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У статті розглядаються особливості підручника з англійської мови для навчання у початковій школі, розглядаються 
відмінності підручників у загальноосвітніх та у спеціалізованих школах. Які рекомендації пропонує МОН України 
щодо нових підручників з англійської мови. Важливість самого підручника для вивчення іноземної мови, а саме 
англійської мови у початковій школі, розглянемо яким є головним завданням навчання англійської мови у загально-
освітніх навчальних закладах та з’ясуємо навіщо правильно підбирати підручники для вивчення англійської мови. 
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Постановка проблеми.  Вивчення будь-
якої мови неможливе без використання різно-
манітних навчальних матеріалів, зокрема під-
ручників різних авторів і видавництв. Саме 
підручники відіграють величезну роль у фор-
муванні враження про усну англійську мову та 
її граматику. Гарно сформульовані граматичні 
правила з одним-двома прикладами не є запо-
рукою засвоєння англійської мови. Щоб нав-
читись спілкуватись англійською потрібні 
вправи для самостійної роботи, цікаві завдання 
на складання діалогів, розвиток вміння засто-
сувати граматичні конструкції на практиці. 
Навчальні матеріали українських авторів 
Карп’юк О.Д., Несвіт А.М., Плахотник В.М., 
побудовані на використанні застарілих мето-
дик навчання і не відображають сучасний стан 
англійської мови. Тексти для опрацювання 
часто не цікаві, радше примітивні. Для закріп-
лення нового граматичного явища автори не 
пропонують цікавих завдань, вправ, часто 
відсутні аудіозаписи, які використовуються на 
уроках аудіювання та внесені до завдань 
Зовнішнього незалежного оцінювання. Хоча 
підручники відповідають Навчальній програмі 
[4] з вивчення англійської мови в середніх 
загальноосвітніх закладах України, але часто 
поданий матеріал не здатен зацікавити учнів 
вивчати англійську мову.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання змісту підручників з англійської мови 
для початкової школи висвітлено у працях 
Л.Біркун, М.Біболетової, О.Бігич, О.Валігури, 
І.Верещагіної, О.Карп’юк, Л.Кравчук, О.Коломінової, 
Л.Морської. Особливості підручника іноземної 
мови для початкової школи досліджено в 
наукових розвідках Н. Зоріної, Н. Гальскової, 
Н.Гез, О.Коломінової, В.Плахотника, Т.Полон-
ської, С.Роман, В.Сафонової та ін. [1]. 

Мета і завдання дослідження. Мета статті 
полягає у важливості підручника у вивченні 
іноземної мови як в загальноосвітніх так і 
спеціалізованих школах. 

Виклад основного матеріалу. Знання іно-
земних мов має надзвичайно велике значення 
для особистого та культурного розвитку люди-
ни, налагодження професійних контактів, 
сприяє економічній співпраці між країнами. Із 
розвитком різноманітних технологій з’явля-
ються нові методи вивчення мови, а вони, в 
свою чергу, надихають авторів на створення 
нових якісних підручників та посібників для 
вивчення англійської мови.  

Підручник – книжка, у якій системно 
викладено інформацію з певної галузі знань і 
яку використовують в системі освіти на різних 
рівнях, а також для самостійного навчання [5]. 

Правильно підібрані навчальні матеріали 
здатні зацікавити школярів молодшого шкіль-
ного віку до вивчення англійської мови, і, 
можливо, пов’язати з нею своє майбутнє. 

Навчання учнів молодшого шкільного віку 
– це особливий вид освітньої діяльності. У 
цьому віці у дітей формується позитивне став-
лення до шкільного життя, мовленнєві вміння 
й навички, які позитивно впливають на розви-
ток особистості та творчої індивідуальності. 

Організований вчителем процес навчання 
сприяє розвитку пізнавальної активності 
дитини, яка є важливою для інтелектуального, 
фізичного, емоційного та соціального розвитку 
майбутнього громадянина нашої держави. 

Головним завданням навчання англійської 
мови у загальноосвітніх навчальних закладах є 
формування в учнів навичок вільно спілкува-
тись, читати та розуміти тексти, написані 
англійською мовою, з метою формування осо-
бистості та соціалізації її в новому суспільстві. 
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Рівень знань з англійської мови та швид-
кість її вивчення залежить від індивідуальних 
особливостей учня чи студента. В свою чергу 
учень спирається на систему матеріалів, які 
викладені у підручнику. Тому вибір підруч-
ника, який відповідає всім вимогам учнів та 
викладачів, має величезне значення. 

Сучасні підручники для вивчення англійсь-
кої мови відповідають концепції, яка зводить-
ся до “навчання мови через культуру і культу-
ри через мову” [3]. При вивченні англійської 
мови учень вивчає граматичні конструкції у 
контексті діалогів, описів подій із життя під-
літків іншої країни, розповідей про мистецтво, 
цікаві винаходи, розглядаються проблеми 
екології, сучасні наукові дослідження. Такий 
цікавий для дітей підбір навчальних матеріалів 
посилює інтерес до вивчення англійської мо-
ви, заохочує учнів більше дізнатись про життя 
людей, які розмовляють цією мовою, спробу-
вати самим спілкуватись англійською. 

Сьогодні МОН України рекомендує вели-
кий вибір навчальних матеріалів. Вчителі ма-
ють можливість самостійно обирати підручни-
ки, з якими їм буде зручно працювати, органі-
зовувати навчальний процес таким чином, щоб 
учні швидко засвоювали новий матеріал. Вик-
ладачі самі обирають підручники, які найпов-
ніше відповідають сучасним освітнім вимогам, 
враховують потреби суспільства щодо воло-
діння українцями англійською мовою.  

Підручники англійської мови повинні спри-
яти забезпеченню найбільш раціональної орга-
нізації навчального процесу [2]. Щоб вчитель 
міг послуговуватись всіма запропонованими 
вправами і завданнями, а учні, в разі самос-
тійного вивчення певних тем, не потребували 
додаткових навчальних матеріалів чи роз’яс-
нень вчителя. Теорія і практичні завдання ма-
ють бути викладені послідовно, від простішого 
до складнішого. У сучасному підручнику по-
винні бути представлені різні види вправ: на 
закріплення граматичних правил, створення 
текстів з використанням нової лексики, опис 
ілюстрацій, робота в парах (складання діалогів 
для розвитку навичок говоріння), тощо. 

Варто зазначити, що попередній перегляд 
сучасних навчальних матеріалів засвідчив, що 
досліджені нами підручники мають достатню 
кількість графічного матеріалу (картинки, фо-
тографії, ілюстрації, діаграми). У них наведена 
велика кількість фактів, прикладів, є посилан-
ня на різноманітну літературу та інтернет-
ресурси. Розміщені в підручниках тексти 
зрозумілі та зручні для читання.  

Треба розуміти, що універсального підруч-
ника, ідеального для всіх учнів, не буває. Адже 
рівень знань та швидкість засвоєння нового 
матеріалу залежить від індивідуальних можли-
востей кожної особистості. Але ми переконані, 
що наше дослідження допоможе викладачам 
обрати найоптимальніший варіант навчальних 
матеріалів для своєї роботи, а авторам стане в 
пригоді при укладанні нових підручників. 

Для вивчення англійської мови у загально-
освітніх та спеціалізованих навчальних закла-
дах (ліцеях та гімназіях) передбачена різна 
кількість годин. Тому навчальним закладам 
запропоновано різні навчальні програми, а 
вчителі можуть обирати підручники, які 
відповідають їхнім вимогам.  

Практично все, запропоноване фахівцями 
МОН, наявне у нових виданнях навчальних 
матеріалів і українських, і британських видав-
ництв. У підручниках, які були видані у мину-
лі роки, є певні розбіжності із Програмою, але 
вчитель зуміє подати нову тему без допомоги 
підручника, або просто пропустить тему, якщо во-
на, скажімо, буде розглядатись в іншому класі.  

З власного досвіду можемо додати, що у 
спеціалізованих навчальних закладах здебіль-
шого використовують підручники британсь-
ких видавництв: MM Publications, Cambridge 
University Press, Pearson Longman, Express 
Publishing. Це пояснюється не лише більшим 
обсягом інформації, що міститься у книгах та 
наявністю аудіодисків. Так як вартість цих 
книг досить відчутна, то їх закуповують 
батьки учнів ліцеїв та гімназій, а не держава.  

Але не змістом єдиним цікаві підручники 
зарубіжних видань. Перш за все вони привер-
тають увагу своїм зовнішнім виглядом: книги 
мають високу поліграфічну якість, а ще видані 
серіями — навчально-методичними комплек-
сами, які складаються із: підручника для сту-
дента, робочого зошита, методичного посібни-
ка для викладача, аудіокасети. Такий комплекс 
сприяє глибокому засвоєнню матеріалу учня-
ми. Крім того, серія розрахована на вивчення у 
декількох класах, іноді — від 1 до 11. Учні, які 
вчаться за такими серіями книг, звикають до то-
го, як розміщена інформація, яким чином позна-
чені завдання для самостійного опрацювання, 
які вправи супроводжуються аудіозаписом, тощо. 

Але, незважаючи на переваги, зазначені під-
ручники зарубіжних видавництв (MM Publica-
tions, Cambridge University Press, Pearson Long-
man, Express Publishing) мають ряд значущих 
проблем, які потребують першочергового роз-
в’язання. Перш за все, вони мають розбіжності 
із Програмою вивчення англійської мови [4] 
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— головним документом, на якому будується 
навчально-виховний процес в учбових 
закладах України. 

Висновки. Навчальні матеріали українсь-
ких авторів Карп’юк О.Д., Несвіт А.М., Пла-
хотник В.М., не відображають сучасний стан 
англійської мови, часто поданий матеріал при-
мітивний та нецікавий. Автори не пропонують 
учням завдань та вправ, які сприяли б кращо-
му засвоєнню граматичних правил та розвива-
ли б навички говоріння англійською мовою. 
Також багато навчальних матеріалів українсь-
ких авторів не мають аудіодисків із записами 
носіїв мови, які мали б використовуватись на 
уроках аудіювання та сприяти підготовці учнів 
до ЗНО. 

Хоча підручники відповідають Навчальній 
програмі з вивчення англійської мови в серед-
ніх загальноосвітніх закладах України, але 
часто поданий матеріал не здатен зацікавити 
учнів вивчати англійську мову у школі, тим 
більше, не спонукає до самостійного вивчення. 
Крім того, якщо вчителі використовують під-

ручники, де подано мало навчального матері-
алу, вони змушені ретельніше готуватись до 
уроків, щоб розкрити тему за допомогою 
додаткових завдань, текстів та ілюстрацій.  

 Підручники британських видавництв MM 
Publications, Cambridge University Press, 
Pearson Longman, Express Publishing привер-
тають увагу якіснішим друком та цікавішим, 
насиченішим змістом. Ці навчальні матеріали 
спонукають до вивчення англійської мови, 
оскільки британські автори пропонують 
інформацію про видатних людей сучасності, 
знайомлять із новими відкриттями в областях 
науки, техніки, дослідженнях космосу та вче-
ними, які внесли великий вклад у різні галузі. 
Школярам пропонуються матеріали із життя 
однолітків; про проблеми навколишнього се-
редовища, розглядаються теми глобальних 
екологічних проблем та шляхи їх вирішення. 
Запропоновані теми різноманітні, сучасні, 
актуальні, над якими учням цікаво розміркову-
вати та пропонувати свої варіанти вирішення 
проблем, звісно ж, англійською мовою. 
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Головачук Богдана Анатольевна 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
В статье рассматриваются особенности учебника по английскому языку для обучения в начальной школе, 
рассматриваются различия учебников в общеобразовательных и в специализированных школах. Какие рекомендации 
предлагает МОН Украины относительно новых учебников по английскому языку. Важность самого учебника для 
изучения иностранного языка, а именно английского языка в начальной школе, рассмотрим каким является главной 
задачей обучения английскому языку в общеобразовательных учебных заведениях и выясним зачем правильно 
подбирать учебники для изучения английского языка. 
Ключевые слова: учебник по английскому языку, общеобразовательная специализированная школы, 
образовательная реформа, учебно-методические комплексы, МОН Украины, учебные материалы. 
 

Holovachuk Bohdana Anatoliivna 
FEATURES OF AN ENGLISH TEXTBOOK FOR ELEMENTARY SCHOOL EDUCATION 
The article deals with the peculiarities of the English textbook for elementary school education, and the differences between 
textbooks in general and specialized schools. What are the recommendations of the Ministry of Education and Science of 
Ukraine regarding new textbooks in English. The importance of the textbook itself for learning a foreign language, namely 
English in elementary school, let us consider what is the main task of teaching English in general education institutions and 
find out why to choose the right textbooks for learning English. 
Keywords: english textbook, general and specialized schools, educational reform, educational complexes, Ministry of 
Education and Science of Ukraine, educational materials. 
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