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Інтерактивний курс англійської мови для дорослих  

«English 1 2 3 в бібліотеці»  

 

Загальна інформація про проект  

Проект «English 1 2 3 у бібліотеці» проводиться Радою міжнародних наукових досліджень та 
обмінів (IREX) в рамках програми «Бібліоміст» (www.bibliomist.org). У проекті можуть брати 
участь всі публічні бібліотеки України.  
 
«Бібліоміст» розширює доступ до інформації та сучасних технологій шляхом: 
 
- обладнання близько 1800 публічних бібліотек комп’ютерною технікою до 2014 року; 
- навчання бібліотекарів роботі з новітніми технологіями на базі 25 тренінгових центрів та  
підвищення рівня комп’ютерної грамотності населення у бібліотеках-учасницях по всій  
країні; 
- надання підтримки бібліотекам у здійсненні адвокаційної діяльності та залученні 
додаткових ресурсів; 
- просування сучасних українських бібліотек серед широкої громадськості.  
Програма «Бібліоміст» втілюється в рамках партнерства між Радою міжнародних наукових 
досліджень та обмінів (IREX), Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), 
Міністерством культури України. Грант для фінансування програми у розмірі 25 млн. доларів 
було отримано від Фундації Білла та Мелінди Гейтс. «Бібліоміст» співпрацює з Українською 
бібліотечною асоціацією (УБА), центральними та місцевими органами влади і бібліотеками 
по всій території України. У рамках своєї всесвітньої ініціативи з надання місцевим громадам 
доступних та корисних технологій корпорація Microsoft безкоштовно передає публічним 
бібліотекам України, які долучилися до програми «Бібліоміст», програмне забезпечення на 
суму близько 9 мільйонів доларів США. 
 
Інтерактивний курс англійської мови для дорослих  «English 1 2 3 в бібліотеці» 

(English123.com.ua) створений фірмою Funmedia sp. z o.o. ( Вроцлав, Польща), яка є лідером 

у галузі сучасних мультимедійних технологій у вивченні іноземних мов та надає онлайн-

платформи для вивчення англійської понад 900 бібліотекам по всій Польщі.  

Курс побудовано з використанням інноваційної методики "123 (один, два, три)," яка була 

розроблена міжнародною командою лінгвістів та використовується у 24 країнах світу.  

Курс складається з чотирьох рівнів (перший і другий призначені для початківців, третій і  
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четвертий – для середнього рівня), розділених на 22 уроки. Тренери курсу – носії мови Марк 

та Емілі  – роблять інтерактивне навчання цікавим та незабутнім, адже курс пропонує ігри, 

відео, пісні та фото-уроки (дивіться рекламне відео про курс http://bit.ly/YsGXih).    

    

 

У разі правильного виконання більше 80% завдань одного рівня, учасник отримує сертифікат 

про досягнення даного рівня володіння мовою відповідно до вимог Ради Європи. 

 

Умови участі у проекті 

Всі публічні бібліотеки в Україні, в яких є принаймні один комп’ютер, підключений до 

Інтернету, можуть брати участь у проекті, тобто отримати безкоштовний доступ до 

електронного курсу англійської мови для дорослих.  

Кожна бібліотека може отримати безкоштовний доступ до електронного курсу як на одному, 
так і на багатьох комп’ютерах, які є в її розпорядженні. Цей доступ бібліотека отримає до 31 
грудня 2013 року з можливістю автоматичного продовження на наступні роки. Кількість 
комп'ютерів, на яких буде доступний курс, вказується бібліотекою в «Заявці на участь у 
проекті» та відповідній субліцензії, яку бібліотека отримає від програми «Бібліоміст». 
Важливою передумовою участі бібліотеки в цьому проекті є також наявність Адміністратора 
курсу, тобто особи, уповноваженої представляти бібліотеку в адміністративно-технічних 
питаннях, пов’язаних з організацією курсу та користуванням сервісом English123.com.ua. 
Адміністратори курсу зможуть пройти навчання щодо технічного адміністрування та 
організації курсу в своїй бібліотеці або отримати відповідну консультацію на базі 
регіонального тренінгового центру при обласній універсальній науковій бібліотеці в своїй 
області.    

Детальна інформація щодо доступу до сторінки English123.com.ua буде надана бібліотеці 

після отримання від неї «Заявки на участь у проекті». Також, бібліотеці буде надано 

можливість спробувати користуватися електронним курсом. 
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Хто і як може користуватися курсом:  

 

Кожен, хто приходить до бібліотеки, може користуватися курсом English123.com.ua. Цей 
курс може бути цікавим для всіх – від підлітків та студентів до літніх людей; від тих, кому 
англійська мова необхідна в щоденній роботі, до тих, кому знання англійської полегшить 
пошук вакансій; для всіх, хто, незалежно від віку, освіти, місця проживання, професії просто 
хочуть говорити англійською. 

Основна передумова електронного курсу – це самостійність у навчанні, тобто учасник курсу 
вчиться за власним темпом, у зручний йому час. Для цього йому необхідний лише 
комп’ютер з доступом до Інтернету, навушники і мікрофон. 

Як долучитися до проекту 

Бібліотеки, які захочуть долучитися до проекту, повинні заповнити «Заявку на участь у 
проекті» та надіслати її на електронну адресу English@irex.ua, IREX підтвердить отримання 
заявки. 

Перший раунд прийому заявок від зацікавлених публічних бібліотек триває з 22 травня 
по 1 липня 2013 р., другий раунд прийому заявок розпочнеться 15 вересня 2013 р. В 
залежності від кількості зацікавлених бібліотек, програма «Бібліоміст» може прийняти 
рішення про подальший прийом заявок від бібліотек на щоквартальній або на щомісячній 
основі. 

Протягом червня – першої половини липня 2013 р. всі зацікавлені бібліотеки, які подали 

заявки на участь у першому раунді проекту, отримають доступ до електронного курсу 
«English 123 у бібліотеці» і субліцензії від програми «Бібліоміст» та відповідно одразу 
зможуть надавати доступ до курсу своїм співробітникам і користувачам.   

Детальніша інформація щодо курсу «English 123 у бібліотеці» та його організації доступна за 
адресою http://english123.com.ua/biblioteki#. Будь ласка, звертайтеся також  за електронною 
адресою проекту english@irex.ua або за телефоном(044) 537 06 04, (067) 445 00 72  (Юлія 
Воробкевич) у разі виникнення додаткових запитань. 
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