
Методичні засади НМК «Matrix» 
НМК «Matrix» готує учнів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл до державної атестації.  Це гнучкий курс, 
кожен рівень якого розрахований на 170 – 200 навчальних годин. 
 
Компоненти комплексу 
У НМК «Matrix» входить: 
• Підручник 
• Робочий зошит 
• Книга для вчителя 
• Тести 
• Дві касети на кожен рівень 
• Календарно-тематичне планування 

 
Підручник 
У кожному рівні НМК «Matrix» десять тематичних розділів (Units). Типовий розділ підручника складається з 
таких секцій: 
• Читання (Reading) 
• Граматика (Grammar) 
• Практика 1 (Let’s practise 1) 
• Аудіювання і говоріння (listening and speaking) 
• Письмо (Writing) 
• Практика 2 (Let’s practice 2) 
Читання завжди йде на початку, порядок інших секцій може змінюватись.  

Сторінки секції Давайте повторювати (Let’s revise) йдуть через розділ.  

На сторінках 134 – 140 міститься Довідник з граматики (Grammar Reference). Позначки до нього є у всіх 
розділах.  

Список слів (Wordlist) на сторінках 142 – 152. Він містить лексику, яка активується у розділах. У розділі, 
який відповідає частині мови, до  кожного словa подається фонетична транскрипція, з повним його значенням. 
Де потрібно, надані речення – приклади, а також множина, ступені порівняння і антоніми.  

Робочий зошит 
Повторює, відпрацьовує і розширює надані у Підручнику: 
• Лексику і мовний матеріал кожного розділу 
• Читання і підготовку до іспитів 
• Письмо 

Книга для вчителя містить: 
• Зміст підручника 
• Відповіді до всіх вправ Підручника 
• Тексти всіх аудіозаписів 
• Відповіді до Робочого зошиту 
• Пропозиції щодо методичного підходу до завдань Підручника 
• Додаткові завдання і ідеї до повторення вивченого матеріалу 
• Нотатки до соціокультурних ситуацій і зауваження до мовних завдань 
• Глосарій термінів і концепцій 

Тести 
До кожного рівня НМК «Matrix» є десять тематичних тестів і два загальні тести досягнень.  

Календарно-тематичне планування - це додатковий допоміжний методичний матеріал до НМК «Matrix» 
для вчителів випускних класів загальноосвітніх шкіл.  При складанні планування посібника враховані вимоги 
чинних програм з іноземних мов. Календарно-тематичне планування пропонує поурочний розподіл матеріалу. 
У плануванні для зручності прийняті такі скорочення: SB – підручник, WB – робочий зошит. 

Методичі засади до НМК «Matrix» перекладені і адаптовані зі вступу Книги для вчителя  
Календарно-тематичне планування складали:  
Matrix Foundation & Pre-Intermediate – Козаченко Тетяна Олександрівна, ССШ №3, м. Новояворівське, 
Львівська область; 
Matrix Intermediate – Хохла Тереза Іванівна, ССШ №53, м. Львів; 
Matrix Upper-Intermediate – Бєлкіна Тетяна Володимирівна, ССШ №45, Бєлкіна Віра Володимирівна, ліцей 
менеджменту, м. Львів; 
Сичивиця Л. М., методист видавництва «Оксфорд Юніверсіті Прес» у західному регіоні; 
Відповідальна за випуск: Морріс А.А., директор представництва «Оксфорд Юніверсіті Прес» в Україні. 


