 

ех <п£ спа еп§е опе ог тапу заіізГасІіопз. 

тіп§ ІеасЬегз Гасе тапу сЬаі1еп§ез. Мапу Гігзі-уеаг ІеасЬегз Ьауе сопсегпз 

іЬоиі іЬеіг сотреіепсе. Ве£Іппіп£ ІеасЬегз аізо Гіпсі 1еагпіп§ ІеасЬег'з гоїе, 

ро ІІІУЄ ге'аііопзп'р со 1еа§иез апсі асіт апсі сіеуе1оріп£ 

И.КІІІСІІУЄ геїаііопзЬірз \УІІЬ зіисіепіз аге ітрогіапі іазкз іп іЬеіг афизітепі іо 

п£ еасЬе Ье£тп'п§ апсі ехрегіепсесі ке зЬоиІсі Ье а\у оі Ье 

18 ргоЬ1ет5 оГ ІеасЬег зігезз апсі Ьигпоиі аз \УЄ11 аз Ье Гатіїіаг \УІІЬ \уауз Іс 

еп( іі оссиггепсе. Ріпаїїу, ипсіегзіапсііпз Ьо\у ю \уогк еГГесііуеІу іо Ьгіп£ аЬоиі 

• Ьаоде іп іЬе зсЬооїз із еззепііаі іГ ІеасЬегз аге іо ітргоуе ргоГеззіопаї ргасіісе. 

їіпаіеі т ВеЬогаН А. Шезі, ВеппеП У. ЬотЬагЛо Сиггісиїит апсі ...). 

/Vо і ех: 

і > Ніс сіезігесі есіисаііопаі оиісотез.......бажані навчальні результати... 

аз аси! і у т е т Ь е єни колективу 

рсгГогт а сії зііу оґіїдпсілопз викон вати функції ., 

ечи езіЬе іегіа п£ . ви яти на себе 

асі теп еасЬіп§ відпов дність ви гадання. 

І. ех (ех ГСІ8Є8 

М ГІІ $ іоиупіз Ггот ІЬе ЬоІЬ соїитпз 
КІ1 п- 1< аііаіпу. 
аИ уаіиеп 
1,1 * СІІУЄГ8ІІУ п 

, г у гезропз'ЬіІ п 
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Гасиїїу п. 

сотреіепсе п. 

10 аЗЗІЗІ V. 

регзоппеї П. 

СОЗІ П. 

сіиіу п. 

Ю &аіп V. 

Іесіигег п. 

Іо зреак ОУЄГ V. 

зкіїї п. 

ІО УІЗІІ V. 

уагіеіу п. 

2. МаїсЬ апіопутз Ггот ІЬе ЬоіЬ соЬшіпз. 

Іо Іаке Іо іеасЬ 

іо Іеагп Іо азк 

іо аііаіп Іо ргеуепі 

іо аііепсі Ю аЬапсіоп 

іо іпсіисіе ІО §ІУЄ 

10 а88І8І Ю сотріеіе 

іо зіагі ІО ШІ88 

іо Гіпсі Ю ехсіисіе 

іо езіаЬИзЬ Ю аЬоІізЬ 

Іо ап8\уег Ю І08Є 

3. СошЬіпе ІЬе \УОГЙ8 іп аз тапу ^УОГЙ сотЬіпаІіопз аз роззіЬІе и§іп§ ІЬе 

тосіеі. 
Мосіеі: ркузісаі іпіетігу, ркузісаі ехегсізе, ркузісаі ІЄУЄІ, ркузісаі Неаіік еіс. 

ргоГеззіопаї зегіоиз 

есіисаііопаї ітрогіапі 

ресіа£0£Їса1 есіисаііоп 

іпзіііиііопаї оиісотез 

зесопсіагу гезропзіЬШіу 

питегоиз сиггісиїит 

Ігетепсіоиз геІаІіопзЬірз 

ргосіисііуе соигзез 
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іЬеогу рго^гат 

псііуііу теїЬосіз 

4. О'отріеіе ІЬе зепіепсе апсі Ігапзіаіе ІЬет іпіо ІІкгаіпіап. 

a) ТЬе ргоГеззіопаї сиггісиїит І8 сіезі̂ песі Іо... 

b) РЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬегз тизі... 

г ) РЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬег'з гезропзіЬШіу іпсіисіе... 

її) ТеасЬегз еп^а^е іп... 

c). Іі'з ап оррогіипііу іо... 

5. МаїсЬ ІЬе епсііп§§ іо ІЬе зепіепсез Ье£Іппіп£8„ 

и). ТЬеіг гезропзіЬіІіііез 

іпсіисіе... 

b). ТЬе ргоГеззіопаІ 

сиггісиїит... 

c). РЬузісаІ есіисаііоп 

ІеасЬегз... 

сі). ТеасЬіп£ рЬузісаІ 

есіисаііоп... 

с). Зесопсіагу зсЬооІ 

есіисаііоп ІеасЬегз... 

1).. .ІеасЬ Гоиг Іо зіх сіаззез а сіау. 

2)...іеасЬіп£, р1аппіп£, асітіпізігаїіоп, с!ігесІіп§, 

соасЬіп§, сиггісиїит сіеуеіортепі. 

3).. .із сіезі^песі Іо ргераге уои Іо Ье а ІеасЬег оі 

рЬузісаІ есіисаііоп. 

4)...їи1Ш1 а питЬег оГгезропзіЬіИііез іпситЬепі 

ироп ІЬет, 

5)...із тоге іЬап іпзІгисІіп£ зіисіепіз. 

6. Кхріаіп ІЬе \УОГСІ ог рЬгазе. УУгіїе йо\уп ІЬе (ІеПпіІіоп ассогсііп^ Іо ІЬе 

ІІИКІСІ. 

МоЛеї: кпо\кІесІ£е - мкаї із кпомп; (Не зит о/ іп/оппаііоп аЬоиІ зотеїкіп,§ 

< штісиїит, іЬеогу, гезропзіЬіІіІу, сиггісиїит сіеуеіортепі, рго^гат рготоііоп, 

ехрегіепсесі ІеасЬегз, зоигсе оГ іпїогтаїіоп, Іо риі іЬеогу іпіо ргасіісе, Гігзі-уеаг 

ІеасЬегз, сЬа11еп£е, зігезз, Ьигпоиі. 
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С УЕ Еп^ІізЬ еяиіуаїепі» Іо іЬе Гоїіотп^ рЬгазез. ІІ8е Шет іп уоиг ОУУП 

8ЄПІЄПСЄ8 ОГ 811иаІІОП8, 

програма, яку потрібно виконувати 

2. отримать бажані резу ьтати 

виконувати обов'язки; 

4. залучені до 

5. після п'яти років навчання; 

6. обов'язки вчителя охоплюють 

7. перший рік викладання 

встановити позитиви унки 

освідчені вчителі; 

10. постати перед проблемами 

8, Маке ир 10 ^ие8^іоп8 Іо ІЬе іехі. Ап8\уег іЬет. 

ск ІЬе кеу \уогй8 оиі оГ ІЬе Іехі. 

10, Р Г О У Є іЬе роіпІ8/8іаІешепІ8 

a). Зіисіепіз Ьауе аііепаесі сіаззез іп егїисаііопаї іЬео 

b). РЬузіса есіисаііоп ІеасЬегз' гезропзіЬіІ Ііез а по опіу ре(іа£0£ опе 

c). Ехрегіепсесі ІеасЬегз аге а уаІиаЬІе зоигсе оГ іпГогтаїіоп. 

сі). ТЬе іїгзі уеаг оГ (еасЬіп£ із а ехіііп§ опе 

е). Ве§іппіп§ іеасЬегз і асе тапу сЬа еп^ез 

ТЕХТ В 

В Е У Е Ш Р Ж С А8 РНУЗЇСАЬ ЕВБСАТІСЖ ТЕАСНЕК 

1 Рге-г ехї ЄХЄГСІ8Є8 

Тгапзіаіе Го1Іо\уіп§ \уогсІ8 апсі рЬгазез \уііЬоиІ \ осаЬиІагу. 

Роси8 оп, тазіегіп£, сіау-Ю-сіау гоиііпе, Іітіїаііопз, попіпзігисііопаї, еГІесііуепезз, 

сіізіпіегезіесі, иптоиуаіесі 
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2 . Ічне! ІЬе зупопуїш іо ГОИО\УІП§ ^огсіз. Сопзиіі а сіісііопагу. 

a) ІеасЬег 

b) зкіїї 

c) епуігоптепі 

(І) ЬсЬауіог 

с) Іітіїаііоп 

2) пеІ£ЬЬоигЬоосі, зиггоипсііп^з, ЗЄІІІПЕЗ, ЬаЬіІаІ; 

3) Іиіог, іпзігисіог, ргоГеззог, Іесіигег; 

4) таппегз, сіеесі, асііоп, Ьеагіп£, саггіа^е; 

5) сіехіегіїу, аЬШіу, СІЄУЄГПЄЗЗ, Іаіепі, геасііпезз. 

1) Ьоипсі, ехіепсі, Ьогсіег, гезігісііоп, Ггопііег; 

/ / . Кеай апсі ігатіаіе іНе іехі. 

Весотіп£ ап ехсеїіепі ІеасЬег геяиігез сіесіісаііоп, ргасіісе, апсі ІЬе аЬіііІу Іо 

ІСПССІ ироп апсі Іеагп Ггот опе'З ехрегіепсез. ТЬе Гігзі уеаг оГ ІеасЬіп§ ргоуісіез 

іштегоиз оррогіипіііез Гог уоип§ ргоГеззіопаїз Іо ітргоуе іЬеіг іеасЬіп§ зкіїїз апсі 

їигСЬег сіеуеіор а8 а ІеасЬег. ЕІЇЄСІІУЄ рЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬегз езіаЬІізЬ 

ргосіисііуе геІаііопзЬірз \УІІЬ іЬеіг зіисіепіз, ргоуісіе 1еагпіп§ ехрегіепсез апсі а 

міррогііуе 1еагпіп£ епуігоптепі іп \УЬІСЬ зіисіепіз сап зиссеззГиІіу еп£а$е іп 

гоіеуапі тоїог ЬеЬауіоиг, апсі соттипісаіе розіїіуе ехресіаііопз Гог зіисіепі 

исЬіеуетепІ. 

А £го\уіп£ рЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬег тау ехрегіепсе уагіоиз сопсегпз. ТЬезе 

ІОПССГПЗ—апхіеііез, сіоиЬіз, Геагз, арргеЬепзіопз, Гееііп^з, ісіеаз, апсі яиезііопз— 

тіїіаііу Госиз оп регзопаї зигуіуаі апсі Іаіег іепсі іо сепіге агоипсі ІеасЬіп£ апсі 

зіисіепі 1еагпіп£. 

Аз Ье£Іппіп£ ІеасЬегз ГЄЗОІУЄ іЬеіг іпіііаі сопсегпз, іЬеу зЬіЛ іЬеіг Госиз Іо 

І опсегпз аЬоиі іЬеіг ІеасЬіп£. ТеасЬегз' іЬои§Ьіз Госиз оп тазіегіп^ іЬе Іазкз оГ 

ісасЬіп£ апсі іЬе сіау-іо-сіау гоиііпез \УІІЬІП іЬе £утпазіит апсі іЬе зсЬооІ. ^ііЬіп 

ІЬе сопіехі оГіЬе зсЬооІ апсі зресійсаііу ІЬе рЬузісаІ есіисаііоп зе11іп£, ІеасЬегз тау 

ик іЬетзеїуез "НО\У сап І іеасЬ еїїесііуеіу?" Ьітіїаііопз зисЬ аз іпасіеяиаіе 

Ідсіїіііез, іпзиШсіепі еяиіртепі, апсі ОУЄГСГО\УСІЄСІ сіаззез аге сопсегпз аі іЬіз ІЄУЄІ. 

І сасЬегз тау Гееі ипсіег ргеззиге, сііззаіізйесі \УІІЬ іЬе питЬег оГ попіпзігисііопаї 

ііиіісз іЬеу аге геяиігесі Іо регГогт (рарегхуогк апсі зирегуізіп^ зіисіу Ьаііз), апсі 

«»уег\уогкесі. \Уауз Іо таке ІЬе р Ь еазіег аге зои§Ьі. 
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ТеасЬегз аге аізо сопсегпеН аЬоиІ Ше ітрас оГ Леіг еасЬ п8 Ьа Ье 

ЄІЇЄСІЇУЄПЄЗЗ іп рготоііп§ зіисіепі 1еапііп§. ТЬеу тау \уопс1ег ЬО\У Є еаеЬ п8 „ 

айес1іп8 ІЬеіг зіисіепіз апсі тау ЧиезЙоп і псу аге тееііп8 іЬе пеесіз , 

Іисіепіз. СЬаіІеп§іп£ зіисіепіз, езресіаііу іЬозе *Ьо аге сіізіпіегезіесі ог иптоітіесі, 

а г е а сопсет аз *е!1. ТЬезе уагіоиз ехргеззіопз оГ сопсегп аооиг «иоеш 

асЬіеуетепі аге а Ьаіітагк ої сіеуеіортепі аз а ІеасЬег. 

(ОгщіпаШігот ОеЬогаН А. ШиеЯ. ВеппеііІ П>тЬаг4о Сиггісиїит шиї...) 

N0 (ез: 
1 іепсі ю сепіге агоипд - . м а ю т ь зосереджуватися 
2. . .. іЬеу аге гециігесі Іо регіогт... - . . . в і д н и х вимагається виконуваш.. 

III. Роаі-Іехі ехегсізе5. 
1. Ріск оиі ІЬе іегпв сопсегпіпі ІЬе зресіаііу. 

2. Ріпй а псі геай Ле іпГогтаііоп аЬоиІ сопсегпз а Ье8ішгіп8 ІеасЬег т а у 

ехрег еп е 

3. Втсіе ІЬе іехі іпіо Іо^іс раїіз аші рш Ьеасііп^ іо Шет. 

Ріск 5-7 кеу §епіеіісе§ оиі ої Ше іехі. 

Т Е Х Т С 

ТЕАСНЕК'8 К О Ь Е 

Ш ТНЕ РНУ8ІСАЬ ЕБІІСАТІСЖ 8 У 8 Т Е М 

І. Рге-іехі ехегсіхея. 

1. Тгапз іа іе £о11ошп§ рЬгазез 

То а сгешепсіоиз ехіепі; ю епЬапсе <Ьс ЄІЇЄСІІУЄПЄЗЗ; ю тееі т е пеесіз; а 

о Г {Ье тапу; іо аііаіп іЬе сіейгесі 8оаїз, ресіа8о8іса1 гезропзіЬІІШез; іпзіішіюпаі 

гезропзіЬіІіІіеЕ; сіеа1т8 УУІІЬ зігезз; загізГасііопз іо Ье 8 а 
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псі Ні в апіопутош іо (Ье ЇО11О\УІП£ \УОГС1З Сопшії а сіісііопагу. 

І ЄСІ£Є 

і-.тГісапІ 

ІУЄ 

8ІГЄ88 

е\уаг<3 

сіізеп^а^е ехігісаіе ерага 

2) еазе іепіепсе ге ахайоп 

3) £погапсе 8 ир'сіііу іііі е асу 

4) іггеїеуаіи. теапіп^Іезз, пе£ІІ£ІЬ1е, ипішрогіапі 

5) сЬаг§е \уа§ез, рип зЬтепі 

а шиї ігатіаіе іке іехи 
ГЬс зиссезз оГ ІЬе зесопсіагу зсЬооІ рЬузісаІ есіисаііоп рго^гат сіерепсіз Іо а 

ІП тспсіоиз ехіепі оГ ІЬе ЄГГЄСІІУЄПЄЗЗ оГ ііз ІеасЬегз. То епЬапсе іЬеіг ЄГГЄСІІУЄПЄЗЗ. 

)іпп§ ІеасЬегз зЬоиШ іаке гезропзіЬіІііу Іо Гатіїіагіге іЬетзеїуез \УІІЬ іЬе 

псі со іипіііез і \УЬ СЬ іЬеу \уогк ТЬ з кпо\у есі§е \УІ11 Ьсір іЬеш оге 

і і ипсіегчі апсі іЬе сопзігаіпСз оГ іЬе Іосаі зііиаііоп апсі Іо сІезі^п а рго£гат Іо 

рес пеесіз оГ Ье зіисіепіз іЬеу іеасЬ 

\з а Гасику шешЬег іп ІЬе зсЬооІ, рЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬегз регГогт тапу 

і1а£0£Іса1, іпзіііиііопаї, апсі ргоГеззіопаї гезропзіЬіІіііез. Ресіа£0£Іса1 

ііе пс сіє гисііп£ исіеп рі п£ асі іга оп соасЬ п§ 

< ІІП£, сиггісиїит сіеуеіортепі, апсі рго^гат рготоііоп. Іпзіііиііопаї 

яроп&іЬ і 1 і ііез епсотразз зисЬ асііуіііез аз зирегуізіоп, асіуізетепі, зіисіепі 

піпзс11іп£, рагепі сопГегепсіп£, соттіїїее \Уогк, апсі соттипііу іпуоіуетеп: 

іііоп еасЬе апі Іо &ГО\У апсі СІЄУЄ )р ргоГе опа апсі зЬои соп ісіе 

І» ас УЄ ПУО УЄСІ п ргоГеззіопаї §ап хаііопз. 

п сЬа11еп§ез Гасе Ье§іппт§ еасЬе Сго іп§ аз а еасЬе такіп£ Ье 

ііоп Ггот зіисіепі іо ІеасЬег, езІаЬ1ізЬіп§ ргоГеззіопаї геІаІіопзЬірз \УІІЬ зсЬоо! 

і псі зіисіепіз, с1еаЧп£ зігезз апсі \уогкіп£ зиссе зГиІІу Гог сЬап^е 

Ье тапу сЬа!еп§е іЬаі оііеп пеесі о Ье аскігеззесі 

\ аге тапу заІізГасіюпз Іо Ье §ате<і Ггот іеасЬіп§ зесопсіагу зсЬооІ 

есіиса іоп ТЬе оррогіипііу Іо \уогк \УЧЬ асіоіезсепіз Іо Ье р Ье п аііаіп Ье 

оГ рЬузісаІ есіисаііоп апсі :о ^Ьаге Ьсіг асЬіеуетепІ із е\у п§ 
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Кпо\уіп§ іЬаі \уЬаі уои сіо сап аїїесі зіисіепіз' чиаіііу ої ИГе асісіз зі^пШсапсе Іо 

уоиг \уогк. АПЬои^Ь іеасЬіп§ із сіетапсііп£, іі 18 а гехуагсііпв апсі МШ1іп§ сагеег. 

(•Ог'щіпаїей/гот ВеЬогаЬ А. Шезі, Веппеїі 7. ЬотЬагсІо Сиггісиїит апсі...). 

III. Ро8І ІЄХІ ЄХЄГСІ8Є5. 

1. Ріск ІЬе кеу \УОГСІ8 апсі рЬгазев оиі ої ІЬе Іехі. 

2. Сотріеіе ІЬе зепіепсез: 

a). То епЬапсе ІЬеіг еїїесііуепезз ІеасЬег зЬоиШ ... 

b). РЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬег регГогт ... 

c). Ресіа£0§іса1 гезропзіЬіІіІіез іпсіисіе ... 

сі). Іпзіііиііопаї гезропзіЬШііез епсотразз... 
е). ТЬе сЬа11еп§е8 Гасіп£ а Ье§іппіп§ ІеасЬег аге .. 

3. Тгапзіаіе ІЬе зепіепсез іпіо Еп^ІізЬ. 

1. Успіх виконання програми з фізичного виховання залежить від 

вправності вчителя/викладача. 

2. Початківцям та й досвідченим вчителям/викладачам необхідне 

професійне зростання та вдосконалення. 

3. Велика кількість проблем постає перед вчителем протягом першого року 

роботи. 

4. Викладання фізичного виховання приносить, окрім щоденних проблем, 

багато задоволення. 

5. Розділяти з учнями/студентами їх досягнення — це висока винагорода 

для вчителя/викладача фізичного виховання. 

4. БІУІСІЄ ІЬе Іехі іпіо 3 раї Із апсі риі Ьеайіпез Іо іЬепіо 

5. \УгіІе ІЬе аЬзІгасІ Іо ІЬе іехі. 
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ТЕХЇ О, 

ТЕАСНЕК - 8ТШЕЇЧТ КЕЬАТІ(Ж8НІР8П 

І Коасі апсі Ігапзіаіе ІЬе іехі. 

І \іаЬ1ізЬіп§ геІаІіопзЬірз \УІІЬ зіисіепіз апсі сіеіегтіпіп^ ІЬе арргоргіаіе зосіаі 

• її тіне із оГіеп сііШсиїї Гог пе\у ІеасЬегз. Зоте ІеасЬегз сЬоозе іо Ье Гогшаї, зігісі, 

ЇЇ ЇЇ М ІГ, апсі ехігетеїу Ьизіпеззііке, \УЬІ1Є оіЬегз сіесісіе Іо Ье іпГогтаї, еазу §оіп§, апсі 

» 11псі, УУІІЬ Іііііе сіізііпсііоп тасіе ЬеІ\уееп ІеасЬег апсі зіисіепі. ВоіЬ оГ іЬезе 

і іитез Ьауе сопзедиепсез. Веіп§ Юо зігісі апсі Юо аІооГ такез іі сііШсиїї Гог 

пніспіз іо геасіііу регсеіуе а ІеасЬег'з сопсегп Гог іЬеіг \уе11-Ьеіп£. Веіп§ Іоо тисЬ 

її) • іі чіисіепі'з раї тау Іеасі Іо сЬаг§ез оГ Гауоигіїізт Ьу зоте зіисіепіз апсі а Іаск оГ 

м р«ч і Расиїїу соїіеа^иез тау регсеіуе зисЬ а геІаІіопзЬір аз попргоГеззіопаї, апсі 

ІІП рсгсерііоп тау іЬгеаіеп опе'з сгесііЬіІіІу аз а ІеасЬег. ЕасЬ ІеасЬег Ьаз Іо Гіпсі 

ІІ»> а і >*.! 11 зосіаі сіізіапсе Гог ЬітзеІГ ог ЬегзеІГ. КететЬег ІЬаі зіисіепіз Ьоісі сегіаіп 

ч|ич (аііопз ІеасЬег'з-ЬеЬауіоигз; іЬеу \уапі ІеасЬегз Ю Ье ІеасЬегз. 

І люк Гог іЬе §оосі іп еасЬ зіисіепі уои епсоипіег. Зее зіисіепіз аз іпсііуісіиаіз апсі 

»І»І»ІІ"І ІАІЕ іпсііуісіиаі сііГГегепсез. Маке ап еГГогі іо Іеат аЬоиІ еасЬ зіисіепі аз а 

• чин іЬеіг Ьаск£гоипсІ, іпіегезіз, апсі аЬіІіІіез. Ьеагп еасЬ зіисіепі'з пате аз зооп 

• роч.чіЬІе. КПО\УІП§ зіисіепіз' патез Ьеірз ІеасЬегз Ьеііег таіпіаіп сіазз сопігоі. 

І їм нас оГ зіисіепіз' патез Ьу ІеасЬегз регзопаїіхез іЬе 1еагпіп£ ехрегіепсе апсі 
1 . таке зіисіепіз Гееі ітрогіапі аз ап іпсііуісіиаі апсі поі іизі апоіЬег зіисіепі іп а 

« ІІИН. 

Ііе созпігапі іЬаі зіисіепіз \УІ11 Іезі Ье£Іппіп£ ІеасЬегз. Зіисіепіз аге іпіегезіесі іп 

ІІІІ<'ІІПІШП£ ЬО\У а пе\у ІеасЬег \уі11 геасі Іо тізЬеЬауіоиг. Зіисіепіз сап зепзе 

Ін ітпсу апсі ипсегіаіпіу апсі \УІ11 саріїаііхе оп іі аз а теапз оГ Гіпсііп£ оиі ІЬе пе\у 

мм.'Іи і ч Іітіїз. ІеасЬегз \УІ11 Гіпсі іі ЬеІрГиІ Іо Ьауе а сіеаг рісіиге іп ІЬеіг 

іпІНіК ої ассерІаЬІе апсі ипассеріаЬІе зіисіепі асііопз апсі а ріап іо сіеаі \УІІЬ зіисіепі 

ми .Іи Мауіоиг ЬеГоге іі оссигз. 

57 



Соосі іеасЬег-зІисіепІ геІаІіопзЬірз сап Ье саггіесі ОУЄГ ІО агеаз оиїзісіе оГ (Ье 

Зутпаз ит . ТеасЬе \УЬО епсі сЬоо ипсііоп зисЬ апсі 

сотреиііоп апсі Ье сЬарегопе сіапсез апсі )іЬег зосіаі аі Га Ьауе Ле оррогтпііу 

игіЬег аеуеіор РОЗІІІУЄ геІаІіопзЬ рз \УІ*Ь ісіг з исіеп 8 исіеп ропсі 

кіпсі о гезресі, ипсіегзіапсі п§ апсі сгезі. 

(•Огі%іпаіе<1 /гот ВеЬогак А. Шей, ВеппеПУ. ЬотЬагйо Сиггісиіит апсі ...). 

Ріпа 1ІЇІ іехі и опаЬои 
а) \уЬаІ кіпсіз оГ ЬеЬауіоигз зоте іеасЬегз сЬоозе іп іЬеіг геїаііопз ХУІІЬ іЬе 

: исіепіз 

Ьо\у ІеасЬег сап аке исіеп трогїап псі сіиа 

\уЬаІ ІеасЬег'з Геаіигез оГ спагасіег риріїз ехатіпе аі ІЬе Гігзі асяиаіпіапсе. 

Уібе еіехііпіо о^іс р а г і з апсї рпі Ьеагіт Ьет . 

є ; 5-7 зепіепсез ои Ье ех 
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К Е А В Е К 

РН¥8ІСАЬ ЕРЦСАТІ(Ж Ш ТНЕ § Е С ( Ш Р А К У 5СНООЬ5 

РЬузісаІ есіисаііоп із а 1еагпіп§ ргосезз сіезіепесі іо аззізі еасп іпсііуісіиаі Іо 

і. \сІор (Ье зкіїїз, аііаіп (Ье кп0\у1есі£е, апсі асяиіге ІЬе аііііисіез іЬаІ \УІ11 гезиіі іп а 

ІіГеїіше оГ раїїісіраііоп іп рЬузісаІ асііуііу. Ап іпіе^гаї рагі ої іЬе зесопсіагу зсЬооІ 

гі и т рЬузісаІ есіисаііоп сап сопІгіЬиІе іп тапу \І£піГісапі \уауз Іо іЬе £оаіз оГ 

її пс1шііп£ Ье сіеуеі ртепі оГ еасЬ іпсії уісіиаі Іо Ьіз ог Ьег Гиііезі ро епііаі 

;п непі оГ еасЬ регзоп'з циаіііу оГ ІіГе. 

Р >іса1 есіисаііоп рго§гатз іп Ье зесопсіагу зсЬоо з аге Ьезі сЬагасІегігесі Ьу 

ІІюіі сіі уегзіїу. ТЬе сопсіисі ої іЬезе рго£гатз Ьаз Ьееп іпПиепсесі Іо уагіоиз ехіепіз 
1 у іе есіисаііопаї геГогт тоуетепі, Шпезз тоуетепі, ЬеаІіЬ рготоііоп еШмїз, 

і Є£Із іоп ото'іп§ еяііїіу. 

Осзр Ье роїепііаі сопІгіЬиІіопз оГ рЬузісаІ есіисаЕіоп Іо іЬе есіисаііоп оГ 

сіа зсЬоо зійдеш з, зиррогі Гог іЬе іпсіизіоп оГ рЬузісаІ есіисаііоп іп іЬе 

ипісиїит із ециіуосаі. Іп тапу зсЬооїз, рЬузісаІ есіисаііоп'з зіаіиз аз рагі оГ ІЬе 

ісаііо си си із яиезііопесі Сгіисз Ьауе сЬагасІегігесі тапу зесопсіагу 

•сЬооі рЬузісаІ есіисаііоп рго£гатз аз іпеіїесііуе. НОХУЄУЄГ, іЬеге аге тапу 

- < опсіагу зсЬооІ рго£гатз іЬгои^ЬоиІ ІЬе соипігу іЬаі аге оГ Ьі§Ь яиаіііу апсі 

І опсіисіесі ипсіег ІЬе £иісіапсе ої оиІзІапсііп£ ІеасЬегз. ТЬезе рго£гатз апсі ІеасЬегз 

ГвЛссі ехсіІіп£, розіїіуе сіігесііопз Гог зесопсіагу зсЬоої рЬузісаІ есіисаііоп апсі ЗЄГУЄ 

посіеіз гог ехсе1 епсе 

О КЕУІЕУ/ 

А епсі ої 11 уеагз оГ рЬуєісаІ есіисаііоп іпзігисііоп епсотраззіп£ ^гасіез К 

12 \уЬа зЬоиШ зіисіепіз Ьауе асЬіеуесГ; 8рес'іїса11у, \уЬаі зкі Із, кпо\УІесІ£е ап<1 

аії исіе ЬоиМ а рЬузісаІІу есіисаіесі регзоп роззезз? 

Мап^ Ь гз о £ ІЬе риЬііс тізіакепіу еяиаіе рЬузісаІ есіисаііоп \УІІЬ аіЬІеІісз. 

\УЬаІ ге іЬе зітіїагіїіез апсі сііїїегепсез Ьеі\уееп іЬече І\УО рго£гатз? 
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3. РЬ есіис оп рго§гат Ьауе Ьееп сгіїісіхесі 0 іЬе 

зіисіепіз - ІЬе ЬІ 1> зкіі есі \¥Ьаі сап рЬузісаі есіисаііоп ІеасЬе (іо Іо таке 

зиге Ьаі іЬе пеесЬ оГ аіі зіисіепіз аге теї і т е зесо ісіагу зсЬооІ рго§ т ? 

4. Ьізі 10 сЬагасіегізіісз аззосіаіесі міЬ чиаіііу рЬузісаІ есіисаііоп рго^гатз. То 

\уЬа ех епі \уеге іЬе§е сЬагас егізіісз еуіаеп уоиг о\уп чесопаагу зсЬооІ 

рЬузіса' есіисаііоп рго^гат? 

СТіГОІЧРАКУ 8 С Н О О Ь 8 Т Ц Р Е І Ч Т 8 

То СІЄЗІ£П ЄГГЄСІІУЄ рго£гатз, ІеасЬегз тизі їігзі апсі Гогетозі сопзісіег 

зіисіепіз' сЬагасІегізІісз апсі пеесіз. Оигіп§ іЬе зесопсіагу зсЬооІ уеагз, зіисіепіз 

ехрегіепсе іЬе тапу сіеуеіортепіаі сЬап^ез аззосіаіесі \УІІЬ асіоіезсепсе. Весаизе оГ 

ІЬе іпігісаіе апсі сотріех геїаІіопзЬір Ье1\уееп ІЬе рзусЬотоіог, со§піІіуе, апсі 

аГГесІІУе сіотаіпз, ІеасЬегз тизі Ье Гаті 1 і аг \УІІЬ іЬе ітрогіапі сЬап^ез іЬаі аге 

Іакіп£ ріасе іп еасЬ оГ іЬезе агеаз апсі ипсіегзіапсі ІЬеіг ітріісаііопз Гог іЬе сопсіисі 

оГіЬерЬ і есіисаііоп 

Іп іегтз оГ рЬузісаІ сіеуеіортепі, асіоіезсепсе тагкесі Ьу гар сЬап^е іп 

Ьеі§Ьі апсі \УЄІ§ЬІ. аігеїаііопз іп Ьосіу ргороПіош, зкеїеіаі Т І оп СЬАП^ЕЧ іп 

тизсіе ііззие апсі іЬе сіїзІгіЬиІіоп оі асіірове Ііззие, аііаіптепі оГ таїиге Гипсііоп іп 

тапу оГ Ье Ьосіу'з вузіетз, апсі сіеуеіортепі оГ ргітаїгу апсі зесопсіагу зех 

сЬагасІеп Нісз. Моїог зкіі реггогтапсе Ьесоте тсгеазіп£ у їпесі апсі Ье 

сіеуе^ртепі оГ ресіаї хесі зрогі із $Ьои Ье етрЬазігесі рЬ а есіисаііоп 

ІІс1ріп§ зіисіеп 8 аііаіп апсі таіпіаіп оріітаї Гііпе 8 ап т р о п т і 

ргіогіїу. 

Со£ПІІІУЄІу, асіоіезсепіз' ЇЄУЄІЗ ОГ іпіеііесіиаі Гипсііоп іпсгеазе. ТЬеіг тетогіея 

аге зітіїаг іо іЬо$е оГ асіиііз іп Іегтз оГ іЬе аоіїііу іо аЬзогЬ, ргосезз, апсі ГЄІГІЄУЄ 

іпГогтаїіоп, апсі іЬеу роззезз а £геаіег аііепііоп зрап. Ьап£иа§е апсі соттипісаііоп 

з к і ї ї з Ь е с о т е іпсгеазш^ орЬІзІісаІесі Со£пі ІУЄ їипсііопз аге е апсесі яіисіепіз 

аге Ьеііег аЬІе іо сопсеріиаііхе, геазоп, апсі апаїуге. 
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Оішп£ іЬіз репосі шапу сЬап§ез іаке ріасе іп аГГесііуе сіеуеіортепі. 

>І<"»( сп(8 Іеагп іЬе ГОІЄ8 аззосіаіесі \УІІЬ Ьеіп§ ап асіик іп оиг зосіеіу аз \УЄ11 а$ 

пенсе сЬап£Є8 іп іЬеіг зеІГ-езіеет апсі регсерііопз. Етоііопаїїу, а<ІОІЄ8СЄПІ5 

ч: іпсгеазез іп ІЬе гап^е апсі іпіепзіїу оГ іЬеіг етоііопз а8 \УЄ11 аз Іеагп Ьо\у 

ч іііет іп ап арргоргіаіе таппег. Зіисіепіз аі іЬіз І іте аге ІПУОІУЄСІ іп 

Й регзопаї зузіетз оГ уаіиез апсі Ьауе аііаіпесі Ьі^Ьег ІЄУЄІЗ ОГ тогаі 

оп. 

.ЧСУ гаї р оЬ ау Ье ехрегіепсесі Ьу зіисіепіз аз іЬеу ШОУЄ ои£ 

сіеуе^ортеп 8о іе ої ь^ оЬІетч псіисіе сорт§ іЬ зігезз, а епаііоп 

Асіоіезсепіз Ггот тіпогіїу §гоирз апсі іЬозе \УІІЬ сіізаЬіІіііез тау 

а пеесіз апсі сопсегпч 

опзісіегаїіоп оГ іЬе тапу сіеуеіортепіаі сЬап§ез іЬаі оссиг аі іЬіз і і те із 

Н оипсі рЬузісаІ есіисаііоп рго£гатз о Ье ріаппесі іо тееі зесопсіагу 

ісіеп пеесіз апсі соп Ьи Іо іЬен юіаі СІЄУЄ*О т е п То Ьеір аіі исіеп 

Леіг Гиііезі роїепііаі, рЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬегз тизі сопзісіег зіисіепіз' 

апсі пеесі ч УУЬЄП 8е1есІіп§ апсі ітріетепііп^ рЬузісаІ есіиса оп 

исііопаї чігаїе^іеч 

І ЕУІЕУУ 

сЬ рЬузіса сіеуеіортепі іЬа оссиг сіигіп§ іЬе зесопсіагу 

Ьооі усагз. Зеїесі опе асііуііу апсі зресіГісаІІу сіезсгіЬе ІЬе ітріісаііопз оГ іЬезе 

'І! гог ІЬе сопсіисі оГ іЬе асііуііу. Но\У \уои1с1 іЬе таппег іп \УЬІСЬ ІЬе 

міи-мі із іаа^Ьі пеесі іо Ье сЬап§есі Іо ассоттосіаіе іпсііуіаиаі сІіГГегепсез іп 

•1 р пеп 

І пііГу іЬе С0£ПІІІУЄ сЬап^ез аззосіа^ссі \УІІЬ ІЬІЗ регіосі оГ сіеуеіортепі. Оізсизз 

П рас іЬезе сЬап§ез оп сіеуеіортепі іп іЬе усЬотоіог апсі 

а 

с сіеуе^ртепі із о еп оуегіоокесі рЬузіса есіисаііоп рго£гатз. 

паз ІЬе сЬап£ез іп аГГесІіуе сіеуеіортепі іЬаі оссиг сіигіп£ іЬе зесопсіагу 

0 саі ЗресіГісаІІу сіезсгіЬе Ьо\у рЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬегз сап сопігіЬиіе 

У сіота 
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Ш З Т Ш І С Т К ^ А Г Р І . А Г О Т О И І ! Т К А Т Ч З Ь А Т Ш О С 1 Ж К І С Ц Ш М Ш Т О 

Р К А С Т Ї С Е 

аппіп£ ге апсі арргоргіа е п§ ехрегіепсе сЬа 

епсІеауог. ЕГГесауе р1аппіп§ апсі геїаіесі ргосесіигез сап сопІгіЬиІе шисЬ Іо зіисіепі 

1еагпіп£ апсі асЬіеуетепІ, ргоуїсіе песеззагу соЬегепсу ю іЬе рго§гат, апсі зег/е аз 

а УЄЬІСІЄ Гог ІЬе £епега оп о сіа а зирро уеоПЬееіГес епезз о :Ье сііопа 

аси апсі ІЬе сиггісиїит езе азрес з таке песеззагу Ьаі з опдагу зсЬооІ 

Ьузісаі есіисаііоп еа Ьегз а епсі Іо ІЬе ра с а,з е^а есі о р ап щ М зесі 

іп іЬіз сЬаріег 

РгоГеззіопаїз \УЬО аііепсі Ю апсі сагеГиІІу зеїесі рго£гат §оа1з, ргераге шогіЬу 

іпзішсііопаї ОЬІЄСІІУЄЗ, апсі ІгапзіаГе іЬе ОЬ]ЄСІІУЄЗ ІПІО геїеуапі ЬеЬауіогаї 

ОЦЄСІІУЄЗ :Ьаі сап сіігесі апсі тоїіуаіе зіисіепі еГГоїЧз \УІ11 геар тапу ЬепеГії* їп 

геїигп. Рогетозі атоп§ іЬезе ЬепеГіїз т і ї Ье епЬапсесі зіисіепі 1еагпіп§, тахітіхесі 

зіисіепі іпіегезі, апсі а сопсотіїапі Ьеі^Ьіепесі риЬІіс і ^агепевз оГ іЬе еГГоЛз оГ іЬе 

рЬузісаІ есіисаііоп ргоГеззіоп. СагеГиІІу Гогтиіаіесі іазк апаїузез Іеасііп^ іо 

арргоргіаіеіу зеїесіесі апсі сіезі^песі Іеззопз ХУІІІ сопуеу, іп ап ЄГГЄСІІУЄ таппег, іЬе 

\уогіЬіпезз оГ ІЬе §оаІз оГ рЬузісаІ есіисаііоп іп зесопсіагу зсЬооїз апсі \уі11 зиррогі 

Ьузіс есіиса оп е§ і та е ріасе есіиса іоп ехрегіепсе Ье £Ь зсЬоо 

Шсіепі. 

РОК КЕУІЕУ/ 

1. ОЬіаіп а сору оГ а рЬузісаІ есіисаііоп сиггісиїит Ггот а Іосаі Ьі$Ь зсЬооІ. 

Ехатіпе іЬе ипііз оГ іпзігисііоп оиіііпесі ог зиввезіесі іЬегеіп. Апаїуге іЬе ипііз. 

т а ї асііуіііез аге етрЬазігесі? Аге ипііз Госизесі оп сопсеріз апсі сопсеріиаі 

сіеуеіортепі? Аге зіисіепіз зиррогіесі іп іЬеіг §ГО\УІЬ асгозз Ас іЬгее Іеагпіпв 

сіотаіпз? Сап уои МепІіГу іЬе сопсеріз етрЬазігесІ? НО\У ті§Ьі уои тосііГу сііе 

ипііз іп іЬе сиггісиїит? 
2. Шзсизз іЬе сопігіЬиІіоп оГ еасЬ оГ ІЬе ГО11О\УІП§ іо іЬе зесопсіагу зсЬооІ рЬузісаІ 

есіисагіоп рго§гат: 
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а) Сиггісиїит §оа1з 

хисііопа" ОЬІЄСІІУЄЧ 

В Ьау оігаї 0р]ес1іуе8 

сі) Тазк апа1у8І8 

Гісраге ог оЬіаіп соріез оГ а сопсеріиаі ипії ріап апсі ап асІіуіІу-Ьазесі ипії ріап. 

І >ІМ изз іЬе сІіГГегепсез іп іЬе І\УО Гогтз оі" ипії ріапз. 

І І)ічси88 іЬе асіуап1а§ез апсі сіІ8асІуапІа§Є8 оГ ЬеЬауіогаі О^ЄСІІУЄЗ аз іЬеу геїаіе 

(о рЬузісаІ есіисаііоп іп Ьі&Ь зсЬооІ. 

ЇСІ ап ореп апсі а сіозесі зкіїї апсі \УГІІЄ а іазк апаїузіз Гог еасЬ. Ргераге 

ВЄУЄГ&І ЬеЬауіогаї О^ЄСІІУЄЗ іЬаі соиИ Ье асісігеззесі іп а рЬузісаІ есіисаііоп сіазз 

еасЬ зкіїї. 

ТНЕ ЕУАШАТІ(Ж ОГ ЬЕАКМРЮ 

е§ііітасу апсі уаіие оГ (Ье еуаіиаііоп ргосезз, аз іі еіаіез зресіГісаІІу Іо 

с £птеп иаеш §гаііез іп апу иЬ есі, тау Ье а саизе Гог (ІеЬаІе Ш аі ІЬе 

ріам пі ііте іі із а Гипсііоп оГ ІЬе зсЬооІ апсі, аз зисЬ, тизі Ье ргорегіу асісігеззесі 

н іссотр зЬесі 26 ТЬ аззеззтепі ргосезз із а зі§п Гісапі сотропеп оГ ІЬе 

Іпзігисііопаї епсіеауог апсі зЬоиШ Ье етріоуеи поі опіу 1о сіеіегтіпе ^гасіез Ьиі аізо 

ОУЄ а та іта іп Ье рочіїіуе азресіз оГ ІЬе сиггісиїит. 

Еуаіиаііоп ргосесіигез апсі £гасііп§ зузіетз \уогк Ьезі шЬеп іЬе зіисіепі'з 

г і Гентапсе іп зсЬооІ поі опіу гейесіз ІЬе іпзіііиііоп'з іпзігисііопаї §оа1з Ьиі аізо із 

\ геїаіесі іо ІЬе зіисіепі'з Гиіиге Гогіипез. Іп ІЬе сазе оГ рпузісаі есіисаііоп, (Ьіч 

кім ііапзіаіез Іо СОПУІПСІГІ£ зіисіепіз іЬаі ІЬе рго^гат оГ асііуіііез апсі зкіїїз геїаіесі 

пап тоуетепі, рЬ^8іса1 сіеуеіортепі, апсі іЬе уагіоиз сопсеріз \УЬІСЬ сап Ье 

есі апсі т а іесі уіа тоїог асііуіііез, аге уііаііу трогіапі Іо іЬе епЬапсетеп оГ 

ні ЬеаііЬ апсі ріосіисііуііу. Ву зіаІіп§ її іЬ з \уау рЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬегз 

ні ітрове зіапсіагсіз гепесІіп§ ІЬе ітрогіапсе оГ іЬе уагіоиз сиггісиїаг сопсеріз 

есі Ье зсЬоо рго^гат, апсі іЬезе зіапсіагсІ зЬоиІсі Ье геПесіесІ іп аззеззтепі 

(ГАІС і̂ев. ТЬіз іаііег зіаіетепі зЬоиІсі поі Ье іпіегргеїесі Ю теап іЬаІ іЬе аиіЬог* 
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СЗУОГ ог зиррогі сіерегзопаіігесі ог зеуегеіу геЯгісЙуе еуаіиаііоп И»ЬпіЧие8. ТЬе 

аніЬогз аге циііе оррозесі ю зисЬ зігаіе§іез. КаїНег, іі із зиЄ8езіесі Ьегс ІЬаі ІеасЬегз 

сіїїіаепсіу ргезепі аг8итепй іЬаі саршге (Ье зіисіепіз' іпіегезі апсі СОПУІПСЄ апсі 

регзиаие іЬет, іпіеііесіиаііу, оГ іЬе ітропапсе оГ ап асііуе ІіГезІуІе апсі ЬеаІіЬ апсі 

\уе11-пезз сопсеріз. Е І Ї І С І І У Є 8гааіпЄ зузіетз сап Ье рготоіесі тоге геасіііу ІГ іЬеу 

сап Йетопзігаїе іЬеіШігесі геіаііопзЬір іо іЬе Гиіигє пеесіз, атЬіііопз. апсі сопсешз 

оґ зіисіепіз. РЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬегз пеесі ю ЗІГІУЄ Юшагсі аііаіптепі оГ іЬіз 8оаі. 

Зійдеш, \УЬО шогк сопзсіепііоизіу апсі іЬои8Ьіґиі1у іп зсЬооІ шоиісі іЬеп Ье 

аііетрііпе Ю аііг.іп 8оа1з гсіеуапі іо ІЬе зсЬооІ сиггісиїаг 8оа1з апсі юшагсі 

ОЬІЄСІІУЄЗ іЬаі \УІ11 епЬапсе іЬеіг Гиіиге регзопаі апсі ргоГеззіопаі азрігаїюп 

\¥огкЬщ іпсіизігіоизіу ХУІІЬІП есіисаііопаї іпзіііиііопз. іЬеп. тшісі Ьауе а Нігесі 

рауоГГ 
ТЬе пеесі Гог ОЬІЄСІІУЄ еуаіиаііоп оГ 1еатіп8 апсі асЬіеуетепі із оЬуіоиз, Ьиі 

ргасіісаі \уауз іо ассотріізЬ іі іп іЬе рЬузісаІ есіисаііоп зе«іп8 із ЙіГЙсиІі, ІГ поі 

еіизіуе. Мозі сопсегпесі ІеасЬегз Ьауе шгезііесі т і Ь іЬе ргоЬІетз апсі іззиез геіаіесі 

Ю іЬе еуаіиайоп ргосезз. Іпзігисііопаі ргосесіигез апсі іЬе аззеззтепі ргосезз 

(гезиіііпе іп а райе Гог еасЬ зіисіепі) зЬоиісі сотріетепі еасЬ оіЬег. Аз а гезиіі о Г а 

сіеагіу СОПСЄІУЄСІ апсі апісиіаіесі еуаіиаііоп зузіет, ІеасЬегз «01 Гееі тоге ЄГГЄСІІУЄ 

апсі тоге ригрозеГиІ, апсі зіисіепіз «Ш Ье саріигесі поі опіу Ьу іЬе Гееііп§з іЬаі 

погтаііу ассотрапу асЬіеуетепі, Ьиі аізо Ьу ІЬе ипсіег1уіп8 іеашіп8 ргосезз. 

РОК КЕУІЕ1У 
1. Бізсизз ІЬе гоіе апсі іпГіиепсе оГ іЬе еуаіиаііоп ргосезз іп рЬузісаІ есіисаііоп. 

2. Беуеіор а регзопаі 8гасііпЕ зу. іет іЬаі із Гипсііопаі, Гаіг, апсі сіеаг. \УЬаі Гасіогз 

ууііі Ье сопзШегесі іп §га<3іп£? \УЬаі ЧУЄІ8НІІП§ ЧУІІІ Ье аззі^песі іо еасЬ Гасіог? 

3. Беуеіор ап еуаіиаіюп сіезі8п Гог а Іурісаі ипії іаи8Ьі іп зесопсіагу зсЬооІ 

рЬузісаІ есіисаііоп. \УЬаі зоигсез оГ еуаіиаііуе сіаіа \уіі1 уои изе? \УЬу? 
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Р Ц В Ь І С К Е І А Т К Ж 8 

і апсі таіпІаіпіп§ зиррогі Гог іЬе рЬузісаІ есіисаііоп рго£гат аге 

л ропзіЬіІ ез оГ еасЬ зесопсіа / зсЬооІ рЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬег ТЬіз 

V е сотр і Ьесі еГГесіуе^ 'Ье е іЬего із - аппесі риЬІіс 

8 т 

РиЬІіс геїаііопз із ІЬе езІаЬІізЬтепі апсі таіпіепапсе оГ ЄГГЄСІІУЄ 1\уо-\уау 

Міпісаііоп Ьеі\уееп ап ог^апігаїіоп апсі ііз риЬІісз. ТЬіз сошгпипісаііоп із 

к «І іо еп£епсіег риЬІіс ипсіегзІапсііп£ апсі зиррогі. РЬузісаІ есіисаііоп риЬІіс 

19 рго£гатз зЬоиШ Госиз оп соттипісаііп^ іЬе уаіие оГ рЬузісаІ есіисаііоп ю 

інігепіз, зсЬооІ регзоппеї, соттипііу тетЬегз, апсі сіесізіоп такегз. 

ХЧ1£ПІП£ апсі ;тр1етспііп£ а рЬузісаІ есіисаііоп >иЬ1іс геїаіюпз о 

ої сПеецув риЬІіс геїаііопз зЬоиШ Ье ГО11О\УЄСІ. ТЬе Гоипсіаііоп оГ іЬе 

п рго^гашізаяи іІііурЬ/зісаІесіис оп о§гат апсі Із Іеас іегз 

п рго£ а т оиШ Ье ріаппесі, І ги т ій 1, Ьазесі оп гезеагсЬ Ппсіїп: з 

<1 е осіісаі Со ітип'саііоп етапа іп§ Ггоп Ье риЬІіс гсіаіюпз рго 

е соп пиоиз апсі зЬои сі и іііге тиііір'е ауепиез Г соттипісаііоп іо геасЬ 

(Ісі риЬ с. 

сІіГГегепІ іесЬпічиез сап Ье изесі еГГесІІУеІу іп ІЬе риЬІіс геїаііопз 

П іо £&іп зиррогі Гог рЬузісаІ есіисаііоп. Ие^зрарегз, гасііо, ІЄІЄУІЗІОП, Штз, 

гч ЬгосЬигез Ь е іп Ьоагсіз ехпіЬііз, апсі розіегз сап Ье изесі еГ есіі е1 

т і а е пГогта оп о уагіоиз ри сз аЬои ІЬе рЬузісаІ есіисаііоп 

N с'аі еуеп сіетопзігаїіопз риЬІ с зреакіп§ р гепі соттипі а оп, 

паї риЬІіс геїаііопз еГГогІз сап Ье іпсогрогаїесі аз раП оГ іЬе рЬузісаІ 

аііопз рго^га 

>К УІЕ\¥ 

СІЮ ріе іЬаі Ьоиісі Ье оЬзегуесі іп а риЬІіс геїаііопз і *о§гат. п£ 

рі р'е сіезсгіЬе ЬО\У уои \Уои соттип саіе Ье трогіапсе 

сіиса іоп аз а іп1е§га! р; І оГ іНе есіиса опаї сиггіси 
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2. ТЬериЬ с о Неп Ьа си ипсіе ипсііп£ гЬе епсез Ье \уееп Ье рЬу 

есіисаііоп рю^гат апсі іЬе аіЬІеІіс рго§гат. НО\У \уои1с1 уои еГГесІІУЄІу 

соттипісаіе ІЬе СІІГГЄҐЄПСЄЗ Ьемееп іЬе$е І\УО рго£гагт Іо іЬе риЬІіс? 

3. Опе оГ іЬе ргітагу £оа1з оГ іЬе риЬІіс геїаііопз рго^гат із іо рготоіе іЬе уаіие оГ 

рЬузісаІ есіисаііоп Іо іЬе уагіоиз риЬІісз. \УЬаІ уаіиез \уоиісі уои Ьі§п1і§Ьі іп а 

чреесЬ Іо рагепіз? 

4. Іп тапу зесопсіагу зсЬооїз, рЬузісаІ есіисаііоп із ап ЄІЄСІІУЄ іп ^гасіез і і апсі 12. 

\УЬаІ риЬІіс геїаііопз з1га1е£іез \уои1с1 уои изе Іо епзиге іЬаі епгоітепі Ьу ]ипіогз 

апсі зепіогз іп іЬе рЬузісаІ есіисаііоп рго£гат із аі а Ьі§Ь ІЄУЄІ? 

5. БезІ£п а тиііісіітепзіопаї рЬузісаІ есіисаііоп риЬІіс геїаііопз рго^гат Іо 

рготоіе Иа і іопаї РЬузісаІ Есіисаііоп апсі ЗроП ^еек 

\¥ЕЬІЛ№88 РОК 8ЕСОМ) АКУ 8СНООЬ 8ТШЕІЧТ8 

\¥е1 пеяз із ап оріітаї зіаіе ої ЬеаІіЬ апсі \УЄ Ьеіп§ «Ье сарас іс УЄ ІІ Є ІО 

ІІЗ Гиііезі. А тиііісіітепзіопа рЬепотепоп \уе11пез8 епсотраззез рЬузіс 

етойопаї, іпіеііесіиаі ог тепіаі, зосіаі, апсі зрігіїиаі ЬеаІіЬ. \¥е11пезз геяиігез 

аііе пііоп іо еасЬ оГ ІЬе сіітепзіоп апсі асЬ е у т § Ьаіапсе Ье1\уееп іЬет 

ассогсІіп£ іо іпсіі\ ісіиа1 §оа1з апсі пеесіз. 

^еіігіезз ІПУОІУЄЗ іпсііуісіиаіз такіп£ іпГогтесІ апсі гезропзіЬІе сіесізіопз аЬоиІ 

ІЬеіг ЬеаІіЬ апсі ассерііп§ гезропзіЬШіу Гог іЬеіг О\УП \УЄ1-Ьеіп£ є отраззез 

рЬуз са Гііпезз, зоипсі пиігії опаї р асіісе УЄ зіге тапа§етеп Ьаіапсіп^ 

\уогк апсі Іеізиге, заГеїу апсі ргеуепііує теазигез, апсі еіітіпаїіоп оГ сіезігисііуе 

ЬеаІіЬ ЬаЬ Із. 

РЬ зісаі есіисаііоп іеасмогз сап Ьеір іЬе зіисіепіз і т ОУЄ іЬеіг Ьеа апсі 

Яиа у оГ ІіГе іЬгои§п аііепііоп Іо \уе11пе^ Ье сиггісиі А сагеГи у сопзі] исіесі 

апсі Ьаіапсесі рЬузісаІ есіисаііоп сиггісиїит сап Ьеір зіисіепіз Іеагп іЬе зкіїїз, 

кпо\у1есі§е, апсі аііііисіез сопсіисіуе іо ІіГеїіте рагіісіраііоп іп рЬузісаІ асііуііу, ап 

ітрогіапі сотропепі оГ \уе11пезз. ОіЬег азресіз оГ\уе11пез8 сап аізо Ье зкіІІГиІІу 
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огаксі іпіо іЬе сиггісиїит. 8кі11з іп сіесізіоп такіп§, рготоііоп ої зеїі-

ропзіЬіІіІу, епЬапсетепі оГ зеІГ-сопсері апсі зеїі-езіеет, заГеїу есіисаііоп, 

рсіепсу іп Іеізиге Ііте асііуіііез, 8Іге88 тапа§етепІ арргоасЬез, апсі пиігіїіопаї 

а п сап Ье іаи^Ьі шііЬіп іЬе рЬузісаІ есіисаііоп пго§гат. 

О КЕУІЕ\¥ 

і і >гд и\\ іЬе сопігіЬиІіоп оГ рЬузісаІ есіисаііоп (о еасЬ сіітепзіоп оГ чуеііпезз: 

зіса: ЬеаІіИ, етоііопаї ЬеаІіЬ, зосіаі ЬеаІіЬ, іпіеііесіиаі ог тепіаі ЬеаІіЬ, апсі 

Іиа Ьеа 

сжзМгисі ап еі§Ьі-ІЄ83оп ипії оп \уе11пезз Гог зесопсіагу зсЬооІ зіисіепіз. \УЬаІ 

роп \уе11печз \уои1сІ уои етрЬазіхе ХУІІЬІП уоиг ипії? 

\уау о псошогаїе \УЄ11ПЄ8З іпіо іЬе сиггісиїит із Ьу тІгосІисіп§ а зіпріє 

іопсері, уіа а 2- Іо 3-тіпиіе тіпііесіиге, іп еасЬ Ієззоп. Маке а Іізі оі 

п ері;» (Ііаі уои \уоиїсі іпігосіисе іп ІЬе соигзе оГ а тагкіп^ регіосі (3 Іеззопз а 

Го 9 \УЄЄ 

ТNЕ88 і ОК 8ЕСОМ)АКУ 8СНООЬ 8ТШЕІЧТ8 

есі рЬузісаІ Гііпезз Ьаз Ьееп іпсгеазіп^іу ІіпкесІ \УІІЬ ЬеаІіЬ 

оті < агсііоуазсиїаг епсіигапсе, тизсиїаг 8Ігеп£іЬ апсі епсіигапсе, ПехіЬіІіІу 

ііюп аге ІЬе сотропешч оі ЬеаІіЬ геїаіесі йіпезз Опе ої іЬе тозі 

її соп гіЬи'іопз ІеасЬегз сап таке Іо іЬе 1 УЄЗ оі іЬеіг зіисіепіз із Іо Ьеір 

н кііі кпо\у есІ£е сіаііііисіе о еасІ Ьеа іЬу асііуе ИГезІуІез. 

ТОїсп опс І8 ріаппіп^ а іїіпезз рго§гат, іЬе ехегсізе уагіаЬІез оГ Ггеяиепсу, 

Ііте ап(1 тосіе аге изесі Іо с1езі§п ІЬе рго^гат. Асісііііопаїїу, ії Йіпезз 

•о ассги Ігаіпіп^ ргіпсір ез тизі аізо Ье іпсогрогаїесі Іо ІЬе ехегсізе 

Тій іпсїисіе ІЬе ргіпсіріез ої оуєгіоасі рго^ггззіоп, чресіїїсіїу, апсі 

Іінііуісіиаі сІіГГегепсез іп ГіІПезз ІЄУЄІЗ тизі Ье Іакеп іпіо ассоипі апсі 

І тасіе Ю іпсїисіе а \уагт ир апсі сооі СІО\УП \УІІЬІП ІЬе рго§гат. Регіосііс 

• іп.іііоп оГ іііпезз зЬоиШ аізо Ье ап іпіе^гаї рагі оГ ІЬе рго£гат. 
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\¥Ьеп опе 18 СІЄ8І£ШП£ іпзігис опаї ехрегіепсе Гог 8 исіеп 

зе11іп£, Р08ІІІУЄ геіпГогсетепі:, апсі Ггеяиепі соттипісаііоп оГ гезиііз зЬоиШ Ье 

§іуеп аііепііоп. ТеасЬегз зЬоиШ ЗІГІУЄ ІО Ье а розіїіуе гоїе шосіеі Гог іЬеіг зіисіепіз. 

Апсі, тозі трогіап еуегуопе апсі зЬоиШ Ье Гип 

ЕОККЕУІЕ\¥ 

1. Маке а іізі оГ 10 Іеат зроПз апсі 10 іпсііуісіиаі апсі ІіГеїіте зроПз. Сопзігисі а 

сЬагі зі О\УІП£ ІЬе роїеп сопІгіЬи іоп оГ еасЬ зро з ІІіе сіеуе.ортепі оГ еасЬ 

сотропепі оГ ЬеаІіЬ-геІаіесІ Гііпезз: сагсііоуазсиїаг епсіигапсе, ПехіЬіІіІу, Ьосіу 

о т )озіііоп, апсі тизсиїаі чігеп Ь апсі епсіи апсе. 

Рог еасЬ зрогі ізіесі неуіои у, сІезсгіЬе \уЬа сЬап§ез уо таке еасЬ 

зрогі Ю тахітіхе іЬе сопігіЬиііоп оГ іЬе зрогі Іо сагсііоуазсиїаг епсіигапсе. 

Зесопсіа г зсЬооІ есіисаііоп а?зез соп аіп псі Ши \УЬО Гііпезз 

ЇЄУЄІЗ уагу сопзісіегаЬІу. Зеїесі І\УО ЬеаІіЬ-геІаіесІ Гііпезз сотропепіз. Рог еасЬ 

сотропеп оп Ьа \уои рго сіє ПСІІУІСІ аі оГ Гііпезз ХУЬІІЄ 

р ото іп£ ІЬе СІЄУЄІС тепі оГ ІЬе сотропеп ТЬе с таї аз8 ііп а'ІаЬІе Гог 

Гі сіеуеіортепі із 30 тіпиіе 

4. Опе ітрогіапі гезропзіЬіІііу Гасіп§ рЬувісаІ есіисаііоп ІеасЬегз із Ье1ріп§ 

исіепіз таке ігапзіїіоп Ггот ф зсЬоо ІЬЄХУОГСІ со 1е§е 

Шіаі зігаіе§іе8 сап ІеасЬегз іпсогрогаїе іпіо ІЬеіг рго^гат Іо Ьеір зіисіепіз Іеагп 

Ьо\у оехе псіерешіеп апсііп рога рЬу аі асііуііу п о Ьеіг 

опсе Ьеу §гасіиа ? 

ТЕАМ 8РОКТ8 

Теа рогіз Ьауе 1оп§ Ьееп а рахі о Ь з опсіа Ьои§Ь 

Ше регсепіа^е оГ ііте сіеуоіесі іо іЬет аі еасЬ ІЄУЄІ апсі іп еасЬ зсЬооІ уагіез. її із 

Іп1еге8ііп§ Ю поіе ІЬаі асгозз ІЬе паїіоп, орройипіііез аге Ьеіп§ ргоуісіесі Гог 

агіісіраііоп іп Іеат зроПз Гог асіиііз оГ аіі а§ез іп гесгеаііопаї Іеа^иез. ТЬезе 

оррогіитііез оГ(ег асіи \УЬО Є О ро Ье сЬапсе сопііпие о раг сіра е 

ои§Ьои е ІіГе. 

68 



УУІіем опе із ЄеасЬіп£ іеат зрогіз, іі із ітропапі іо таке зиге іЬаі зіисіепіз Ьауе 

іс ' и сіатепіаі зШІз ЬеГоге тоуіп§ оп Іо іЬе тоге асіуапсесі зрогів зкіїїз. 

г< 1 е тр оу а \агіс у оГ 8Ігаіе£Іез о асіарі ІЬе зроПч іо зіисіепіз' аЬ іііез 

ЇЇ (о шахіпше рагіісіраііоп \УЬІ1Є рготоІіп£ зкіїї сіеуеіортепі. МосІіГіесІ §атез 

Ь пріоуесі о епЬапсе рагі: і іраііоп Ьу зіисіепіз оГ аіі аЬШі ез апсі Іо епаЬ е 

сіс ехрегіепсе заІізГасііоп апсі зиссезз. 

№ УАі АСТІУІТІЕ5 АИР 5РОКТ8 

Л місіє уагіеіу оГ іпсііуісіиаі асітііез апсі зрогіз арргоргіаіе іо а зесопсіагу 

рЬу саі есіисаііоп ргоугат Ьауе Ьееп ГЄУІЄ\УЄСІ Іпсіисіесі >уеге уагіоиз 

мі оГ кпо\у1есІ£Є, зкіїїз, іеасЬіп£ зігаїе^ісз, апсі заїеіу сопсегпз. И із ітрогІмИ 

косріп пііпсі іЬаІ (1) аіі ої іЬезе асііуіііез аге ІіГеїіте асііуіііез; (2) еГГісіепі апсі 

И зіисіепі 1еагпіп£ апсі регїогтапсе аге ІЬе гезиіі оГ ргорег зециепсіп§ оГ 

іЬе ргезепіаііоп ої арргоргіаіе 1еагпіп£ Іазкз, апсі іЬе аЬіІііу ої ІЬе іпзігисіог 
1 I исіеп із ю еп£а£е іп зиссеззГиІ еггог сіеіесііоп апсі соггесііоп ої зкіїїз; (3) іЬе 

Ш Юі Іюиісі етрЬазіге ІЬе рЬузісаІ апсі тепіаі азресіз оГ іЬе зкіїїз, апсі тепіаі 

х иіс] Ье е£и сотропепі ої ІЬе пзігисіюпа рю^гат апсі (4) ІЬе 

г сі ргоуісіе оррогіипіііез Гог ІЬе зіисіепіз Іо Ье уїсіеоіаресі \УЬІ1Є 

п \УІІЬ іЬе пзігисіо апсі реегз ргоуісііп§ ГеесіЬаск аГіег зіисіепіз 

о еуаіиаіе іЬеіг реіїогтаї сез. 

иилі гх АN^ АстіУітіЕї 

Л \у пе о сіиаі асііуіііез апсі чрогіз арргоргіа е Іо а зесопсіагу зсЬооІ 

М іоп рго£гат \уеге ГЄУІЄШЄСІ іп іЬіз сЬаріе г. Іпсіисіесі \уеге тепіз ої 

111 Іі асЬіп§ 8ІгаІе£Іс, апсі заіеіу сопсегш;. Биаі асііуіііез Ьауе оп£ 

и і рші оІ іЬе ІІ.8. \уау оГ Ііге. ТЬе іпсіизіоп оГ іЬезе асііуіііез іп зесопсіагу 

, з есіисаііоп Ьаз Ьсеп гесо£пІ2есі аз уііаі о ІЬе ргерага іоп оГ ЬеаІіЬу 

пс сіеуеіортепі ої \УОГІЬ\УЬІ1Є ІіГеїіте гесгеаііопаї риг^иііз 

и кпо\у есі§е, аіІіПісіез, апсі ргорег зкіііз \УІ11 ргоуісіе 1азІіп§ 

І асЬ исіепі. 
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• Шсіегзіапсіз ІЬаі рЬузісаІ асііуііу ргоуісіез іЬе оррогіипііу Гог епіоутепі, зеІГ-

ехргеззіоп, апсі сошшипісаііоп. 

УАІЛШ8 рЬузісаІ асііуііу апсі іі§ сопігіЬиііош* Іо а ЬеаІіЬГиІ Ме8Іу1е 
• Арргесіаіез іЬе геІаІіопзЬірз УУІІЬ оіЬегз ІЬаі гезиіі Ггот рагіісіраііоп іп рЬузісаІ 

асііуііу. 

• Кезресіз ІЬе гоїе іЬаі ге^иіаг рЬузісаІ асііуііу ріауз іп ІЬе ригзиіі оГ 1іГе1оп§ 

ЬеаІіЬ апсі \УЄ11 Ьеіп§. 

• СЬегІ8Ье8 ІЬе Гее1іп£3 ІЬаі гезиіі Ггот ге§и1аг рагіісіраііоп іп рЬузісаІ асііуііу. 

РАКТІСІРАТІСЖ ЕЧ АРРКОРКІАТЕ К І Ш 8 АN^ А М О Ш Т 8 

ОЕ РНУ8ІСАЬ АСТІУІТУ: 

• Рготоіез сЬап§ез іп Ьгаіп зігисіиге апсі Гипсііопз іп іпГапІ8 апсі уоип§ сЬіМгеп. 

8еп80гу 8Ііти1аііоп іЬгои§Ь рЬузісаІ асііуііу І8 е88епііа1 Гог ІЬе оріітаї £ҐО\УІЬ 

апсі сіеуеіортепі оГ іЬе уоип& пегуоиз 8у8іет. 

• Рготоіез еагіу СО£ПІІІУЄ Гипсііоп іЬгои§Ь ітіїаііоп, зутЬоІіс ріау, іЬе 

сіеуеіортепі оГ 1ап£иа§е, апсі іЬе изе оГ зутЬоІз. 

• А88І8І8 іп ІЬе сіеуеіортепі апсі геГіпетепІ оГ регсеріиаі аЬіІіІіез ІПУО1УІП§ УІЗІОП, 

Ьаіапсе, апсі Іасіііе зепзаііопз. 

• ЕпЬапсез ІЬе Гипсііоп оГ ІЬе сепігаї пегуоиз зузіет іЬгои^Ь іЬе рготоііоп оГ а 

ЬеаІіЬіег пеигопаї пеІ\Уогк. 

• Аісіз ІЬе сіеуеіортепі оГ со§піІіоп іЬгои§Ь оррогіипіііез іо сіеуеіор 1еагпіп£ 

зіга1е£іез, сіесізіоп такіп£, асяиігіп£, ГЄІГІЄУІП£, іпІе§гаІіп£ іпГогтаїіоп, апсі 

зоїуіп^ ргоЬІетз. 

• РоПіГіез ІЬе тіпегаїіхаїіоп оГ іЬе зкеїеіоп апсі рготоіез іЬе таіпіепапсе оГ Іеап 

Ьосіу Ііззие, УУЬІІЄ зітиііапеоизіу гесіисіп^ іЬе сіерозіїіоп оГ Гаї. 

• Ьеасіз Іо ргоПсіепсу іп ІЬе пеиготизсиїаг зкіїїз іЬаі аге іЬе Ьазіз Гог зиссеззГиІ 

рагіісіраііоп іп £атез, сіапсез, зрогіз, апсі Іеізиге асііуіііез. 

® Із ап ітрогіапі ге^иіаіог оГ оЬезіїу Ьесаизе іі іпсгеазез епег^у ехрепсіііиге, 

8ирргез8е8 арреіііе, іпсгеазез теїаЬоІіс гаїе, апсі іпсгеазез Іеап Ьосіу тазз. 

• ітргоуез аегоЬіс-Гіїпезз, тизсіе епсіигапсе, тизсіе ро\уег, апсі тизсіе зІгеп§іЬ. 
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її і і УС сіеіеїтепі іо согопагу Ьеагі сіізеазе Ьесаизе оГ ІЬе еГГесІз оп ЬІоосІ 

р оЬезії) апсі сарасіїу Гог рЬузісаІ \УОГК? 

агсііас Гипсііоп а§ іпсіісаіесі Ьу ап іпсгеазесі зйоке уоїите, сагсііас 

у і т е апсі оіа ето£ІоЬіп 

\у гесіисіюп іп аіЬегозсїегоІіс сіізеазез. 

т ііує іисіе ю\уагс1 рЬузісаІ асііуііу апсі Іеасіч іо а тоге 

п Мс іс с1игіп£ ипзсЬесІи есі Іеізиге і те. 

з зеІГ-сопсер апсі зєІГ-езІеет аз іпсіісаіесі Ьу іпсгеазесі соп сіепсе 

< ' тоїіопаі зіаЬіІіІу, іпсІерепсіепсе апсі ЗЄІГ-СОПІГОІ. 

і іп.цої Гогсе іп іЬе зосіаіігіп^ оГ іпсііуісіиаіз сіигіп£ Іаіе сЬіІсІЬоосІ апсі 

ІПІІ •,« епсе? 

а сіеуеіортепі апсі §ГО\У£Ь ОГ тогаї геазопіп£ ргоЬІет 

п̂ . і і V апсі зос а: соїпре епсе 

їм і у сіє еггеп о теп іііпезз апсі а еуіаіез гпепіаі зігезз 

І» о рз сЬозос'а* апсі рЬузіо о^ісаі Гипсііопз оГ тепіаііу апсі рЬузіс у 

І ісіиа'з 

і с ісіїї оГ Ьопе пегаі апсі еап Ьосіу ііззие іп еїсіегіу іпсііуісіиаіз 

і і е ої зоте зеазез апсі оррозез іЬе сіеЬі аііп£ е ес з оі о'и а§е 

8ЕNАТЕ К Е 8 0 Ь І Ш ( Ж 43 

НОІІ8Е КЕ80ЬІЛГІ(Ж 97 

зіаіе апсі осаі §оует апсі "оса! есіисаііопаї а§епс 
п рЬузіса есіисаііоп рго§гатз Гог аіі сЬіШгеп Ггот кіпае §агІ 

2. 

рііувісаі есіисаііоп із еззепііаі Іо іЬе рЬузісаІ сіеуеіортепі оГ ІЬе 
» 

^ рЬузісаІ есіисаііоп Ьеірз ітргоуе ІЬе оуегаїї ЬеаІіЬ оГ сЬіШгеп Ьу 
епсіигапсе, тизсиїаг зігеп^іЬ апсі ро\Уеі ЙехіЬіІііу, \УЄІ£ЬІ 

УЄСІ Ьопе сіеуеіортепі, ітргоуесі розіиге, зкіІІГиІ тоуіп£, іпсгеазесі 
з. а і Іе ЬаЬіі апсі сопзігисііуе изе оГ Іеізиге Ііпіе; 
ріу есіисаііоп Ьеірз тргоуе ІЬе епіаі аїегіп^зз асасіе 
і -(її апсі епіЬизіазт Гог еагтп£ оГ сЬіїсІгеп; 

73 



\¥Ьегеа& рЬузісаІ есіисаііоп Ііеірз ітргоуе зеІГ-езіеет, іпіегрегзопаї 

геІаІіопзЬірз, ге ропзіЬІе ЬеЬамої апсі псіерепсіепсе оГспії еп 

\¥Ьегеаз сЬіїсігеп \УЬО рапісіраге іп аиаіііу сіаііу рЬузісаІ есіисаііоп рго^гаїш 

іепсі іо Ье тоге ЬеаІіЬу апсі рЬузісаІІу Гіі; 

^Ьегеаз рЬузісаІІу Гіг асіиііз Ьауе зі^піГісапИу гесіисесі гізк Гасіогз Гог Ьеагі 

аііаскз апсі зігокез; 

\¥Ьегеаз ІЬе Зиг§еоп Сепегаї, іп ОЬІЄСІІУЄЗ ГОГ ІЬе №ііоп, гесоттепсіз 

іпсгеазіп§ ІЬе питЬег оГ зсЬоої-тапсІаІесІ рЬузісаІ есіисаііоп рго^гатз ІЬаі Госиз оп 

ЬеаІіЬ-геІаіесІ рЬузіса 1 йіпезз 

\¥Ьегеаз (Ье Зесгеїагу оГ Есіисаііоп, іп Рігзі Ьеззопз - А Керогі оп Еіетепіагу 

Есіисаііоп іп Атегіса, гесо^пі/есі іЬаі еіетепіагу зсЬооїз Ьауе а зресіаі тапсіаіе Іо 

ргоу сіе еіетепіап >сЬоо сЬі сігеп \УІІЬ кпоуу1есІ£Є, ЬаЬ аіі іисіез (Ьаг у/ііі 

еци'р ІЬе сЬіїсігеп Гог а апсі ЬеаІіЬу ІіГс; апсі 

\¥Ь^еаз а циа рЬузісаІ есіис оп »гат Гог аіі сЬіїсігеп Ггот 

кіпсІег§агіеп іЬго §Ь §гаск ! 2 із ап еззепііа рагі оГ а сотргеЬепзіуе есіисаііоп 

по\у, іЬегеГоге Ье 

К.ЄЗОІУЄСІ Ьу ІЬе Зепаїе (іЬе Ноизе оГ Кергезепіаііуез сопсиггіп£), іЬаі 

Сопегезз епсоига^ез 8 а(е апсі Іосаі §оуегптепІз апсі Іосаі есіисаііопаї а^епсіез Іо 

ргоуісіе яиаіііу иаііу рЬузісаІ есіисаііоп рго£гатз Гог аіі сЬіїсігеп Ггот кіпсіег§агіеп 

ІЬ ои§Ь §гас1е 12. 

8ТАТЕМЕ1ЧТ О В А 8 С В Е ІЕЕ8 
РЬузіса] есіисаііоп із ап еззепііа! раП ої ІЬе Юіаі есіисаГюп рго§гат апсі такез 

з §п Гісаш сопІгіЬиІіопз іо\уагсі (Ье асЬіеуетеп оГ сїезігаЬЬ есіиса^іопаї оиісотез 

Ьгои§Ь іЬе тесііит оГ ))Ьузіса1 асііуіі) ггіа еи ехрегіепсе з есіи аііоп 

іЬгои§Ь аз \УЄ11 аз оГ, ІЬе рЬу ісаі. Ап ЄГГЄСІІУЄ апсі сотргеЬепзіуе рЬузісаІ 

есіисаііоп рго£гат: 

• Рготоіе Ье рЬузісаІ £ГОУУІЬ апсі сіеуеіортлії оГ сЬ Ісігеп апсі уои \уЬі1е 

сопігіЬи іп§ о ІЬеіг §епе аі еа ІЬ ап<1 \уеЧ-Ьеіп£ 

• Макез а таіог сопІгіЬиііоп іо іЬе регзопаі апсі рЬузісаІ Гііпезз оГ еасЬ зіисіепі, 

іпс1исііп£ сагсііогезрігаїогу еШсіепсу, епсіигапсе, ПехіЬіІіІу, а^іПіу, Ьаіапсе, 

тизсиїаг зігеп§іЬ. реесі, рошег, соогсііпаїіоп, апсі гЬуїЬтіс гезроп ез 
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Мк п н і , цгассіиі, апи изеГиІ ШОУЄШЄПІ зкіїїз аі аіі сіеуеіортепіаі 

и 

е фегіепсез іп а уагіеіу оГ асііуіііез Ье§іппіп£ \УІІЬ Ьазіс 

<1 о£гез8Іп§ Іо\уагсі сотр ех зкіїїз іп зрогіз, сіапсс аяиаіісз, 

ІИІІГІ Іоґтв оГЬитап ШОУЄШЄПІ. 

ТИ о ип' ез о Ьеір іпсііуісіиаіз сіеуеіор а \УЬО езоте зеІГ-сопсері 

иіо о о Ьеїз. 

і» о Го Ье СОПЗІПСІІУЄ изе оі Ііте, іпс1исІіп£ Іеізиге Ьоигз, кееріп§ ЙІ, 

і ні)- І»нт.ч с.)Г гесгеаііоп сіигіп£ іЬе зсЬооІ уеагз апсі сопііпиіп§ 

іі 

о ипсіегзіапсі апсі арргесіаіе ехргеззіуе сгеаііуе аезіЬеііс 

апироіпі оГЬоіЬ ІЬе рагікірапі апи іЬе ОЬЗЄГУЄГ. 

• Ітрогіапі отігіЬиІіопз Іо ІЬе етоііопаї, зосіаі, тепіаі, тогаї, апсі еіЬісаІ 

І» Ітепі ої зіисіепіз. 

Ч ЛМ >ЛКІ)8 КОК 8 Е С О ^ А К ¥ 8СНООІ, РНУ8ІСАЕ 

Е^^САТIОN 

паї асііуіііез зЬоиІсі Ье зеїесіесі Іо тахітіхе іЬе роїепііаі ої асЬіеуіп§ 
^ £оа 

уі(і зЬо 1 Ье зеяиепсесі Іо ргоу'сіе сопііпиііу апсі рго&геззіоп 
п і пзіг ііоп, аз \УЄ11 аз й о т ипії Іо ипії апсі уеаг Іо уеаг. 
її 1 Ье ппосіисесі о а уагіеіу оГ рЬузісаІ асііуіііез іо епзиге іЬа аіі 

- і «рргоргіаіе іпсііуісіиаіігеа регГогтапсе зіапсіагсіз іп зкіїїз с о т т о п 
еізиге ригзиііз. 

ти зЬоиІсі Ье яігисіигесі Іо іпсїисіе а уагіеіу оГ Гііпезз асііуіііез апсі Іо 
сіеп тсеї арргоргіаіе і псі і V і сіиаі і гесі, ЬеаІіЬ-геІа еЙ й пезз 

Імггії. 
пі ІюиІсІ Ьауе оррогіипіііез Іо сіеуеіор іпіегтесііаіе апсі аауапсесі зкіїїз іп 

Ні» . рсілопаїїу зеїесіесі. 

о і ауе оррогіит іек Іо сіеуе^р рагікіраііоп зкіїїз оп а регзопа 
з ісЬ асКепІиге апсі Ьі§Ь сЬаі1еп§е асііуіііез. 
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• Зіисіепіз зЬоиШ ГЄСЄІУЄ £иісіапсе іп сіеуе1оріп£ зеІГ-сіігесІіоп апсі зеекіп£ регзопаі 

теапіп£ іп сопсіисІіп§ іЬеіг іпсііуісіиаі 1іГе1оп£ рЬузісаІ асііуііу рго^гат. 

• Зесопсіагу зсЬооІ рЬузісаІ есіисаііоп зЬоиШ Ье §гапіесі ипії сгедії Ю\уагсі 

§гасіиаІіоп оп а Ьазіз сотрагаЬІе Ю оіЬег зи^есі таїїег агеаз. 

• Оиаіііу зіапсіагсіз Гог сгесііі іп рЬузісаІ есіисаііоп зЬоиШ геГІесІ іЬе зате циаіііу 

аз іЬозе езіаЬІізЬесі Ьу Іосаі Ьоагсіз ог зіаіе сіерагітепіз оГ есіисаііоп Гог оіЬег 

агеаз оГ іпзігисііоп. 

• ЗсЬооїз зЬоиШ таке сегіаіп ІЬаі ІЬеіг оГГегіп£8 апсі ргосесіигез аге сопзізіепі 

\УІІЬ ассгесііІіп£ Ьу \УЬІСЬ іЬеу аге ^ОУЄГПЄСІ. 

81ІССЕ8ТЕВ РОКМАТ РОК Ш І Т РЬАМТЧШС 
Тіїе о/ ипії Ріап (Мате о/ипії ріап ікаї ге/іесіз ііз етрНазіз о/ікете) 

ОгаЛе ЬЄУЄІ МитЬег о/ Сіаззез 
Сіазз Зіге Тіте рег Сіазз 
Ргітагу £оа1з ог ригрозез ІЬе тоз і ітрогіапі §епега1 есіисаііопаї £оа1з Іо Ье 

асЬіеуесІ іп аіі сіотаіпз зЬоиШ Ье ісіепііГіесі. 

Оепегаї ЬеЬауіоигаІ ОЬІЄСІІУЄЗ. ЬІЗІ ІЬе аГГесІіуе, СО§ПІІІУЄ, апсі рзусЬотоіог 

ЬеЬауіоигз апсі зкіїїз іЬаі \УІ11 сіігесі апсі зЬаре ІЬе таїегіаі апсі теїЬосіз оГ ІЬе 

ипії. Оепегаї ЬеЬауіоигаІ ОЬІЄСІІУЄЗ аге іЬозе ОЬІЄСІІУЄЗ іЬе ІеасЬег ^ізЬез Іо 

ассотрІізЬ. ТЬе ОЬІЄСІІУЄЗ сііГГег Ггот зресіГіс, Іеззоп ЬеЬауіогаї ОЬІЄСІІУЄЗ іп 

ІЬаі іЬеу аге поі аз ргесізеїу зіаіесі апсі геГег тоге Іо ІЬе ІеасЬег'з £оа1з іЬап Іо 

зресіГіс зіисіепі регГогтапсе. 

Віоск ріап 

А ЬгіеГ оиіііпе оГ іЬе асііуіііез Ю Ье СОУЄГЄСІ іп іЬе Іеззопз зЬоиШ Ье ргоуісіесі 

Ьеге. ТЬе Ьіоск ріап зЬоиШ геПесі ап арргоргіаіе рго^геззіоп Гог ІЬе £гасіе апсі 

зкіїї ІЄУЄІ оГ ІЬе зіисіепіз. 

Ьеззоп сіеуеіортепі 

Апіісіраіед рго£геззіуе зециепсе оГ 1еагпіп£ ехрегіепсез. 

А. Ьеззоп #1 

1. ЗресіГіс ЬеЬауіогаї ОЬІЄСІІУЄЗ ГОГ іЬіз Іеззоп изіп£ ІЬе оепегаї ипії 

ОЬІЄСІІУЄЗ, іЬе ІеасЬег ісіепІіГіез іЬе зресіГіс кпо\УІєсІ£Є, раїїетз, зеяиепсез, 

зкіїїз, апсі ЬеЬауіоигз ІЬаі іЬе зіисіепіз зЬоиШ асЬіеуе іп іЬіз Іеззоп. 
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А І ІІІС8 рГЄ8ЄПІЄСІ П рГО£ГЄ88ІУЄ огсіег) 

Т И НІ ПСІогУ ЛСІІУІІІЄЗ (\уагш-ир, ГЄУІЄ\У ОГ разі Іеззопз) 
і пі 1 чоп еагпп£ ехрегіепсез ргезепіесі іп рго£геззіоп іпсіисііп^ 

саксктп оГ зресіГіс Іазкз, раїїегпз, зеяиепсез, сопсеріз, зкіїїз, ^атез, 
і ні іоп апсі ргоЬІепь оЬе хе зет есі) 

зсиззіоп (ргоуісіе Іізі ої яиезііопз ю Ье етр] оуесі ЬО\у аізсиззіоп 
псіисіесі асііуіііез Іо геіпГзгсе со^піііуе апсі оіЬег ОЬ]ЄСІІУЄ$) 

пі оп Го сіізтіззаі 
(І ччоп (Іеуеіортепі Гог еасЬ Іеззоп Іо Ье р аппей Гог п ІЬе ипії. 

ау о аі о іссііуез 
К ех сгіепсез 

огу 1СІІ У1ІІЄ5 
ні оп (пе\у таїегіаі) 

) (.Міс чііопз/сіізсиззіоп 
К і/аііоп гог сі тізза 

І.«і м ІІУІІІЄЗ апсі аііегпаїіуе ріапз Ріапз Гог зресіаі асііуіііез ог аііегпаїіуе 
(ІП аскііііоп Ю іЬе ге£и1аг1у ріаппесі Іеззопз Гог іЬе ипії) іп іЬе ЄУЄПІ оГ 

уу ґЬег е рогату сііфіасетепі ог Іозз оГ іеасЬіп^ зіаііоп зЬоиШ Ье 
іс е 

р расе геяии етепіз 
11 \уа' тагкіп£ пеесіесі 
еци рте апсі циапіііу оГ еасЬ пеесіесі 

п пспіз 

ІШІУ4»іДоіііа1 іесЬпіяиез (Но\у \УІ11 іпіегезі іп ипії асііуіііез іЬетез, ог 
ч !н пс есі? Маіпіаіпесі?) 
II а лісі з І о Ье етріоуесі 

пее апсі ре оітапсез 
УСПІ5 (Гіеісі сіауз, ріаусіауз, аетопзіггііоп Ьу зресіаіізіз, аззетЬІу 

іціміпм, а\уагсіз) 

сі аГе у ргееаиі опч 
с и ез Гог зіисіепіз 
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В НеакЬ апсі заіеіу ргесаиііопз іо Ье іакгп Ьу іпзігисіог 
ТеасЬег ЬеЬауіоі 

А сіезсгірііоп оГ ІЬе ІеасЬег ЬсЬауіог/зІу1е(з) Іо Ье етріоуесі сіигіп§ еасЬ Ієззоп іп 
іЬе ипії. ТЬе ІеасЬег зЬоиІсі сіезсгіЬе Ьо\у Ье / зЬе ріапз іо ЬеЬауе іп аз зресіГіс а 
таппег аз роззіЬІе етріоуіп§ ЬеЬауіогаї Ісгтіпоіо^у (ІеасЬег Іесіиге, Іурез оГ 
циезііопз, апсі ГеесіЬас :). 

X Еуаіиаііоп оГ зіиаеш еагпіп£ 

ТЬіз зесііоп зЬои сі сіезсгіЬе Ьо\у іЬе іеас^ег \уі11 аззезз Ье ас еуетепі оГ 
зіисіепіз іп §Ьі оГ ІЬе ЬеЬауіогаї ОЬІЄСІІУЄЗ О; Ье ип 

A. РзусЬотоІог й о т іп 
Зіапйагсііхей іезіз (тоїог аЬіІіІу, Гііпезз, рогі зкіїїз) 
8иЬ)есІіуе аІіп§з/сЬес ізіз 
ІІзе ої" ЬеЬауіога ОЬ)ЄСІІУЄЗ апсі сгіїегіа 
СО£ПІІІУЄ сіотаіп 
1. Моуетепі гезропзе 
2. УегЬа* апсі \угі«еп і О\У!ЄСІ£Є іезіз 
3. Бізсиззюп сіисзііопз іп сіазз 

АГГЄСІІУЄ сіотаіп 
8иьіес1іуе аззеззтеп оГ сіезігесі ЬеЬауіог 
Уаіие аззеззтепіз 
8осіо£гатз 
8е еуаіиаііоп іпзігитепіз 

XI Еуаіиа іоп оГ ІеасЬег'з регГогтапсе 
А 8еїї-еуа1иаііоп 

В Реег еуаіиаііоп 
С 8іисіепІ еуаіиаііопз 
B. 8ирегуізо еуа'иаііоп 

XII. Кеіегепсез (аіі таїегіаіз изесі Іо Гогтиіаіе іЬе ипії апсі аззізі іЬе зіисіепі) 
А. 8оигсез оГ іпГогтаІіоп Гог ІЬе ІеасЬег, изесі Іо ргераге іЬе ипії (Ьоокз, 

регіосіісаі Іііегаїиге) 
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і іміоітаїіоп Гог іЬе зіисіепі УУІІЬІП іЬе ипії (\уііЬіп іЬе 1еагпіп§ 

А мі еасЬ Ієззоп), Гог ехатріе, ЬапсІоиІз, гиіез, зігаїе^іез, \УОгк$ЬееІ8, 

А С О М С Е Р Т І І А Ь Ш І Т Р І А N 

ІІпіІ Сопсеріз оГ Рогсе АСІІУІІУ УоІІеуЬаІІ 
8 36 ИишЬег оГ Сіаззез 8 
пшиїїсз 

ри розез 
Ь ю о рго сіепсу оГ зіисіепіз 
Ь і іі і і УС £го\уіЬ оГ зі исіеп і з 
и рЬузісаІ Гііпезз 

Ье сіеуеіоршеп оГ а розіїіуе зеІГ сопсері іЬгои^Ь рЬузісаІ 
• ЇМ. І||ІОН ІСІІУІІІЄЗ 

мисіепіз' а\уагепезз оГ ІЬе хопІгіЬиІіопз оГ рЬузісаІ асііуііу іо а 
Іс «іівііу ІІГсвіуіе 

(н п і 11 п и чіисіепіз' аГГесііоп Гог, апсі арргесіаііоп оГ, рЬузісаІ асііуііу 
оЬ|ЄСІІУЄЗ 

І' у» Ііппюіоі 

\у сіешоп гііе ГО11О\УІП§ УО 1е Ьа:1 зкіїїз: 
сі 

її) (Кс і Ііапсі ЗЄГУЄ 

« і (КсгЬсасі разз/зеї 
її) Миіпр разз 
и) .Чрікс 
|) |)|д 

а ра е іп а уоІІеуЬаі шаісЬ 
І' 

\у сі шопзіга е ап ипсіегчіапаіп§ оГ ІЬе шесЬапісаІ ргіпс 
ге о уоІІеуЬа кі 
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2. ТЬе зіисіепі \уі11 арріу ІЬе сспсеріз оіГеїесі ргосіисііоп, арріісаііоп оГ Гогсе, 

Гогсе аЬзофІіоп апсі геїюипсі іЬггез, іо іЬе :о11о\уіп& зкіїїз ЗЄГУЄ, Ьишр зеї, 

зріке СІІ£ 

3. ТЬе зіисіепі \уі11 аетопзігаїе ап ипс1егзіапсііп§ оГ ІЬе гиіез апсі зігаіе£Іез оГ 

уоІІеуЬаІІ. 

4 ТЬе зіисіепі \уі11 аззезз уоІІеуЬа! оіЬеі зрогі зкіїїз, апсі еуегусіау асііуіііез 

аз іо ІЬеіг зресіГіс шаппег ог арр1уіп£, ргосїисіп£, аЬзогЬіп£ апсі геЬоипаіп§ 

Гогсе з. 

С АГГЄСІІУЄ 

ТЬе зіисіепі \УІ11 соорегаїе \УІІЬ оіЬеі зіисіепгз. 

ТЬе зіисіепі \Уі11Го11о\* іігесііопз. 

ТЬе зіисіеп \УІ11 аетопзігаїе гезропмЬІе ЬеЬіУІоиг аі аіі іітез. 

ТЬе зіисіепі \уі11 аззізі оіЬегз сіигіп£ Ье сіазз ехрегіепсез. 

ТЬе зіисіепі \уі11 аетопзігаїе етраіЬу ге£агс1іп£ Гпе регГогтапсе оГ оіЬегз. 

Віоск ріап-рго^геззіоп сЬаП 

Ьеззоп #1 

Іііігосіисе ІЬе §ате оГ усіІеуЬаІІ (Ііізіогу, уаіиез, СІЄУЄ ортепі) 

Іііігоиисе Гпе сопсеріз оГГегесі (та^пііисіе ргосіисіїоп, аЬзофІіоп, -епоипсі 

їогсез, ат і арріісаііоп) їпігосіисе зегуе-ипсіегЬапсі апсі оуегЬап<і Іпігосіисе гиіез 

регіаіпіп£ іо ЗЄГУІСЄ 

Ргеаззеззтепі - ЗЄГУЄ 

РгоЬІетз апсі яиезііопз: 

Но\у сап Гогсе Ье уагіесі \уЬеп зегуіп£? ЗресіГу Ьосіу асііопз? \\ПіаІ із ІЬе 

геІаІіопзЬір Ье1\уееп Гогсе тосіиіаііоп апсі ассигасу? ЕГГесІіуепезз? \¥ЬаІ із 

іЬе ге аїіопзЬір Ьеі^ееп іогсе ргосіисііоп апсі роіп оГ арр саііоп оГ Гогсе? 

Сате/сігіїї - "саіііпе ЗЄГУЄЗ" 

Ьеззоп #2 

К.ЄУІЄ\У сопсеріз оГ Гогсе аз іЬеу геїаіе Іо іЬе ЗЄГУЄ 

К.ЄУІЄХУ ЗЄГУЄЗ 

Огі11-\уа11 ЗЄГУЄ сігі 

ОГІІІ-ЗЄГУЄ ріасетепі сігіїї 

іпігосіисе сопсеріз геїаіесі іо Гогсе аЬзогрІіоп апсі геЬоипс! Гогсез 
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її сіє топ ігаїе іЬе Ьишр разз 
N Ьи пр разз 

«• псі яие іопз: 
1 Н і 1 он* оГ Гогсе аЬзогрІіоп, геЬоипсі Гогсез апсі ЄГГЄСІІУЄ Ьишр раз8Іп§ 
кІІІі НО\У 18 Гогсе аЬзогЬесі, іп £епега], Ьу ІЬе Ьосіу? \УЬаі асііопз іпсіісаіе 
1 огрСІ<Т? І І()\у із Гогсе аЬзогЬесі іп іЬе Ьитр разз? НО\У ІЗ іЬе сіігесііоп оГ 

УсгаесІіпіЬе Ьитр разз? ОезсгіЬе іЬе зресіГіс Ьосіу асгіопз. 
н т а Юзз) 

і оІІеуЬа гиіез апсі зйга,е£іез 
і ссі-ЗЄГУЄ апсі Ьитр опіу 

•м Н і 

>18 оГ Гогсе аз іЬеу ге аіе іо ЗЄГУЄ апсі Ьитр 
псі Ьитр разз 

мін о ус еасі 8 І/разз 
іг і е с псер іо оуегЬеасі зеїУразз 
• % N юп оуегЬеасі зеі/разз 
Ьі цисзііопз: 

оапсесі іп Ье оуегЬеасі разз? 
« е з е т Ь І е ог сІіГГег Ггот ргєуісиз, зкіїїз? 
"»і сі ас іопз і і оуегЬеаа їЬаІ: 
»і 1 < Гогсе 
Ь І» Гогсе 

»• і» Ье ігесііоп оГ Гогсе 
«І чс еЬоипсІ еГГесі 
І т ||| 

І п асі а озз) 
І и 
м уоІІеуЬа 

еасі, Ьитр 
її М І 

іопсеріз оГ Гогсе аз геїаіесі Іо іЬе оуегЬеасі разз/зеї 
ир 
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Ехріаіп апсі сіетопзігаїе зріке 

Кеіаіе сопсеріз оГ Гогсе Іо зріке 

Бізсизз геІаііопзЬір оГ оуегЬеасі Іо зріке 

Ргеаззеззшепі - зріке 

РгоЬІетз апсі яиезііопз: 

Оізсизз Ьогіхопіаі апсі уегіісаі сотропепіз оГ Гогсе іп іЬе зріке. НО\У ІЗ 

Гогсе £епега1есі іп зріке? ВезсгіЬе Ьосіу асііопз іп зріке іЬаі: 

a. Сгеаіе Гогсе 

b. Кесіігесі Гогсе 

c. АЬзогЬ Гогсе 

Огіїї - зріке (Ггот а Юзз; опе-зіер арргоасЬ) 

Огіїї - ЗЄГУЄ - Ьитр - зеї - зріке 

Ехріаіп апсі сіетопзігаїе уоІІеуЬаІІ гиіез апсі з1гаіе£у 

О а т е - зрікіп£ 

Ьеззоп #5 

КЄУІЄ\У ргеуіоиз сопсеріз оГ Гогсе аз геїаіесі Іо зріке 

БгіІІ-оуегЬеасі зеї апсі зріке 

Ехріаіп апсі сіетопзігаїе сіі§ 

Кеіаіе сопсеріз оГ Гогсе Іо СІІЕ 

Бізсизз сіі£ іп геІаІіопзЬір Ю зріке 

РгоЬІетз апсі циезііопз: 

ВезсгіЬе геІаІіопзЬір оГ с1і£ асііопз Ю Гогсе (та^пііисіе, ргосіисііоп); Ьо\у 

із Гогсе гесіігесіесі іп с1І£? ОезсгіЬе Ьосіу асііопз іп сіі£ іЬаІ сгеаіе ог аЬзогЬ 

Гогсе 

Огі11-с1І£ (оГГ-Юзз) 

Е)гі11-8еІ-8ріке-сІІ£ 

Ехріаіп гиіез, зігаїе^у апсі гоїаііоп 

О а т е ріау 

Ьеззоп #6 

Аззі£п Ьоте\уогк - \угі11еп зеІГ-еуаІиаііоп оГ УоІІеуЬаІІ зкіїїз 

КЄУІЄМ Гогсе сопсеріз аз геїаіесі Іо аіі уоІІеуЬаІІ апсі £епега1 уоІІеуЬаІІ 

8ІгаІе§у 
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І іг\у ИІІ уоІІеуЬаІІ зкіїїз 

І • іпісз, зігаїс^у, 8СОгіп§ 

ГніЬіппк/циезііопз: 

І<« Іаїс Гогсе сопсеріз Іо: 

• (Иііег зрогі асііуіііез 

І» ()іНсг рЬузісаІ асііуіііез 

І (іспсгаї сіаііу асііуіііез 

і-«і іоигпатепі іеатз, ргасіісе \УІІЬ Іеатз, £ а т е ріау (ЬаІГ оГ сіазз) 

і • • чмпспІз-рзусЬотоЮг (ЬаІГоГ сіазз) 

І мені і #7 
И ті ї ч, ч1га1е&у, 8согіп£ 
1 і •• іисіу оГ Гогсе Іо £ а т е ріау 
1 їм 'іпоіог розіаззеззтепі (ЬаІГ ої сіазз) 

І М ИМГИІ ріау (ЬаІГ оГ сіазз) 

І »М«МІ нн 

і смітіпаїіоп (сопсеріз ої Гогсе, зкіїїз, гиіез, зсогіп£, зігаїе^у) 

• " і і їм Ієні зеІГ-еуаІиаІіопз 
1 1 'ІПОІОГ рс)8іаз8е88тепі (сопііпиесі Ггот Ьеззоп #7) 

• нпгпі ріау (сопііпиесі Ггот Ьеззоп #7) 

* •• • »п 4Ігусіоршепі 
N | • МИ ^ І 

1 І « ІІІ« ІИиіУІогаІ О ^ Є С І І У Є З 

< пциіііус 

< І) ЛІіеі а (іізсиззіоп оГ ІЬе Ьізіогу оГ уоІІеуЬаІІ апсі УІЄ\УІП§ ап 

ЇМ ПІК ііопаї УІСІЄО оГ а іурісаі таїсЬ, іЬе зіисіепі \УІ11 сіетопзігаїе ап 

інміп Чапс1іп£ оГ ІЬе §епега! сопсері оГ уоІІеуЬаІІ Ьу гезропсііп£ 

миіпі іу ю ІеасЬег іпіііаіесі циезііопз. 

»ЛПсг а сіізсиззіоп оГ ІЬе сопсеріз оГ Гогсе, ІЬе зіисіепі \УІ11: 

• І >сГіпе ІЬе Іегт Гогсе. 

• ОіГГсгепІіаіе атоп§ Гогсе ргосіисііоп, аЬзогрІіоп, арріісаііоп, апсі 
гсЬоипсІ. 
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• Аззезз ІЬе сопІгіЬиІіоп оГ Гогсе Іо іЬе ипсІегЬапсі апсі оуегЬапсі 

ЗЄГУЄ8. 

Сгіїегіа: Зіисіепі: гезропзез іо ІеасЬег цие8Ііоп8. 

(3) АГіег а с1а88 сіізсиззіоп, іЬе зіисіепі \уі11 сІезсгіЬе зресіГіс Ьосіу асііопз 

ІПУОІУЄСІ іп уагуіп£ Гогсе ргосіисііоп с1игіп£ іЬе ЗЄГУЄ Ьу ге8ропсііп§ 

соггесіїу Іо ІеасЬег - іпіііаіесі циезііопз. 

(4) АГіег рагіісіраііп^ іп а сіізсиззіоп оГ ІЬе сопсеріз оГ Гогсе а8 іЬеу геїаіе 

Іо ІЬе уоІІеуЬаІІ ЗЄГУЄ, ІЬе зіисіепі \УІ11 ісІепІіГу І\УО оіЬег асііуіііез \УІІЬ 

зішіїаг шесЬапісаІ азресіз. 

Ь. РзусЬошоїог 

(1)СІУЄп ап ехріапаїіоп апсі сіетопзігаїіоп, іЬе зіисіепі \уі11 ехесиїе ІЬе 

ГО11О\УІП£ зкіїїз етр1оуіп£ ІЬе ІесЬпіциез іпігосіисесі іп сіазз: 

• ШсІегЬапсІ ЗЄГУЄ 

• ОуегЬапсі ЗЄГУЄ 

(2) АГіег ап ехріапаїіоп апсі сіетопзігаїіоп, іЬе зіисіепі \УІ11 ЗЄГУЄ ЗЄУЄП ОГ 

іеп Ьаііз іпіо іЬе Ьасксоигі агеа \УІІЬ сіїЬег іЬе ипсІегЬапсІ ог оуегЬапсі 

зіуіе, и1і1ігіп£ арргоргіаіе ІесЬпіциез аз геуіе\уесі іп сіазз. 

(3) АГіег ап ехріапаїіоп апсі сіетопзігаїіоп, іЬе зіисіепі \уі11 ЗЄГУЄ ІЬе Ьаіі 

Іо ап агеа ісІепІіГіесІ ргіог Іо ехесиїіоп \УІІЬ 80% ассигасу. 

АГГЄСІІУЄ 

ОІУЄП зресіГіс ехресіаііопз Гог ЬеЬауіог іп сіазз Ьу ІЬе іпзігисіог, ІЬе 

зіисіепі \уі11: 

(1)СоорегаІе \УІІЬ оіЬегз аі аіі Іітез. 

(2) РО11О\У сіігесііопз 100% оГ ІЬе Ііше. 

(3) Оетопзігаїе гезропзіЬІе ЬеЬауіог \уЬеп гециігесі. 

(4) Аззізі оіЬегз іп іЬеіг еГГогіз Іо тазіег ЬоіЬ зкіїїз апсі сопсеріз \уЬеп 

арргоргіаіе. 

(5)Бетоп8ІгаІе етраіЬу \уЬеп оЬзегуіп£ ІЬе регГоггпапсе оГ оіЬегз. 

АСІІУІІІЄЗ 

а. Іпігосіисіогу асііуііієз (5 тіпиіез) 
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• • кіл ікс ах зіисіепіз епіег іЬе соигіз. Зіисіепіз }о£ Гоиг Іарз агоипсі 

І Н.. ПІ ПІ соигіз. Іпсііуісіиаіігесі зІгеІсЬіп£ гоиііпез \УІІЬ ІеасЬег 

>І|МЧ VI* Іоп 

М • і у 1 Іи І• чоп (37 тіпиіез) 

• міч оГ іЬе сопсеріиаі ипії. Уісіео оГ Ьізіогу, уаіиез, апсі іурісаі 

і» < Іачч чеаіесі іп Ггопі оГ ІеасЬег апсі топііог (5 тіпиіез). 
1 т г у Іссіиге апсі сіізсиззіоп о Г ІЬе сопсеріз оГ Гогсе (арріісаііоп, 

іпмі. . ргосіисііоп, геЬоипсі, апсі аЬзогрІіоп) (5 тіпиіез). 

• ч.і Ніоп ої ипсІегЬапсі апсі оуегЬапсі ЗЄГУЄЗ, апсі гиіез регііпепі Іо 

• • ^ ні|» (^ тіпиіез). 

' пісні ЧСГУС (10 тіпиіез). 
1 ні І.» іо а соигі, аііетрі 10 ЗЄГУЄЗ, изіп£ еііЬег зіуіе апсі Ігу Іо 

МІ ш ІЬе Ьасксоигі агеа. Кесогсі Ьезі зеї оГ Ігіаіз апсі герогі іо 
• Мтіспів поі ЗЄГУІП£ аззізі Ьу геІгіеуіп£ Ьаііз, Геесііп£ ЗЄГУЄГ, 

І ГИ. Не ї сігсиїаіез апсі ргоуісіез ГеесІЬаск, епсоига§етепі, апсі 
• (ННГІСЙІІПП, 

пгхі асііуііу зіисіепіз аге ехресіесі Іо ОЬЗЄГУЄ оіЬег зіисіепі 
1 " і і,піп РгоЬІетз апсі яиезііопз Іо Ье апаїухесі апсі сопзісіегесі Ьу 

і' нк .. ііісу регГогт іЬе §ате/сігі11 "Са11іп£ ЗЄГУЄЗ" (12 тіпиіез): 

Н. < ап Гогсе Ье уагіесі оп ІЬе ЗЄГУЄ? ІсіепііГу зресіГіс Ьосіу асііопз 

Ннм ГІУС ІО тосіиіаіе Гогсе. 
іпіі іч іііс гсІаііопзЬір Ьеі\уееп Гогсе тосіиіаііоп апсі ассигасу? 

• і і т і Ніс ісІаііопзЬір Ьеі\уееп Гогсе уагіаііоп апсі еГГесІіуепезз. 
г <• •1 іч Ніс геІаііопзЬір ЬеІ\уееп Гогсе ргосіисііоп апсі іЬе роіпі аі 
!•!• її Іогсс іч аррііесі? Ехріаіп. 

^ Іші іч ІІІС гезиіі \уЬеп ІЬе Ьаіі із сопіасіесі аі іЬе Юр? Ьоііот? 
• »|ІІИ? ІИі? сепіег? Ехріаіп. 
1 І У С * ЧСГУЄГ ісіепІіГіесі ріауег оп оррозіїе Іеат Іо \уЬот іЬе 
1 У ІII Ьс ЧСГУССІ. Опе роіпі із зсогесі іГ ЗЄГУЄГ із зиссеззГиІ. ІГ ІЬе 

• І чиссєззГиІ, ріау сопііпиєз іо гезоіиііоп. ІГ іЬе ЗЄГУЄГ із 

і ні, (Ьс ЗЄГУЄ із Іозі, апсі іЬе Ьаіі §оез іо іЬе оіЬег іеат. 

' 1 • ирсгуізез апсі епсоига^ез зіисіепі апаїузіз, оЬзегуаІіоп, апсі 
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аззеззтгпі. ТЬе ІеасЬег ЗІГІУЄЗ іо кеер зіисіепіз Госизесі оп 

апаіуіісаі/сопсеріиаі цисзііопз апсі ргоЬІешз аз іЬеу ргасіісе зегуіп§ 

с. Оиечііопз/сіізсиззіоп (8 шіпиіез) 

Рігзі 4 шіпиіез ІЬе сіазз із ог^апіхесі іп £гоирз оГ Гоиг, сИзсиззіщ* іЬе 

ГО11О\УІП§ циезііопз: 

( І ^ Ь а І із іЬе §епега1 сопсері о Г уоІІеуЬаІІ? 
(2)Но\у сіо Гогсе апсі аззосіаіесі сопсеріз геїаіе Іо уоІІеуЬаІІ? 
(3)^ЬаІ аге ІЬе азресіз оГ ЗЄГУІП§ іЬаІ геїаіе зресійсаііу Ю Гогсе 

ргосіисііоп? Гогсе аЬзогрІіоп? геЬоипсІ Гогсез? арріісаііоп оГ Гогсе? 

(4) Сошраге іЬе еГГесІз оГ зігікіп^ ІЬе Ьаіі аі сііГГегепІ роіпіз сіигіп£ ІЬе 

ЗЄГУЄ. Ехріаіп. 

ТЬе Іазі 4 шіпиіез, ІЬе сіазз сошез Ю£еіЬег Іо сіізсизз ІЬе зате яиезііопз 

апсі зиттагіге ісіеаз апсі сопсеріз. ТЬе ІеасЬег іеасіз ІЬе сіізсиззіоп апсі 

зиттагігез іЬе гезиііз оГ іЬе сопсеріиаі еГГоПз Гог іЬе сіау. 

сі. Бізтіззаі 

Кехі сіазз; ІЬе Ьитр разз \УІ11 Ье ргезепіесі, а1оп§ \УІІЬ асісіїї опаї 

сопсеріиаі \уогк оп тгсе аЬзогрІіоп апсі геЬоипсі Гогсез. Ьеасі сіазз Іо 

сЬап£Іп£ агеа 

В. Ьеззопз #2-8 сіеуеіоресі іп а зітіїаг \уау 

V. ЗресіаІ асііуіііез апсі а Іегпа: іуе ріапз 

Іп ІЬе ЄУЄПІ оГ а іетрогагу Іозз оГ іЬе изе оГ іЬе уоІІеуЬаІІ соигіз ог оіЬег зисЬ 

етег^епсу, ІЬе ГОІ1ОУУІП£ орііоп* \УІ11 Ье риі іпіо еГГесІ: 

ІІзе оГ а сіаззгоот Іо: 

1 Уіе\у уїсіео апсі іоор Гіітз оп уоІІеуЬаІІ зкіїїз 

2. Бізсизз сопсеріз оГ Гогсе 

3. Бізсизз гиіез ї1гаіе§у, зсопп£, гогаїіоп 

4 Р ерап сіазз Ю \УГІІЄ зеІГ-еуаІиаііоп 

В. ІІзе оГ \уге8іГт£/\Уеі£Ьі гоот 

А зеззіоп оп ІЬе геІаІіопзЬір оГ рпузісаі Гііпгзз апсі уоіїсуЬа 1 

Ргезепіаііоп оп ІЬе сіі£ \УІІЬ СІІУЄ апсі гоїі іесЬпіяие 

VI. Еяиіртепі, зиррііез, апсі зрасе геяиігетепі 

А. РиІІ £утпазіит (іЬгее уоІІеуЬаІІ соигЬ) 
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И І ми» 
і І1 міПіуЬмІІа 

' • і іс псі топіюг 
сіе<< 

• МІФ Пишні 

•1 онми 
сЬ» цие 

уо'ІеуЬаІІ 
і 

II т е еуаіиайоп 
11 Г-е иаііоп 

ті )І >ас \У1ІІСЬ геяиігез а Ьі§Ь1у іпіегасіїуе арргоасЬ апсі ап 
IV XV І Іі ) Іо зіисіепіз 

Іс у ргесаиііопз 
* "Имііміи 

І » Юі\уеаг 

И» І ІУЄ £о§ ;1ез Гог іЬозе \уеагіп§ £Іаззез 
Н ЬеГоге \ £ О Г О И З асііуіііез 

» о регіт чег оГ соигіз ууЬєп поі раг1ісіра1іп§ 
І 

і (іоп оГ ециіртепі, Гасіїїііез, апсі р1ауіп§ зиїїасез Гог роїепйаі 
ІммЯІА 

зіоп оГ аіі асііуіііез 
\у ігепе сіигіп£ ипії 
ит-ир асіпіііез еасЬ сіау, іпс1ис!іп§ іпсііуісіиаіігесі 8ІгеІсЬіп£ 

і сЬ оирз апсі іпсііуісіиаіз Ьу зіге апсі тоїог сотреіепсе 

К іі 
IV )Г 

а Ье стріоуесі іо іпіііаіе тозі Іеззопз, Ьиі іпсіігесі 
Ішшсіегі/е іЬіз ипії. Іп ^епегаї, іЬе ІеасЬег \уіІ1 розе циезііопз Гог 
іуі «Іізліззіоп, іпіегргеїаііоп апсі арріісаііоп оГ сопсеріз аасігеззіхі, 
С о УОН уЬаІі. ТЬіз Ь^Ьауіог із сІігесіесі аі еїісіІіп§ зіисіепі 
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со§піІіопз оГ а Ьі^Ьег ІЄУЄІ (еуаіиаііоп, зупіЬезіз). Оигіп§ сігіїїз апсі сіізсиззіоп, іЬе 

еасЬег \УІ1І епсоига§е ргоуіде ГеесІЬаск Іо іпсііуісіиаіз апсі £гоир$, апсі зирроіі 

зіисіепі Іо зіисіепі ехсЬап^ез апсі апаїуіісаі іЬіпкіп£. Огоир сіізсиззіопз \УІ11 ЗЄГУЄ ЛЗ 

а Гогит Гог зіисіепі іЬіпкіп^ аз \УЄ11 аг; аззізі ІЬе ІеасЬег'з еГГогІз іо сЬеск зіисіепі 

сошргеЬепзіоп оіТЬе сопсеріз аз \УЄ!І аз §агйе-ге1а(есІ кпо\у1есІ£Є<-

X Еуаіиаііоп оГ зіисіепі 1еагпіп§ 

А. РзусЬошоїог сіотаіп 

ТЬе ГО11ОУУІП£ і іетз \УІ11 сотргізе іЬе рзусЬотоЮг зкіїїз Іезі Ьаііегу: 

8ЄГУІП§: Ггот ІЬе Іе§а1 ЗЄГУІСЄ агеа, ІЬе зіисіепі \УІ11 т а к е 10 аііетріз Іо ЗЄГУЄ 

іп о іЬе Ьасксоигі агеа, изіп§ еііЬег іЬе ипсІегЬапсі ог оуегЬапсі ЗЄГУЄ Еа 

зиссеззГиІ ипсІегЬапсі ЗЄГУЄ ециаіз 1 роіпі; еасЬ зиссеззГі оуегЬапсі ЗЄГУЄ 

ециаіз 3 роіпіз. Зсоге ециаіз Іоіа роіп з еагпесі оп 10 аГГетріз 

В и т р разз: Ггот Ье сепіег Ьаскеоигі розі оп іЬе зіисіепі \уі11 таке 10 

аііетріз І о Ьитр р §з Іо Ье Ггопі соиг» агеа, Ггот і іоззесі Ьа 

зиссеззГиІ геїигп ециаіз 3 роіпіз. Зсоге ециаіз Юіаі питЬег оГ роіпіз іп 10 

аіі етріз. 

ОуегЬеасі зеї: Ггот а Ггопі соигі розіїіоп, ІЬе зеїіег ууііі т а к е 10 аііетріз іо зсі 

а Ьаіі, Іоззесі Іо ІЬе зіисіепі, Іо а ріауег ргерагіп§ іо зріке іЬе зеї. ЕасЬ 

зиссеззГиІ зеї ециаіз 3 роіпіз. Зсоге ециа з ІЬе Іоіаі питЬе ої роіпіз еагпесі 

іп Юаііетріз. 

В СО§ПІІІУЄ сіотаіп 

1. СО^ПІІІУЄ сіеуеіортепі \УІ11 ЬС зиЬіес іуеіу еуаіиаіеи Ьу ІЬе ІеасЬе Ьазесі оп 

ІЬе зіисіепі'з рагіісіраііоп апсі регГогтапсе іп сіазз сіізсиззіопз апсі апаїузез. 

2. ЕасЬ зіисіепі т і ї зиЬтії а \угі11еп зеІГ-еуаІиаІіоп оГ зІгеп^іЬз апсі 

\уеакпеззе8. 

3. А \УГІІІЄП ехатіпаїіоп оп сопсеріз оГ Гогсе аз аррііесі іо уоІІеуЬаІІ, апсі іЬе 

гиіез, зіга1е§у, зкіїїз оГ УО ІеуЬаІІ, \УІ11 Ье асітіпізіегесі 

С АГГ^СІІУЄ сіотаіп 

1 ТЬе ІеасЬег У/І11 ОЬЗСГУЄ зіисіепіз апсі т а к е зиЬіесІіуе аззеззтешз оГ сіезігесі 

ЬеЬауіогз етр1оуіп§ зіа есі ЬеЬау'огаІ оЬіесііуез. 

2. ТЬе \угі!1еп ехатіпаїіоп \УІ11 псіисіе а Ге\у і іетз Ьаі \УІ11 азк зіисіепіз Іо 

еуаіиаіе іЬеіг асЬіеуетепі оГ ІЬе аГГесІіуе ОЬІЄСІІУЄЗ 
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0 X ЗО 

1 і ;еі\ • (8соге Юіаі питЬеі оі* роіпіз оп Ьаііегу) 
К Ч) \ 

II - I I 

її - |) 

ІНІІІУГ (40%) 
ііпаї п 15% 
(Ш = 

іон 0% 
•. Цуг ( 10%) 

регїогтапсе 

^ ИІІІЙПОП 

оп поіез \УІ11 Ье гесогсіесі п Ше Ієззоп р ап Ьоок аз іо сіазз 
етз , еіс. 

еші оГ ІЬе ипії сіаііу поіез \УІ11 Ье зиттагігесі апсі гесогсіесі. 
• І.. і І І тії ЬеЬауіогаї ОЬІЄСІІУЄЧ \УІ11 Ье етріоуесі 

II г V а с Ье ип Ьу гезропсііп§ іо соигзе еуаіиаі оп ііетз аі іЬе І т 
І 11 с ехатіпаїіоп 

ТНЕ КОШДЦ МОРЕЬ 
і мі оЬ Коипіп 

11 її із соггес піізЬеЬауіоиг іп опе зіисіепі, IV оГіеп іппиепсез Ше 
П з сісп з ТЬІЗ з кпо\уп аз Ье "гіррк еГГесі.' 

нНоиІсі кію\у \уЬаІ із §оіп§ оп іп аіі рагіз оГ ІЬе сіаззгоош аі аіі іішез 

і тізЬеЬауіоиг аз зооп аз іі оссигз. Зіисіепіз \УІ] ЬЕ Іезз 
у еу ре :ЄІУЄ іЬаі іеасЬегз аге \уіиі-іГ (ІеасЬегз сЬоозі іЬе 
І Ье т зЬеЬауюиг аі опсе). 
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