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Шановні батьки, пропонуємо вам книги: 
 

 які допоможуть вам дати дітям перші навички 
англійської усної мови: навчити слухати і 

розуміти мову та вести  бесіду на найпростіші 
теми; 

 

 призначенні для інтенсивно-прискореного 

вивчення англійської мови дітьми молодшого 
віку; 

 

 навчальні посібники, які містять конкретні 

матеріали для навчання читання й письма в 1 
класі середньої школи; 

 

 граматичні довідники, а також додаткові 

тренувальні вправи до уроків з ігровими 

моментами та живими діалогами;  
 

 книги, в яких широко використовуються живі 
діалоги та ігри, цікавий дидактичний матеріал, 

ілюстрації. 
 
 
 
 
 

                         Укладач: Касьяненко В.В.                                                      
Відповідальна за випуск: Зяліна Н.К. 
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1. Амамджян, Ш. Г. Play and  
Learn English : английська мова  
в малюнках / Ш. Г. Амамджян ;  
худож. І. Г. Карпенко. – Київ :  
 Грайлик, 1994. – 224 с. : іл.  
 

Книга допоможе батькам та 
 вчителям дати дітям- 
дошкільникам  перші навички англійської усної мови: навчити 

слухати і розуміти мову та вести  бесіду на найпростіші 

теми. 
 
 
 

2. Англійська для дітей / авт.-уклад. О. Любарець 
; мал. В. Дунаєвої. – Київ : Казка, 2002. – 63 с. : іл. 
 

 
 
3.  Английский язык для девочек 

и  мальчиков / под общей ред. В. 
М. Спиваковского. – Київ : Гранд, 

1996. -176 с. : ил.  
 

Рассказы и стишки на английском языке 
для школьников. 
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4. Архангельська, Л. С.  Мої перші 50 англійських 
слів  / Л. С. Архангельська ; худож. О. Нітилкіна. – 
Київ : Країна Мрій, 2006. – 48 с. : іл.  
 

Ця книжка  написана для дітей, які починають вивчати 

английську мову. 
 

 

5. Вербовская, М. Е. Английский для малышей : 
книга для родителей и преподавателей / М. Е. 
Вербовская, И. А. Шишкова ; под ред. проф. Н. А. 

Бонк. – Москва : Знание ; Минск : Издательство 

Рученькина : СЛК, 1997. – 64 с. : ил. 
 
6. Вдовенко, С. С. Англійська мова 
 для молодших школярів :  
навчальний посібник / С.С. Вдовенко. 
 – Львів : Слово, 1993. – 224 с. : іл.  
 

Призначений для інтенсивно- 
прискореного вивчення англійської мови 
 дітьми молодшого віку. Лексичний запас посібника становить 

близько 1100 слів. 
 

 
 
 
 

 
 



 5 

7. Жирова, Т. В. Английский для 
маленьких полиглотов. Easy english 
: игры, стихи, первые слова и 

фразы, словарик : детям 4-7 лет, 
изучающим английский язык / Т. В. 

Жирова, В. В. Федиенко ; худож. И. 

Начинова, М. Гец. – Харьков : 
Школа ; Ростов- на-Дону : Феникс, 

2008. – 89 с. : ил. 
 

 

8. Коганов, А. Б. Граматика 
англійської мови в таблицях : 
навчальне видання / А. Б. Коганов. – 
Київ : А. С. К., 1999. – 112 с. 
 

 
 
 
9. Костинский, А. Тигренок, 
который говорил « Р-Р-Р» 
 / Костинский А. – Симферополь : 
Реноме, 2001 – 80 с. : ил.  
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10. Ласкаво просимо у світ художньої 
 літератури. – Київ : Либідь, 2001. – 166 с. : іл.  
 

Книжка містить уривки з творів англійських та 

американських письменників, легенди, народні англійські та 

американськи казки. Вправи,подані після кожного оповідання, 

допоможуть учням навчитися складати міні-твори. 
 

11. Николенко, Т. Г. Английский 

для детей : сборник упражнений / 
Т. Г. Николенко, И. И. Кошманова. 

– Москва : Айрис-пресс, 2008. – 
286 с. – (Практическая 
грамматика).  
Пособие для изучения основ грамматики 

английского языка. 
 
 

12. Плахотник, В. М. Англійська  
мова : навчальний посібник для  
1-го класу / В. М. Плахотник,  
Т. К. Полонська. – Київ : Райдуга,  
1993. – 128 с. : іл.  
 

Навчальний посібник містить конкретні  
матеріали для навчання читання й 

письма в 1 класі середньої школи. 
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13. Поляков, Ю. М. Загадки в 
стихах / Ю.М. Поляков. – Москва : 

Просвещение , 1981. - 48 с.  
 

Книга для чтения на английском языке в 

младших классах средней школы. 
 

 
 
14. Полякова, Е. Б. English for children : учебник 

английского языка для школьников младших 
классов / Е. Б. Полякова, Г. П. Раббот, Г. П. 

Шалаева ; под ред. Товы Перлмуттер. - 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Слово, 2000. – 480 с.  
 
 

15. Пыльцын, А. А. Английский в семейном кругу / 
А. А. Пыльцын; худож. М. Курдюмов. – Харьков : 
Прапор, 1994. – 208 с. : ил. 
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16. Роуз, Р. Англійська мова для малюків та 
батьків : прописи : учбовий посібник / Р. Роуз ; 
худож. К. Меррі. – Харків : Факт, 1997. – 64 с. : іл. 
 
 
17. Роуз, Р. Англійська мова для малюків та 

батьків : учбовий посібник. Кн. 1 / Р. Роуз ; худож. 
К. Меррі. – Харків : Факт, 1997. – 208 с. : іл.  
 
18. Роуз, Р. Англійська мова для малюків та 
батьків : учбовий посібник. Кн. 2 / Р. Роуз ; худож. 

К. Меррі. – Харків : Факт, 1997. – 352 с. : іл.  
 
19. Скульте, В. І. Англійська для 
 дітей / Скульте В. І.  – Київ: А.С.К.,  
2002. – 304 с. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


