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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам підбірку он-лайн ресурсів, які допоможуть у
вивченні будь-яких, навіть найбільш екзотичних мов!
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Курси для вивчення 27-ми мов світу
1. Мандаринська мова
Одна з основних груп діалектів китайської мови. Нею розмовляє більше 955 мільйонів
людей. Використовується вона як офіційна мова у Китайській народній республіці,
Республіці Китай, Сингапурі та ООН (має найбільшу кількість мовців у світі).


Basic Mandarin Chinese – Level 1 – https://www.edx.org/course/basic-mandarin-chineselevel-1-mandarinx-mx101x-0

Курс edX дозволить зробити перші кроки в мандаринській мові. Рекомендується проходити
його разом із друзями, оскільки мандаринська – тональна мова і тон вимови може повністю
змінити значення слова. Тому варто зібрати компанію та практикуватися разом.


Mandarin Chinese 1: Chinese for Beginners – https://www.coursera.org/learn/mandarinchinese-1

Coursera також пропонує курс для новачків. Передбачається, що за 5 уроків можна вивчити
150 слів і не розгубишся у п’яти життєвих ситуаціях.


Chinese Made Easy: An Exciting Start To Chinese – https://www.udemy.com/chinesemade-easy/

Курс для новачків, після закінчення якого учні зможуть почати читати і писати китайською,
зрозуміють базові принципи мови та навіть підтримають просту розмову.
2. Іспанська мова
Цією мовою розмовляє більше 427 мільйонів людей, і що приємно, вона вважається легкою
для вивчення.


Learn Spanish: Basic Spanish for English Speakers - https://www.edx.org/course/learnspanish-basic-spanish-english-upvalenciax-bsp101x

16 тижнів присвячені повсякденній іспанській мові.


3 Minute Spanish – Introductory course - https://www.udemy.com/3-minute-spanishcourse-1/

Курс для тих, хто не любить чи не має часу слухати довгі лекції. Тоді чому б не присвятити
іспанській хоча б кілька хвилин на день?


Spanish for Beginners: Meeting and Greeting https://www.futurelearn.com/courses/spanish-for-beginners-1
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Перша частина програми Spanish for Beginners
(https://www.futurelearn.com/programs/spanish-for-beginners) від The Open University.
Заняття починаються 9 січня, тому час записатися ще є.
3. Англійська мова
Не потрібно зайвий раз нагадувати, наскільки важлива англійська мова!


Learning English through Pictures – Free Trial Version - https://www.udemy.com/englishpics/

Цей курс створений не у форматі звичних лекцій – навчання відбувається за допомогою
картинок. Доступна безкоштовна пробна версія.


Learn English Basics – Elementary Method for Beginners - https://www.udemy.com/learnenglish-basics-elementary-method-for-beginners-1/learn/v4/overview

Вчимося вітатися, прощатися, відповідати на прості запитання англійською.


Learn English – Online Course for Beginners - http://www.esolcourses.com/ukenglish/beginners-course/free-english-lessons.html

Базовий курс, що охоплює основні англійські слова та вирази.
4. Арабська мова
Нею розмовляє близько 267 мільйонів людей у 58 країнах світу.


First Steps Arabic - http://arabiconline.eu/first-steps-arabic/

Безкоштовний курс, що допоможе зробити перші кроки у вивченні арабської.


Madinah Arabic - https://www.madinaharabic.com/start_learning.html

Сайт із корисними матеріалами і курсами – для всіх, кого цікавить арабська мова.


Introduction to Arabic - https://alison.com/courses/Introduction-to-Arabic

Курс від Університету Даларни: вивчаємо алфавіт, правильну вимову, використання дієслів
та іменників.
5. Хінді
Офіційна мова Індії – нею розмовляють близько 260 мільйонів людей. Варто вчити тим, хто
планує підкорити динамічний індійський ринок.


HindiPod101 - https://www.hindipod101.com/
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Сайт пропонує більше 490 аудіо- та відеоуроків, деталізовані нотатки та інші корисні
матеріали.


Rocket Languages - https://www.rocketlanguages.com/hindi/learn/learn-hindi-online/

Вчимо слова та фрази, відточуємо вимову. На цьому сайті можна знайти все необхідне.


Essentials – Learn Hindi - http://www.loecsen.com/en/learn-hindi

Знайомимося з мовою та вчимо важливі слова з різноманітних тем.
6. Португальська мова
Легка для вивчення мова, якою розмовляє більше 202 мільйонів людей. Португальська
набуває все більшого значення через розвиток Бразилії, тому зверни на неї увагу.


A Guide to Portuguese - http://www.bbc.co.uk/languages/portuguese/guide/

Навчальний курс від ВВС, що містить 10 цікавих фактів про мову, ключові фрази та алфавіт.


Talk Portuguese – A video introduction to Portuguese http://www.bbc.co.uk/languages/portuguese/talk/

Ще один подарунок від BBC – відео, тексти, корисні фрази та аудіо.


Learn Portuguese Free Online: EasyPortuguese - http://www.easyportuguese.com/

Добірка матеріалів, що згодяться усім, хто хоче вивчити португальську.
7. Бенгальська мова
Офіційна мова Бангладеш і одна з 23-х мов Індії – нею розмовляє близько 189 мільйонів
людей.


Learn Bangla - http://ilanguages.org/bangla.php

На сайті можна знайти 120 поширених слів, 50 фраз, вивчити граматичні структури й
закріпити отримані знання за допомогою флеш-карток.


Omniglot - http://www.omniglot.com/writing/bengali.htm

Корисний ресурс, де зібрано багато посилань для всіх, кого цікавить бенгальська.


Bengali Peace Corps Course - http://www.101languages.net/bengali/bengali-peace-corpscourse/

Курс, розроблений Корпусом Миру США. Згодиться не тільки волонтерам, але й усім, хто
бажає опанувати мову.
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8. Японська мова
Кількість мовців – приблизно 128 мільйонів. Японська вважається складною для вивчення
хоча б через наявність трьох систем письма.


Casual Japanese conversation – Absolute Beginner - https://www.udemy.com/casualjapanese-conversation-absolute-beginner/

Творці курсу заявляють, що він ідеально підходить для початківців.


Japanese Speed Master – Syllabary - https://www.udemy.com/japanese-speed-mastersyllabary/

Неможливо почати вивчати мову без знання алфавіту.


Japanese-Lesson.com - http://japanese-lesson.com/

Сайт пропонує курси, розроблені учителем японської мови.
9. Яванська мова
Розгадка у назві – цією мовою розмовляє частина населення острова Ява, що входить до
складу Індонезії. Втім, яванська мова поширена у трьох країнах і налічує близько 84
мільйонів мовців.


Learn101 - http://learn101.org/javanese.php

Вчимо яванський алфавіт, прості граматичні правила та напрацьовуємо лексичний запас.


Learn Javanese - http://www.digitaldialects.com/Javanese.htm

Вивчай нові слова під час гри – повинно бути цікаво.


iLanguages – Learn Javanese - http://ilanguages.org/javanese.php

Cайт з яванською граматикою, словами та виразами.
10. Корейська мова
Загальна кількість мовців – близько 77 мільйонів. Корейська, як і японська, вважається
складною для вивчення мовою.


First Step Korean - https://www.coursera.org/learn/learn-korean

Курс для новачків: ти вивчиш алфавіт, базові вирази, а також познайомишся з корейською
культурою.


Learn to Speak Korean 1 - https://www.coursera.org/learn/learn-speak-korean1
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Якщо ви вже маєте уявлення про корейський алфавіт – зверніть увагу на цей курс і
поглиблюйте знання.


Korean Course - http://www.korean-course.com/index.en.php

Корисний сайт із навчальними матеріалами.
11. Німецька мова
Німецькою розмовляє близько 76 мільйонів людей. Цю мову варто вчити хоча б задля
отримання якісної освіти.


The German Alphabet - https://www.udemy.com/the-german-alphabet/

Вчимося вимовляти німецькі слова та практикуємо сприйняття букв на слух.


Basic German Language Skills - https://alison.com/courses/Introduction-to-BasicGerman-Language-Skills

Починаємо вчити німецьку з базової граматики та слів.


Conversational German – First Contact - https://alison.com/courses/ConversationalGerman-First-Contact

Курс для тих, хто хоче почати розмовляти німецькою якомога швидше.
12. Французька мова
Близько 75 мільйонів мовців у 53 країнах світу.


French Language Studies – Introduction - https://alison.com/courses/french-languagestudies-introduction

Курс для початківців, що закладе фундамент розмовних навичок.


Basic French Language Skills For Every Day - https://alison.com/courses/Basic-FrenchLanguage-For-Everyday-Life

Cерія відеоуроків, що знайомлять із французькою граматикою і словами.


BBC Languages - http://www.bbc.co.uk/languages/french/

Добірка навчальних матеріалів від ВВС.
13. Турецька мова
Турецька мова доволі широко розповсюджена – нею розмовляє близько 71 мільйону людей
у 8 країнах світу.
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Essentials – Learn Turkish - http://www.loecsen.com/en/learn-turkish

Сайт пропонує добірку навчальних матеріалів для новачків.


Turkish Language Class - http://www.turkishclass.com/

Корисний ресурс для всіх, хто цікавиться турецькою мовою.


Turkish Tea Time - https://turkishteatime.com/

Девіз сайту: найкращий спосіб вивчити турецьку – розмовляти турецькою.
14. В’єтнамська мова
Офіційна мова В’єтнаму. Розповсюджена у Камбоджі, Лаосі, Австралії та інших країнах.
Приблизна кількість мовців – 68 мільйонів.


Essentials – Learn Vietnamese - http://www.loecsen.com/en/learn-vietnamese

В’єтнамський алфавіт та фрази, присвячені життєвим ситуаціям.


Vietnamese 101 - http://www.101languages.net/vietnamese/

Добірка цінних навчальних матеріалів.


VietnamesePod101.com - https://www.vietnamesepod101.com/

Корисний ресурс для бажаючих вивчити в’єтнамську.
15. Італійська мова
Італійською мовою розмовляє близько 63 мільйонів людей.


Italian Language and Culture: Beginner - https://www.edx.org/course/italian-languageculture-beginner-wellesleyx-italian1x

Відеоуроки, що знайомлять не тільки з базовою італійською мовою, але і з культурою країни.


Introduction to Italian - https://www.futurelearn.com/courses/learn-italian

Перші кроки у вивченні італійської мови.


Italian for Beginners: Meeting, Greeting and Eating https://www.futurelearn.com/courses/italian-for-beginners-1

Перша частина курсу, що присвячений базовій італійській мові.
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16. Перська мова
Офіційна мова Ірану, поширена у 30 країнах. Перською розмовляє близько 60 мільйонів
людей.


Easy Persian - http://www.easypersian.com/

Більше 150 уроків, фрази, алфавіт – дуже корисний ресурс для новачків.


Persian Language Foundation - http://www.persianlanguageonline.com/

Навчальний сайт лондонської благодійної організації, що займається просуванням перської
мови.


PersianDee - http://www.persiandee.com/

Добірка корисних навчальних матеріалів – від перського алфавіту до текстів різного рівня
складності.
17. Голландська мова
Learn Dutch & Flemish intro: start to read, speak and write - https://www.udemy.com/flemishdutch-from-0-start-to-understand-speak-and-write/
18. Ірландська мова
Irish Language Skills - https://alison.com/subjects/72/Irish-Language-Skills
19. Датська мова
SpeakDanish - http://www.speakdanish.dk/
20. Шведська мова
Swedish Language Skills - https://alison.com/subjects/74/Swedish-Language-Skills
21. Польська мова
BBC Language - http://www.bbc.co.uk/languages/polish/soap/links.shtml
22. Грецька мова
Learn Greek - http://www.kypros.org/LearnGreek/
23. Есперанто
Esperanto in 12 Days - http://learn.esperanto.com/en/
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24. Іврит
Learn the Hebrew Alphabet – Crash Course - https://www.udemy.com/learn-the-hebrewalphabet-in-less-than-30-min/
25. Норвезька мова
Lear The Norwegian Language – Basics - https://www.udemy.com/learn-norwegian/
26. Угорська мова
Let`s Learn Hungarian! - http://www.letslearnhungarian.net/
27. Валлійська мова
Learn Welsh - http://www.learn-welsh.net/

Джерело: http://studway.com.ua/kursi-vivchennya-28-mov/
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До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію Інформаційного
вісника, надішліть повідомлення на нашу електронну адресу
та додайте коротку інформацію про себе та свою
організацію (прізвище, ім’я, назва організації, ваша посада,
електронна адреса, контактний телефон).
Більше інформації про заходи міжнародного характеру Ви
зможете дізнатися на сайті Національної академії
державного управління при Президентові України
в рубриці «Міжнародне співробітництво»
www.academy.gov.ua
або на сторінці управління в мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/napa.international/

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління
при Президентові України
Управління забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207-208
м. Київ, 04050
Інформаційний вісник підготувала:
Людмила Пономаренко

