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2016 рік в Україні оголошено роком 

англійської мови. А тому вивченню англійської 

мови має приділятися більше уваги. На виконання 

цього завдання Деснянською ЦБС було 

започатковано відповідний проект. 

Пропонуємо Вашій увазі рекомендаційний 

список літератури з вивчення англійської мови для 

маленьких читачів та їх батьків. 

Список містить твори із української та 

зарубіжної літератури, що є у фонді нашої бібліотеки 

та Інтернет-ресурсів. 

Матеріал списку поданий в алфавітному 

порядку авторів та назв творів. 

Джерела подані за період з 1992-2007 рр. 

Інформаційний список розрахований для учнів 1-

4 класів та організаторів дитячого читання. 

 

Укладач: Проценко А.М. 

Відповідальна за випуск: Приходько Н.О. 
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Ш а но вн і  ба ть ки !  

Хто з нас, батьків, не мріяв, щоб наша дитина 

знала англійську мову. І ми готові докласти всіх 

зусиль, аби вона вивчила англійську. Спочатку ми 

віддаємо її в дитячий сад, де вчать англійській, потім 

водимо в лінгвістичну школу, наймаємо репетиторів. 

Але не завжди ці дії приносять нам бажаний 

результат. Ці дії не гарантують, що дитина буде із 

задоволенням вивчати англійську мову. Необхідно 

зрозуміти, що вивчення англійської має розпочатися 

вдома, а не в класі. Прищепити любов до англійської 

мови можуть тільки батьки. Жоден педагог не зможе 

так зацікавити малюка англійською мовою, як мама і 

тато. Ніхто краще за батьків не знає, що зможе 



4 

 

зацікавити їх дитину. Особливо, якщо це відбувається 

у формі захоплюючої гри. 

Вивчення англійської має стати для вас грою, 

якою ви будете займатись разом з вашим малюком. 

 

 

Бевзенко, Т. П. Англійський - 

із задоволенням! = ENJOY 

ENGLISH! – Київ: Гроно, 

1998. – 33 с. 
Навчальне видання для 

дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. Англійською та 

українською мовами. 

 

 

 

 

 

 

Большой Walt Disney 

словарь / ред. И. А. 

Заславский. – Киев : Оберіг, 

1992. – 120 с. : рис. 
Книга написана у доступній 

та захоплюючій формі дає дітям 

перші уроки англійської мови, 

вчить працювати зі словником. 
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Pallandt van Nicolas. The Butterfly Night of Old Brown 

Bear Hardcover. – New York, 1992. – 26 с. 
Книжка англійською мовою про ведмедя, який у 

гонитві за метеликом добрався аж до Місяця. 

 

 

 
The Golden picture 

dictionary = Английский 

язык в картинках. – 

Харьков : Издатель, 1993. 

– 160 с. : ил. 
Книга допоможе 

дорослим та дітям 

удосконалити свої знання з 

англійської мови, поповнити 

свій словниковий запас. 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Nicolas+Van+Pallandt&search-alias=books&field-author=Nicolas+Van+Pallandt&sort=relevancerank
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Гладка, І. А. Noodle and His 

Friends : stories for Reading. – 

Харків : Торсінг Плюс, 2007. – 48 с. 

– (Серія „Cool Reading”). 
Серія „Cool Reading” 

представляє собою адаптовані казки 

та оповідання, які розраховані на різні 

рівні складності вивчення англійської 

мови. 
 

 

 

 

Гладка, І. А. Puss in Boots : 

stories for reading. – Харків : 

Торсінг Плюс, 2006. – 64 с. – 

(Серія „Cool Reading”). 

 

 

 

 

 
Гладка, І. А. Magic Box = Чарівна скринька : 

хрестоматія для позакласного читання з англійської 

мови. – Донецьк : БАО, 2002. – 288 с. : мал. 
Книга містить адаптовані уривки з творів 

англійських та американських письменників. Після 

кожного оповідання подані вправи, покликані допомогти 

навчитися переказувати текст, складати міні-твори, 

створювати діалоги та комікси.  
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Золотоволоска та три ведмеді 

: англійські казки / Т. Жабська ; 

упоряд. Л. Малиновська ; іл. Т. 

Бринзевич. – Харків : Торнадо, 

2007. – 48 с. : іл. – (Вивчаємо 

англійську). 
Читаючи тексти в оригіналі, 

дитина зможе доторкнутися до витоків 

англійської мови. Паралельний 

переклад рідною мовою та словничок допоможуть краще 

зрозуміти суть і закріпити у пам`яті дитини сталі 

англійські словосполучення. 

 

Костинский, А. The little tiger 

who said "R-R-R" = Тигренок, 

который говорил "Р-р-р" : книга 

для чтения / худож. В. Серцева. – 

Симферополь : Реноме, 2001. – 80 

с. : ил. 
Паралельний текст російською та 

англійською мовами. У кінці 

міститься англо-російський 

словничок. Кольорові ілюстрації. 

Николенко, Т. Г. Английский для 

детей : сборник упражнений / Т. Г. 

Николенко, И. И. Кошманова. – 

Москва : Айрис-Пресс, 1996. – 288 с. 

Даний збірник завдань є 

практичним посібником для вивчення 

основ граматики англійської мови. 
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Перша тисяча слів / Х. Амері, С. 

Картрайт. – Київ : Махаон-Україна, 

2000. – 64 с. : мал. 
Захоплююча книжка з малюнками 

сподобається кожній дитині. Кожна 

сторінка книги ілюструє певну життєву 

ситуацію, яку можна вивчати, 

обговорювати, з якої можна сміятися. 

 
Шишкова, И. А. Давай говорить 

по-английски : ученик английского 

язика / И. А. Шишкова, М. Е. 

Вербовская ; под. ред. Н. А. Бонк ; 

худож. М. И. Истомин, И. В. 

Попов. – Москва : Оникс, 1999. – 

192 с. : ил. 

 

Це так захоплююче вивчати 

мову разом! І ніколи не дозволяйте телевізору 

зайняти Ваше місце в житті дитини. 
 

Ми підготували для Вас книжечки англійською 

мовою. Приходьте до бібліотеки, будемо вивчати 

англійську разом! 

 


