
Методичні засади НМК “Project English” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чому НМК названий “Project English” 
Матеріал навчально-методичного комплексу будується на проектній роботі.  Це втілюється у двох 
структурних і змістовних складових.  По-перше, тому, що історії і тексти кожного рівня 
організовані у вісім проектів, які розглядають тему, цікаву для підлітків.  По-друге, працюючи над 
кожною з тем, учні самостійно будують подібні проекти, виконуючи проектні завдання.  Такі 
завдання надають учням можливість розповідати й писати про речі, важливі в їхньому житті.  
Таким чином, “Project English” – дійсно комунікативний курс, тому що англійська мова у ньому 
призначена для спілкування.  Учні використовують мову, яку вони вивчають, щоб виразити свої 
ідеї, почуття і інтереси.  
 
У “Project English” 1 Підручник вміщує вісім проектів, представлених англомовними дітьми з 
Великобританії, Америки та Австралії.  
 
“Project English” 2 впроваджує проекти в контексті журналу.  Підручник складається з восьми 
випусків (issues) журналу “Hot Dog”.  Журнал випускають чотири підлітки Вікі, Філ, Келі та 
Джастін.  Кожен випуск вміщує історії і тексти на певну тему.  Вони також включають історії про 
підлітків.  Окрім того, в книзі представлена мультиплікаційна сюжетна лінія з двома приватними 
детективами Hot Dog і Cool Cat.  Різні герої та їхні друзі з’являються у вправах на відпрацювання 
вивченого матеріалу.  
Випуск журналу поділений на розділи, кожен з яких закінчується завданнями для учнів.  
Виконуючи ці завдання, учні складають свій журнал. 
 
“Project English” 3 базується на ідеї Кантерберійських казок (Canterbury Tales).  Група мандрівників 
– молодих людей, які мають невелику туристичну компанію, розповідають один одному про своє 
життя і хобі.  Як і в попередніх рівнях НМК, підручник поділений на вісім розділів (units), кожен з 
яких представлений молодими людьми з Великобританії, Канади, Австралії, Сінгапура.  У цьому 
рівні мультиплікаційна історія представлена двома героями Carstairs і Carruthers, які беруть участь 
у перегонах навколо земної кулі.  
 
Програма НМК “Project English” 
Навчально-методичний комплекс “Project English” має дві програми (syllabus): структурну, тобто 
ту, що базується на граматичних структурах, і функціональну.  Це підтверджує думку, що 
використання мови вимагає знання як форми, так і функцій мови.  Протягом трьох–п’яти років 
(залежно від кількості годин англійської на тиждень) з “Project English” у НМК поступово 
змінюється акцент у роботі над мовою з тим, щоб програма відповідала потребам студентів 
відповідного рівня. Тому у “Project English” 1 та 2 перевага віддається роботі над формами та 
структурами, а в “Project English” 3 – над функціями.  
 
Методика НМК “Project English” 
“Project English” відбирає найкраще з сучасних і традиційних методів навчання. До його ключових 
принципів належать: 
 

Навчально-методичний комплекс “Project English” – це курс для 10 – 15 
річних учнів, які тільки починають вивчати іноземну мову. Три рівні готують 
підлітків до рівня Intermediate. Кожен рівень вміщує понад 170 уроків 
англійської мови, враховуючи години, відведені на тематичну атестацію, 
тестування та домашнє читання.  



Різноманітність – необхідний принцип для всіх якісних матеріалів для навчання. Вона активізує 
розумову діяльність студентів і підтримує їхню зацікавленість. У “Project English” різноманітність 
представлена такими аспектами: 

• Різноманітність завдань: індивідуальна робота, робота в парах і групах. 
• Різноманітність типів текстів:  діалоги, листи, таблиці, фактичні описи, діаграми, карти, 
комікси. 

• Різноманітність тем. 
• Різноманітність типів вправ. 

 
Вирішення проблемних завдань з використанням іноземної мови допомагає її більш 
ефективному засвоєнню і примушує учнів навчатися думаючи.  У підручнику “Project English” 
подається широкий спектр проблемних завдань. 
 
Когнітивний (пізнавальний) підхід до граматики.  Проблемний підхід також застосовується при 
викладенні граматики.  Учням дають не готові правила або структури, а допомогу, щоб вони 
відкрили правила та моделі самостійно. Таким чином учні можуть побачити граматику як логічну 
систему. Зрозуміло, що кінцева мета це – ВИКОРИСТАННЯ мови.  Отож учням дають велику 
кількість завдань, метою яких є використання вивчених форм у комунікативних ситуаціях і 
реалістичному контексті.  
 
Задоволення.  Ми багато вчимось, якщо отримуємо задоволення. Задоволення – не тільки додаток 
до навчання, це суть ефективного навчання. “Project English” має багато ігор, головоломок і жартів.  
 
Фактор “Его” (Егоцентричності). Нічого не може бути кращого, ніж розповідати про себе. 
Виконуючи завдання по створенню журналу, учні можуть обдумати і розповісти про своє життя.  
 
Адаптовані (градуйовані) завдання.  Дуже розчаровує завдання, яке учень не може виконати 
через недостатнє знання мови.  Завдання у “Project English” побудовані за принципом від простого 
до складного і мають чітку градацію за складністю, щоб учні могли їх виконати.  
 
Вміння.  “Project English” надає велику увагу розвитку мовленнєвих вмінь. Вправи і завдання не 
тільки допомагають вивчити граматику та лексику, а й навчають учнів ефективно слухати і читати.  
 
“Project English” складається з: 
 
Підручника, який вміщує: 

• Вісім розділів (units).  Кожен складається з певної кількості секцій, а секції в свою чергу 
мають вступний текст, вправи і проектне завдання;  

• Граматичне ревю; 
• Список лексики. 
 
Підручник може використовуватися самостійно.  Але для найбільшого ефекту від роботи за 
НМК існують: 

 
Аудіокасети, які вміщують: 

• Тексти підручника; 
• Вправи на аудіювання; 
• Вправи на відпрацювання структур; 
• Завдання на касеті помічені символом “навушникі” у Підручнику.  

 
Робочий зошит подає додаткові письмові завдання, які відповідають мовній програмі (syllabus) 
Підручника.  Книга для вчителя вказує, коли треба виконувати вправи Робочого зошита.  
 
 
 



Книга для вчителя, яка вміщує: 
• Програму курсу; 
• Опис навчально-методичного комплексу; 
• Методичні прийоми при роботі в класі; 
• Плани уроків мінімум на 100 годин навчання; 
• Тексти аудіозаписів; 
• Відповіді на вправи Підручника; 
• Відповіді на вправи Робочого зошита. 

 
Календарно-тематичне планування до НМК “Project English” 
Календарно-тематичне планування розраховане на школи з п’ятьма годинами англійської мови на 
тиждень і складене відповідно до вимог Програми з іноземних мов. Планування передбачає 
тематичну атестацію, тести для оцінки прогресу, години для домашнього читання і проектної 
роботи. Матеріал “Project English” може бути опрацьований за три роки в спеціалізованій школі, 
якщо використовується як основний, і за п’ять років – у загальноосвітній. 
 

 
Методичі засади до НМК Project English перекладені з вступу Книги для вчителя  

і адаптовані для України. 
Календарно-тематичне планування складали: 
Кундира Н. Є., вчитель ЗОШ №18 м. Львів; 

Сичивиця Л. М., методист видавництва «Оксфорд Юніверсіті Прес» у західному регіоні; 
Набор: Костенко М.В.; 

 
Відповідальна за випуск: 

Морріс А.А., директор представництва «Оксфорд Юніверсіті Прес» в Україні. 
 
 


