
Проект «English 1 2 3 в бібліотеці» 

Найпоширеніші запитання і відповіді про проект 

1. Чи може дитяча бібліотека брати участь у цьому проекті? 

Так, може – будь-яка публічна бібліотека України може взяти участь у проекті. Проте, будь 

ласка, зверніть увагу, що цей інтерактивний мовний курс – це курс для дорослих (у 

трактуванні FunMedia, осіб віком від 14 років), тобто доступ до курсу повинен надаватися або 

учням старших класів, або дорослим користувачам бібліотеки та бібліотекарям, що мають 

бажання вивчати англійську мову. 

2. Чи передбачається якась звітність за проектом? 

Рішення про введення додаткової звітності за проектом буде прийматися програмою 

«Бібліоміст», виходячи з результатів першого пілотного раунду прийому заявок, тобто не 

раніше жовтня 2013 року. Також програмою планується серія опитувань бібліотекарів та 

користувачів курсу наприкінці 2013 – на початку 2014 року, про що ми будемо повідомляти 

додатково. 

3. Чи є даний курс безкоштовним для користувачів і бібліотек протягом усього 

періоду дії проекту?  

Так, цей проект є безкоштовним і для бібліотек, і для їхніх користувачів протягом усього 

періоду дії проекту (щонайменше до 31 жовтня 2014 року). 

4. Згідно з умовами першого раунду прийому заявок, бібліотека може розпочати 

надавати доступ до електронного курсу “English 1 2 3 в бібліотеці» всім 

зацікавленим особам з кінця червня-початку липня 2013 року. А чи можна 

розпочати надавати такий доступ користувачам, які з огляду на відпускний 

період або інші обставини захочуть приєднатися до курсу пізніше? 

Так, доступ до курсу відкривається для кожного користувача індивідуально та в зручний для 

нього/неї час. Приєднатися до курсу можна буде як в липні, так і, наприклад, у вересні або 

жовтні, але бажано не затягувати початок проекту та активно рекламувати його серед 

місцевої громади одразу після того, як бібліотечний адміністратор проекту отримає доступ до 

електронного курсу.     

5. Яка орієнтовна загальна тривалість курсу, включаючи всі 4 рівні навчання? 

Графік навчання за даним проектом є індивідуальним для кожного з користувачів 

курсу - людина навчається за власним темпом та самостійно складає собі графік навчання, 

виходячи зі свого вільного часу та потреб. Проте, фахівці компанії FunMedia рекомендують 

навчатися двічі на тиждень, оскільки така схема є найбільш оптимальною та результативною 

для дорослої людини. Виходячи з цих рекомендацій, тобто за умов навчання щонайменше 

двічі на тиждень, 4 рівні курсу можна пройти за 1 рік. 

6. На веб-сайті проекту http://english123.com.ua/biblioteki# зараз викладено форми 

договора про співпрацю та ліцензійної угоди, де вказано лише двох учасників – 

фірму FunMedia та IREX/програму «Бібліоміст». Чи означає це, що бібліотека за 

http://english123.com.ua/biblioteki


таких умов є субліцензіатом і яким чином вона повинна заповнювати (і чи 

повинна заповнювати взагалі) ці угоди? 

Так, бібліотека є в даному випадку субліцензіатом, і вона отримає від програми «Бібліоміст» 

відповідну субліцензію на користування електронним курсом «English 1 2 3», а вже після 

цього зможе розпочати відкривати доступ до курсу для своїх бібліотекарів та користувачів. 

Жодних інших угод з фірмою FunMedia на цьому етапі проекту заповнювати/укладати не 

потрібно.  

Просимо зауважити також, що опис процедури участі бібліотек у проекті, представлений 

зараз на веб-порталі http://english123.com.ua/biblioteki#, cкладено за типовою схемою 

співпраці між публічними бібліотеками (Польщі, Росії) та компанією FunMedia, і він буде 

найближчим часом коригуватися у відповідності до українських реалій.  

 

7. Чи сертифікати для користувачів курсу, які успішно пройшли навчання, є також 

безкоштовними? Як їх можна буде отримати? 

Так, сертифікати є також безкоштовними. Сертифікат створюється автоматично на 

електронному профілі користувача курсу після того, як користувач успішно пройде більше 

80% матеріалу курсу. 

 

8. Як можна буде допомогти користувачеві обрати вірний (наприклад, другий чи 
третій? Третій чи четвертий?) рівень курсу, який буде найкраще відповідати 
саме його рівню володіння мовою? Чи існує якесь попереднє тестування 
користувачів?   

На даному етапі проекту попереднє тестування користувачів не використовується. Проте, з 
огляду на те, що користувачі матимуть доступ до всіх чотирьох рівнів курсу, вони зможуть 
спробувати кожен із них та розпочати навчання з того рівня курсу, який найкраще відповідає 
їх теперішньому рівню володіння мовою.   
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