
Методичні засади НМК “New Streetwise Intermediate” 
 
New Streetwise – дворівневий навчально-методичний комплекс для підлітків.  
Передбачається, що студенти, які працюватимуть за НМК New Streetwise Intermediate, 
мали не менше 400 уроків і вже добре знайомі з основними граматичними структурами.  
Кожен розділ (Unit) New Streetwise має форму журналу для вивчаючих англійську мову.  
Це дозволяє вміщувати живий і цікавий матеріал у мотивуючій формі.  Слово ‘streetwise’ 
широко використовується для опису особи, що здатна вижити у різноманітті (іноді 
важких) ситуацій.  Як така це відповідна назва журналу для підлітків, а також НМК, що 
готує студентів користуватися англійською мовою в реальному світі. Кожен рівень 
складається з Підручника, Касет, Робочого зошита і Книги для вчителя.  Рівень 
Intermediate має 110 уроків, не враховуючи уроки домашнього читання і тематичної 
атестації.  
 
Характеристики New Streetwise 
НМК для молоді 
New Streetwise – курс для підлітків.  Теми підібрані з точки зору відповідності, 
доступності та привабливості (інтересу).  В той же час в НМК присутній сильний освітній 
елемент, мета якого – забезпечити основу для особистісного розвитку. 
 
НМК, який будується на тому, що студенти вже знають 
Програма New Streetwise – результат ретельного дослідження потреб підлітків цього 
рівня. Дослідженням було виявлено, що основною рисою НМК має бути постійне 
повторювання того, що студенти вивчили раніше. Також ставиться наголос на 
накопиченні знань граматики і лексики, розвитку їх мовленнєвих вмінь, і будування їхніх 
знань у сфері функціональних показників, експонентів функцій і вимови.  
 
Легкий у користуванні НМК  
New Streetwise є легким у користуванні й структурований таким чином, що і вчителі, й 
студенти завжди знають, над чим працюють і чому це роблять. 
 
Зміст New Streetwise Intermediate 
Підручник New Streetwise Intermediate містить 12 випусків (issues) журналу для підлітків 
– New Streetwise, журналу для вивчення англійської мови. Кожен випуск відповідає 
розділу типового підручника і вміщує: 

• візуально привабливу обкладинку, що представляє три основні теми кожного 
випуску. 

• основний матеріал, що поділяється на три частини по дві сторінки в кожній. 
 
Перша частина кожного випуску (або розділу) використовує текст для прослуховування 
або читання з метою презентації граматики, яку більшість студентів зустрічали раніше, 
але ще не відпрацювали. Увага надається рецептивним вмінням.  
 
Друга частина використовує текст для прослуховування або читання з метою презентації 
граматики, яка скоріше всього буде новою для студентів.  В цій частині також 
представлені функціональні показники, пов’язані з темою.  
 
Третя частина розвиває вміння письма.   
 
У Підручнику подаються шість пісень з завданнями.  Пісні тематично пов’язані з темами 
випусків. 
 



Після кожних двох випусків наведена підсумкова секція, що складається з граматичного 
ревю з додатковими завданнями для відпрацювання граматичних структур.  
 
Наприкінці Книги для вчителя надаються тести для копіювання, які відповідають кожній 
підсумковій секції Підручника.  
 
Касети вміщують практику аудіювання і вимови. У підручнику завдання з аудіювання 
позначені символом касети.   
 
Робочий зошит надає додаткову практику з граматики, лексики, читання, письма і 
функцій. Там також є письмові завдання з вимови. 
Секція Improve your wordpower розвиває лексику зосереджуючись на складних словах, 
словосполученнях і словотвірних складових, префіксах і суфіксах.  Наприкінці є секція 
для самотестування, щоб студенти могли оцінити власний прогрес.  
 
Книга для вчителя містить: 
 

• Вступ до НМК 

• Плани уроків з відповідями, текстами аудіозаписів і додатковими завданнями, 
якщо потрібно. 

• Короткі нотатки, щоб допомогти з можливими проблемами щодо реалій 
британської культури 

• Список завдань у Робочому зошиті та відповіді на ці завдання 

• Шість тестів з ключами до них 

• Шість додаткових проектних ідей 

• Відповіді на тести для самоперевірки з Робочого зошиту. 
 
Календарно-тематичне планування до НМК New Streetwise Intermediate 
Календарно-тематичне планування розраховане на загальноосвітні школи з двома 
годинами англійської мови на тиждень і складене у відповідно до вимог Програми для 
загальноосвітніх навчальних закладів, англійська мова, 2 – 12 класи. Планування 
передбачає тематичну атестацію, тести для оцінки прогресу, години для домашнього 
читання і проектної роботи. Матеріал New Streetwise Intermediate може бути опрацьований 
за два роки. 
 
 
 
 
 
Методичі засади до НМК New Streetwise Intermediate перекладені з вступу Книги для 
вчителя і адаптовані для України.   
Календарно-тематичне планування складали: 
Козаченко Т. О., вчитель ЗОШ №3 м. Новояворівська Львівської області;  
Сичивиця Л. М., методист видавництва «Оксфорд Юніверсіті Прес» у західному регіоні; 
Відповідальна за випуск: Морріс А.А., директор представництва «Оксфорд Юніверсіті 
Прес» в Україні 
 


