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Метод проектів вважають одним з найперспективніших методів 

навчання. Робота над проектом носить інноваційний характер. Метод 

проектів можна застосувати на заняттях та в позаурочній роботі. Він є 

дуже ефективним, тому що формує значну кількість умінь та навичок. 
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застосувати нові знання, критичне мислення, творчість,саморозвиток. 

Method of projects is one of the most perspective method. Project work has 

innovative character . Method of projects is used at the lessons and out of lesson 

work . It is very effective because it forms considerable skills.  
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Метод проектів вважають одним з найперспективніших методів 

навчання.[4] За своєю сутністю робота над проектом носить інноваційний 

характер: вимагає від студентів застосовувати нові знання; виробляє вміння 

діяти і приймати рішення самостійно чи в складі команди; шукати і 



застосовувати нову інформацію з різноманітних джерел, використовуючи 

інформаційно-комп’ютерні  технології для виконання завдань,розвиває 

критичне мислення і прагне до творчості та саморозвитку. 

Проект – це метод навчання. Його можна застосувати на заняттях та в 

поза аудиторній роботі. Він є дуже ефективним, тому що формує значну 

кількість умінь та навичок. 

Метод проектів – це освітня технологія, спрямована на здобуття 

студентами знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою. Метод 

проектів допомагає формувати особисті риси, які розвиваються лише в 

діяльності. Під час роботи над проектом студенти набувають досвіду 

самостійної роботи. 

Результати виконання проектів мають бути таковими : якщо це теоретична 

проблема – то конкретне її вирішення, якщо практична – презентація готового 

продукту проекта.  

Метод проектів можна використовувати як самостійну(індивідуальну) чи 

групову роботу студентів упродовж різного за тривалістю часу. 

Проект(проектування) – це зміст навчання. Найсучасніші сфери 

людської діяльності базуються на проектуванні. Проектування – це 

специфічний індивідуально-творчий процес, який потребує від кожного 

студента оригінальних рішень, водночас – це процес колективної творчості. 

Проектування може стати засобом соціального та інтелектуального творчого 

саморозвитку студентів та викладачів, а також – засобом розвитку проектних 

здібностей. 

Проекти можуть бути різних типів:творчі, ігрові, інформаційні, 

дослідницькі, рольові, соціальні, театральні. 

Театральний проект 

[3] Для організації позакласної роботи  провідними є театральні проекти. 

Реальні ситуації людського спілкування не завжди можливо створити на 

заняттях. Викладач англійської мови їх  може створити в колежанському театрі. 

Для мотивації мовної діяльності викладач застосовує рольові ігри, інсценування 



п’єс. Студенти адаптують матеріал, пишуть сучасні сценарії та грають 

різноманітні ролі. 

Ітогом такої праці є презентація театрального проекту, інсценування п’єси 

за програмною тематикою. Студенти дуже активно приймають участь в таких 

проектах. Презентації охоплюють кожного студента з різним рівнем знань. 

Важливо, щоб усі могли спробувати себе в новому жанрі, переконатися у 

своїх силах. Презентація літератури й культури в оригіналі – що може бути 

більш захоплюючим? Слід зазначити, що постановка п’єси забезпечує більш 

емоційний настрій, що так необхідний для успішної роботи. Однієї з найбільш 

успішних робіт я вважаю постановку п’єси “Царівна - жаба”. 

Задумавши цю постановку ми разом із студентами подивились казку, і 

студенти побачили, як виконують артисти ті ролі, які їм треба було зіграти. 

Потім здійснювався розподіл ролей. Запрошення на ролі для слабо 

встигаючих студентів стало стимулом до занять англійською мовою : вони 

читали, прагнули більш говорити, збільшували свій словниковий запас. 

Після затвердження кандидатів на всі ролі проводилося обговорення 

сценарію:  

Вирішили його зробити більш сучасним, уточнювалася його головна ідея, 

окремі деталі,декорації. Кожен студент відповідав за окрему роботу. Робота з 

текстом казки не зайняла багато часу, але була дуже корисною та цікавою. 

Робота над роллю виявилася найбільш клопітким етапом і здійснювалася в 

індивідуальному порядку з кожним учасником спектаклю. Студенти під час 

репетицій вивчили не тільки свою роль, але й ролі своїх товаришів. У студентів 

виникало природне бажання зрозуміти й запам’ятати слова своїх 

партнерів,глибше осмислити свої репліки на сцені. І цьому сприяли умови 

колективної творчості. Костюми робили самостійно: використовувалися маски, 

портьєри, столи, стільці. Вистава мала  сучасний музичний супровід. Важко 

перецінити роль театру з його колективною творчістю, що приносить радість 

студентам і виховує почуття відповідальності за свою роботу. При цьому, саме 

собою зрозуміло, потрібне знати текст своєї ролі, розуміти репліки партнерів. 



Усе це сприяє вдосконалюванню навичок і вмінь студентів в англійській мові, 

підвищує зацікавленість у її вивчені.  

В цілому слід зазначити, що системне запровадження проектної технології 

в коледжі призводить до того, що студенти вчаться критично мислити, а також 

організовувати свою подальшу життєдіяльність. Врешті це сприяє підготовці 

молоді бути конкурентоздатною на європейському ринку праці.  

Пропонується до вашої уваги сценарій казки “Царівна - жаба”. 

Сценарій казки «Царівна - жаба» 

THE FROG PRINCESS 

Ведучі: Once upon a time, in  a certain tsardom there lived a tsar and tsarina 

who had three fine sons. The three sons grew to manhood and so handsome and 

strong did they become as tongue cannot say or story tell. The time came for them to 

marry. 

Цар: “My sons, my falcons! The time has come for you to marry and to find 

brides for your selvers.” 

Сини: “Yes, indeed. Father, you speak true.” 

Цар: “Well, then, my children , take your silver quivers and shoot your copper 

arrows. Let them fly to distant lands, and wherever they fall there will you find your 

destined brides.” 

Ведучі: The sons went outside, drew their bows and let fly their arrows. The 

eldest of the three was the first to do it, and his arrow shot up with a twang to the very 

skies, flew to a far-off tsardom and fell in the tsar’s garden. 

1-ша наречена: “Look at this arrow I found,Father, isn’t it beautiful!”  

Цар: “Don’t give it to anyone, my child keep it for the one who will marry 

you.” 

Ведучі: Some time passed, and the eldest of the princes found his way to the 

garden and asked the princess to give him back his arrow. 

1-ша наречена: “I can only give it to him who will marry me.” 

Старший син: “But that is what I have come for.” 

Ведучі: It was settled between them, and the prince rode away. 



Середній син: “The middle brother now shot his arrow, and it flew over the 

forest and below the clouds and fell in a prince’s courtyard. The prince’s daughter 

was sitting on the porch just then, and she picked it up and took it to her father.”  

2-га наречена: “See what a beautiful arrow I have found, father!” 

Цар: “Do not give it to anyone, child. Keep it for the one who will marry you.”  

Ведучі: Some time passed, and middle prince came to claim the arrow. The 

princess told him just what the other princess had to the eldest prince. 

Середній син: “I have come here to ask you to marry me.” 

Ведучі: It was settled between them, and the middle prince rode away.  It was 

now the youngest prince’s turn to shoot has arrow, and Prince Ivan, for that was his 

name, drew his bow, and his arrow shot up with a twang into the air. It flew straight 

into a swamp. And a frog picked it up. Some time passed, and Prince Ivan came to 

the swamp. 

Молодший син: “Give me back my arrow.” 

Наречена-Жаба: “I can only give it to the one who will marry me.” 

Молодший син: “How can I marry a frog!” 

Пісня Івана : I am man and you are frog 

How can to father talk 

How can I marry you? 

Oh my God, What can do? 

Ведучі: The time came for the princes to go to their father. The eldest prince 

and the middle prince beamed with happiness as they came into their father’s 

presence, but Prince Ivan could not hide his tears. 

Цар: “Well, my sons, my falcons, speak and tell me who the brides you found 

for your selves are.” 

Старший син : “I have found myself a tsar’s daughter.” 

Середній син: “I have found myself a prince’s daughter.” 

Ведучі: But Prince Ivan just stood there and wept and could not utter a word.  

Цар: “Why do you weep, Prince Ivan?” 

Молодший син: “How can I help it! My brothers have found themselves 



proper brides, but my arrow was picked up by a frog, and a frog is no match for me!” 

Цар: “You will have to marry her all the same.” “Such is your lot.” 

Ведучі: The weddings took place soon after. The eldest prince married the 

tsar’s daughter, the middle prince married the prince’s daughter, and Prince Ivan 

married the frog. 

One day the tsar decided to find out which of his three daughters-in-law was the 

better needlewoman. 

Цар: “Let your wives each make me a towel by tomorrow morning. I wish to 

see which of them is the better needlewoman .” 

Ведучі: Prince Ivan went home weeping and the fog crawled from out of her 

corner and met him at the door. 

Царівна Жаба: “Why do you weep, Prince Ivan?” 

Молодший син – Іван: “How can I help it! Father has said that each of his 

daughters-in-law is to make him a owel by tomorrow morning.” 

Царівна Жаба:  “Do not weep but go to bed. AH will be well.” 

Пісня царівни – Жаби  : Oh, my dear, sleep in peace 

I will do that what I need. 

And the towel will be best, 

Which the tsar will glad to get. 

Ведучі(1)(2): Prince Ivan went to bed and was soon asleep, and the frog cast off 

her frog skin, went out into the yard, gave a whistle and a shout, and lo and behold! 

And she took it and placed it beside Prince Ivan, and, putting on her frog skin, turned 

into a frog again.  

Prince Ivan woke, and there was the towel all ready, and never in his life had he 

seen one more beautiful! He was overjoyed and took it to the tsar who thanked him 

warmly for  it and hung it over the icon in his chamber. And as for the towels the 

other two daughters-in-law made him, so plain and ordinary were they that he had 

them sent to the kitchen. 

Ведучі(вставка): Some time passed by and the tsar bade his daughters-in-law 

each to bake him some buns, for he wanted to see which of them was the better cook. 



Prince Ivan went home, and the frog crawled out from her corner. 

Царівна Жаба : “Croak-croak! Why do you weep, Prince Ivan?” 

Молодший син – Іван : “How can I help it! Father has bidden his three 

daughters-in-law to bake him some buns, and I know you cannot do it.” 

Царівна Жаба :“Do not weep but go to bed. You will have your buns!”  

Ведучі: Prince Ivan went to bed and was soon asleep. And as for the frog, she 

cast off her frog skin, and as soon as the two daughters-in-law had gone, went out 

into the yard. She gave a whistle and a shout, and lo and behold! – as it out of 

nowhere her women and maids appeared. 

 Prince Ivan woke, and there beside him were the buns, each better than the 

other. He was overjoyed and took them to the tsar who thanked him warmly for them 

and had them served at his table. And he had the buns the other two daughters-in-law 

brought him given to the dogs. 

Some time passed, and the tsar ordered his sons to come to a feast which was set 

for a certain day and to bring their wives with them. The two eider sons were 

overjoyed, but Prince Ivan hung his head and went home weeping.  

Пісня Івана : You are frog and you’re my life 

How awful is my life. 

How can I dance with you? 

Oh my God, What can I do? 

Ведучі: The frog crawled out of her corner to meet him.  

Царівна Жаба : “Why do you weer, Prince Ivan?” 

Молодший син– Іван: “I cannot help it! Father has bidden us to come to a 

feast with our wives, and how can I take you there!” 

Царівна Жаба : “Do not weep but go to bed, Prince Ivan,” “We’ll find a way 

of doing it.” 

Пісня царівни – Жаби  : Oh my dear, don’t be worried  

I will come like sun in glory. 

Everyone will be surprised  

Me and you will be so nice! 



Ведучі: Prince Ivan went to bed and was soon asleep. But when the day arrived 

on which the feast was to be help he grew sad and pensive again. 

Царівна Жаба : “Do  not be sad, Prince Ivan, but go to the feast alone, and I 

will follow later.” 

Ведучі: Prince Ivan dressed,  got in his coach and rode off for the palace.  

His brother saw Prince Ivan and began poking run at him. 

1-й брат : “Why have you come alone, Brother?” 

2-й брат: “You could have put your frog in a kerchief and brought her along.”  

Молодший син– Іван: “Don’t laugh, she will come later.” 

Ведучі: It began to rain. All of a sudden the thunder crashed, and so loud were 

the peals that the palace shook. 

Молодший син– Іван: “That is my wife coming now!” 

Ведучі: And lo and behold! – a coach drawn by the horse flew up to the porch, 

and out of the coach stepped Prince Ivan’s wife. And so beautiful was she that all 

who were present stood still at the sight of her! The feast began. Music started, and 

the tsar invited everyone to join in the dancing.  

Царівна Жаба : “Have you seen my frog skin?” 

Молодший син– Іван: “I cast it off and left it in my chamber.” “I burnt it.” 

Царівна Жаба: “What have you done, Prince Ivan! If you had not touched it I 

would have been yours forever, but now we shall have to part and may never see each 

other again. ” 

Царівна Жаба: “Farewell, Prince Ivan! Seek me in the thrice-ten stardom in 

the house of Baba-Yaga, the Witch with the Switch.” 

Молодший син– Іван: “Oh, No! Who wants to take you away from me? It’s 

the challenge of my destiny. I’ll save you my love.” 

Пісня Івана : Love is stronger; love is stronger 

None can stop and love will win. 

Overcome. We overcome it 

We life in happiness create. 

Царівна Жаба: “I am free! I am free! I am free!” 
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