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ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКА З УМІ ДЛЯ ДІТЕЙ 

Наталія Мартинишин  

 

У статті ппрущенп прпблему браљу підрушниљів з уљраїнсэљпї мпви 
ёљ інпземнпї длё дітей. Увагу зпсередженп на аналізі дитёших 
підрушниљів длё навшаннё англійсэљпї мпви з метпѐ псмисленнё 
пснпвних принципів уљладаннё таљих навшалэних љниг і длё 
ппдалэщпї рпзрпбљи рељпмендацій і підрушниља з уљраїнсэљпї 
мпви ёљ інпземнпї ппдібнпгп зразља. 

Љлѐшпві слпва: підрушниљ з уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї длё 
дітей, тематишний блпљ, лељсишний мінімум. 

 

 

Љпристэ від вившеннё інпземних мпв перепцінити важљп. Це 
завжди і в будэ-ёљпму віці аљтуалэнп. Сэпгпдні все шастіще навітэ 
дітей раннэпгп віљу залушаѐтэ дп вившеннё інпземних мпв. Це, 
безперешнп, правилэнп, псљілэљи пптенціал дитёшпгп мпзљу дуже 
велиљий. Важливп тілэљи вшаснп дпппмпгти дитині рпзвинути те, ъп 
заљладенп прирпдпѐ. А мпжливпстей длё цэпгп дпстатнэп. І пппри 
нпвітні сппспби навшаннё (йдетэсё прп те, за дпппмпгпѐ шпгп 
навшати мпви), не втрашая аљтуалэнпсті метпд виљпристаннё 
підрушниља. Вибір дитёших підрушниљів з інпземних мпв – велиљий. 
Але зрпзумілп, ъп найљраъих резулэтатів мпжна дпсёгнути, 
вившаѐши ту ши інщу мпву за пригіналэними підрушниљами. Світпва 
мпвпзнавша спілэнпта у сфері навшалэних рпзрпбпљ, в ёљих ппданий 
матеріал ппзиціпнуя мпву ёљ інпземну, дпсёгнула знашних виспт. 
Уљраїнсэљі мпвпзнавці таљпж за ппрівнёнп љпрптљий прпміжпљ шасу 
зуміли зміцнити статус уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї. Ољрім 
дпслідженэ в тепретишній плпъині, я напрацѐваннё приљладнпгп 
хараљтеру – підрушниљи та ппсібниљи з УМІ. Над ствпреннём 
метпдишнпгп забезпешеннё длё УМІ працѐѐтэ науљпвці багатэпх 
уљраїнсэљих університетів. Вагпмі дпсёгненнё в цій сфері мая 
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Міжнарпдний інститут псвіти, љулэтури та зв’ёзљів з діасппрпѐ 
Націпналэнпгп університету «Лэвівсэља пплітехніља» (МІОЉ).  

Загалпм прпцес виљладаннё УМІ дпрпслим пплегщуятэсё, 
періпдишнп з’ёвлёѐтэсё нпві підрушниљи і ппсібниљи. На жалэ, цэпгп 
не мпжна сљазати прп підрушниљи з УМІ длё дітей. Вітшизнёним 
дпслідниљам в цэпму напрёмі найперще вартп вившити дпсвід 
заљпрдпнних фахівців, ппшинаѐши з аналізу підрушниљів і ппсібниљів, 
ёљі успіщнп апрпбувалисё. Ппщиреними і ппљазпвими в цій галузі я 
навшалэні љпмплељси з англійсэљпї мпви, ёљі вдпсљпналѐвалисё 
впрпдпвж тривалпгп шасу і мпжутэ бути  пріянтирами в рпбпті над 
ствпреннём дитёшпгп љурсу з УМІ.  

У статті рпзглёнутп рёд підрушниљів рівнё А1 з метпѐ 
систематизації та узагалэненэ уёвленэ прп те, ёљим мая бути дитёший 
підрушниљ з інпземнпї мпви длё мпжливпгп ппдалэщпгп 
дпслідженнё з приљладним дпппвненнём. 

Рпзппшнемп з підрушниља серії «New stepping stones» 
(шптирирівневий љурс англійсэљпї мпви длё дітей, ёљий базуятэсё на 
успіщнп апрпбпваній серії Stepping stones). Отже, підрушниљ «New 
stepping stones 1» [1] уљладенп за тематишним принциппм з 
виљпристаннём метпду наљппишеннё навшалэних пдиницэ в межах 
љпжнпї з тем. Оснпву підрушниља станпвлётэ 4 тематишні блпљи 
(«Дпмащні улѐбленці», «Шљпла», «Сім’ё», «Зпвніщністэ»), љпжен з 
ёљих міститэ ппв’ёзані за змістпм шастини (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F), 
љпжна наступна з ёљих я сљладніщим прпдпвженнём пппереднэпї. 
Частини 1E, 1F у љпжнпму тематишнпму блпці я заљлѐшними, 
завданнё в них прганізпвані за принциппм систематизації та 
узагалэненнё. Щпдп тем, представлених длё вившеннё у підрушниљу, 
тп автпри, відппвіднп дп рівнё А1, відібрали їх у межах пспбистіснпї 
сфери, а таљпж дпбре прпілѐстрували пспбливпсті вживаннё 
шислівниља та лељсиљи на ппзнашеннё љплэпрів – насљрізних «тем» 
«New stepping stones 1». 

Дп љпжнпгп тематишнпгп блпљу підібранп пснпвний та 
дпппвнѐѐші тељсти (аудіптељсти, істпрії в малѐнљах), на пснпві ёљих 
рпзрпблені всі вправи блпљу. Велиљим плѐспм підрушниљів на зразпљ 
«New stepping stones» я ціљаве, дпбре ілѐстрпване наппвненнё, 
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дпступний сппсіб виљладу, ъп сприёя прирпднпму прпцесу 
засвпяннё мпви дітэми. «Найнпвіщі тепрії вљазуѐтэ, ъп мисленнё у 
дитини рпзвиваятэсё під шас взаямпдії з дпвљіллём – љпли дитина 
бере предмети в руљи та співставлёя знане з незнаним, за 
дпппмпгпѐ твпршпгп малѐваннё, писаннё, рпзмпви» [2, с. 29]. 
Автпри підрушниља «New stepping stones 1» рпзуміѐтэ переваги 
љреативнпгп предметнпгп навшаннё, тпму в љпжнпму тематишнпму 
блпці я завданнё, ёљі передбашаѐтэ вигптпвленнё шпгпсэ (бейджа, 
ігращљи з підрушних матеріалів: паперпвпї дзиґи, љубиља тпъп) 
свпїми руљами. Ціљавп, ъп за дпппмпгпѐ таљих власнпруш 
вигптпвлених решей автпри прпппнуѐтэ вправлётисё в писэмі 
(підписати бейджиљ, іменні љартљи і т. ін.). Завданнё длё рпзвитљу 
інщих видів мпвленнявпї діёлэнпсті ппв’ёзані ёљ взаямпзалежні: 
тељст длё аудіѐваннё – пснпва длё вправ з відпрацѐваннё 
љпмуніљативних навишпљ (гпвпріннё), самі умпви завданэ, приљлади 
правилэних запитанэ-відппвідей, підписи дп љартинпљ мпжна 
вважати «міні-вправами» длё шитаннё. Ціљавіщим длё дітей прпцес 
засвпяннё мпви рпблётэ фптпграфії, тељсти пісенэ, навшалэні ігри, 
веселі малѐнљи, ёљі автпри виљпристали у підрушниљу.  

Ољрім тематишних блпљів, автпри «New stepping stones 1» 
прпппнуѐтэ ппзнайпмитисё з хараљтерними (в інтерпретації љраїни, 
мпву ёљпї вившаѐтэ діти) атрибутами свётљуванэ Різдва, Велиљпднё 
тпъп. Ці міні-шастинљи підрушниља не пбтёжені лељсишнп ши 
граматишнп, впни несутэ љраїнпзнавшу інфпрмаціѐ, ёљу автпри 
заљлали в малѐнљи, пісенні тељсти, реші (листівљи, писанљи), ёљі 
запрпппнпванп дітём вигптпвити власнпруш.  

Љінцівља підрушниља – слпвниљ, прганізпваний за тематишним 
принциппм (назви на ппзнашеннё љплэпрів, шисел, назви дпмащніх 
улѐбленців, шастин тіла, «щљілэна» лељсиља, лељсиља длё 
найменуваннё псіб за рпдпвими зв’ёзљами і віљпвим фаљтпрпм), 
дпппвнений граматишним дпвідниљпм.  

Наступні підрушниљи серії «New stepping stones», відппвіднп, я 
прпдпвженнём «New stepping stones 1» і струљтурнп ствпрені за 
таљпѐ ж схемпѐ. Обрані теми рпзљриваѐтэсё шерез відпрацѐваннё 
таљих самих типів завданэ і, ёљ і передбашалпсё, містётэ знашнп 
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білэще навшалэнпгп матеріалу різних мпвних рівнів, бп на вившене за 
підрушниљпм «New stepping stones 1» нащарпвуятэсё нпвий, 
зумпвлений тематишнп лељсиљп-граматишний матеріал. 

Підвиъена увага дп «New stepping stones 1» в цій статті 
зумпвлена тим, ъп цей підрушниљ струљтурнп відрізнёятэсё від 
інщих, ёљі рпзглёдаямп, він деъп усљладнений і йпгп мпжна 
випљремити ёљ пдин зі струљтурних різнпвидів (сљажімп, длё 
ппглибленпгп вившеннё теми). 

Інщі підрушниљи – Welcome 1, pupil’s book (Elizabeth Gray, 
Virginia Evans) [3], Family and friends 1, class book (Naomi Simmons) [4], 
Big English 1, student’s book (Mario Herrera, Christopher Sol Cruz) [5], 
English together 1, holiday house (Diana Webster, Anne Worrall) [6], Fly 
high 1, pupil’s book (Danae Kozanoglou) [7] – умпвнп рпзглёдатимемп 
в межах другпгп струљтурнпгп різнпвиду, псљілэљи я рёд спілэних 
пзнаљ, ъп їх ппяднуѐтэ: струљтура (сљладаѐтэсё з ѐнітів – тем (від 9 
дп 15), принцип відбпру матеріалу, граматишні «вљрапленнё», типи 
завданэ, пріянтаціё на види мпвленнявпї діёлэнпсті.  

Прпаналізувавщи виъевљазані підрушниљи, мпжна, 
насамперед, зрпбити виснпвљи прп «тематишний мінімум» – те, ъп 
пбпв’ёзљпвп ппвиннп бути у дитёших підрушниљах з інпземнпї мпви 
рівнё А1. Ппрівнённё змістпвпгп наппвненнё підрушниљів шітљп 
ппљазалп градаціѐ тем: «Зпвніщністэ» і «Тварини» представлені в 5 
підрушниљах; «Їжа», «Одёг», «Сім’ё» – в 4-х підрушниљах; «Денэ 
нарпдженнё», «Рпзваги, ігри», «Аљтивністэ (Діяслпва руху)», «Занёттё 
вдпма», «Мій дім (Інтер’яр)», «Шљілэне приладдё», «Привітаннё, 
знайпмствп» – в 3-х підрушниљах, і теми «Ппгпда (щирпљп)», 
«Ігращљи», «Піљніљ» – в 2-х підрушниљах. Ољрім цэпгп, в 
прпаналізпваних підрушниљах заёвлені теми «Рпзппрёдпљ днё», 
«Незабутні мпменти», «Прпфесії», «Мій ланш», «Мпё спалэнё», «Мпї 
друзі», «У љласній љімнаті», «Види сппрту». Щпдп зазнашених назв 
тем, тп, псљілэљи пдне й те ж за змістпм в різних підрушниљах пп-
різнпму найменпване, зрушніще длё ппису в статті љпристуватисё 
пдніяѐ, найбілэщ тпшнпѐ назвпѐ. Загалпм, таља міні-статистиља я не 
лище підтвердженнём переваг тематишнпгп принципу уљладаннё 
підрушниљів длё дітей, її резулэтат – засвідшеннё наёвнпсті спілэних 
тем в љілэљпх підрушниљах – сприётливе підґрунтё длё випљремленнё 
лељсишних мінімумів в межах љпжнпї з тем.  
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Наступне, ъп пб’яднуя всі прпаналізпвані підрушниљи, – вагпма 
шастина завданэ, зпріянтпваних на вившеннё љплэпрів і шисел, а 
таљпж лељсиљи на їх ппзнашеннё. В деёљих підрушниљах (Fly high 1, 
pupil’s book (Danae Kozanoglou), English together 1, holiday house 
(Diana Webster, Anne Worrall)) цей матеріал (љплэпри і шисла) 
ппдаѐтэ незалежнп, ёљ і інщі теми (ппвними пљремими ѐнітами), в 
інщих («New stepping stones 1», «Family and friends 1») – тпй самий 
матеріал представлений ёљ вступна шастина, ъп передуя пснпвним 
тематишним. Третій варіант рпзміъеннё цэпгп навшалэнпгп 
матеріалу – йпгп шастљпвий рпзппділ пп всіх ѐнітах (тематишних 
блпљах) підрушниља («Welcome 1», «Big English 1»). 

Отже, тематиља, шисла і љплэпри – пснпвні, заљладені у всіх 
прпаналізпваних підрушниљах, пріянтири длё відбпру лељсиљи, 
граматиљи, типів завданэ і їх спрёмуваннё на певний вид 
мпвленнявпї діёлэнпсті. 

Ще пдна спілэністэ прпаналізпваних љниг – алфавіт. Прпте 
автпри у різний сппсіб ввпдётэ йпгп в підрушниљи. Зпљрема, у серії 
«New stepping stones» вившеннё абетљи передбашене аж у «New 
stepping stones 2» [8], в інщих підрушниљах алфавіт належитэ абп дп 
вступнпї шастини, таљ самп ёљ інфпрмаціё прп љплэпри та шисла, абп 
шастљпвп представлений в љпжній темі підрушниља. 

Щп стпсуятэсё граматиљи, тп в дитёших підрушниљах рівнё А1 
шітљпгп системнпгп вившеннё цэпгп рівнё уљраїнсэљпї мпви ъе не 
мпже бути. Все звпдитэсё дп запам’ётпвуваннё питалэних слів, 
пснпвних питалэних љпнструљцій (Яљ тебе звати? Яљ ти? Щп це? Хтп 
це? Де ти живещ? Људи ти йдещ?), пспбпвих займенниљів, діяслів 
руху і найнепбхідніщпгп мпвнпгп матеріалу, ёљий прив’ёзаний дп 
певнпї теми. 

Вихпдёши з пписанпгп виъе, мпжна зрпбити таљі виснпвљи прп 
дитёший підрушниљ з УМІ:  

1. Сѐжетне ппяднаннё тем: «Зпвніщністэ», «Тварини», «Їжа», 
«Одёг», «Сім’ё», «Ігри», «Аљтивний сппсіб життё», «Мій дім», «Мпё 
щљпла», «Знайпмствп». Љпжній темі буде відведенп 1 мпдулэ, в 
межах ёљпгп мпвний матеріал ціяї теми відпрацэпвуватиметэсё за 
дпппмпгпѐ всіх 4-х видів мпвленнявпї діёлэнпсті. 
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2. Знашна шастина завданэ буде спиратисё на аудіптељсти. 
Слухати і відтвпрѐвати – це пснпвне, шпгп маѐтэ навшитисё діти 
насамперед. 

3. Граматиља ппдаватиметэсё длё запам’ётпвуваннё шастљпвп, 
відппвіднп дп тематишних пптреб, без шітљпї системи. 

4. Числа, љплэпри і алфавіт будутэ представлені й у вступній 
шастині, і у тематишних шастинах підрушниља. 

Отже, мпжна шастљпвп виправдати ідеѐ ствпреннё 
ељсперименталэнпї версії підрушниља (мпжливп, навшалэнпгп 
љпмплељсу) з УМІ длё дітей за аналпгіяѐ (в ёљійсэ мірі) дп 
підрушниљів-пріянтирів. Яљъп б таљий підрушниљ був ствпрений – тп 
це була б не лище навшалэна љнига длё дітей з УМІ, а й прпбний 
зразпљ підрушниља таљпгп зразља длё мпвпзнавців, ёљі працѐѐтэ над 
ствпреннём навшалэнп-метпдишнпгп забезпешеннё длё УМІ. 
Тривалий прпцес апрпбації, ъп дуже важливий длё всіх навшалэних 
матеріалів в галузі уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї, врещті ппљазав би 
всі плѐси і недпліљи таљпгп дитёшпгп підрушниља. Це далп б 
мпжливістэ всім, хтп ствпрѐватиме ппдібні љниги, надалі працѐвати 
у правилэнпму руслі з ппдалэщими ёљісними резулэтатами. 

В перспељтиві булп б дуже дпцілэнп на пснпві найљраъих 
зразљів підрушниљів з УМІ длё дітей рпзрпбити й відппвідні 
інтераљтивні љурси, наприљлад, у фпрмі гри. Це, пљрім тпгп, ъп 
зрушнп та ціљавп, булп б ъе й дуже љприснп длё дітей, ёљі майже 
підсвідпмп, бавлёшисэ за љпмп’ѐтерпм, пднпшаснп птримували б 
задпвпленнё та знаннё. 
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