
Рекомендації щодо використання підручників з англійської мови для 1-4 класів у 2012-2013 навчальному році 
 

1. Використання підручників у школі регулюється наказом Міністерства освіті і науки, молоді та спорту № 882 від 02.08.2012 року «Про 
використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», «Порядком  надання навчальній літературі, засобам навчання 
і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України» ( наказ МОН України № 537 від 17.06.2008 «Про 
затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і 
науки України»), забезпечення шкіл підручниками - постановою КМУ № 781 від 27.08. 2012 «Деякі питання забезпечення підручниками та 
навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та 
вихованців дошкільних навчальних закладів».  
  
2. Кожний підручник проходить процедуру грифування:  
«1.3. Офіційне  визнання  відповідності навчальної літератури, засобів  навчання  і  навчального  обладнання  вимогам   державних 
стандартів освіти, державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів,  інших  нормативних  документів   реалізується   через  
процедуру  надання  МОН  відповідного  грифа МОН або свідоцтва МОН "Про  визнання  відповідності  педагогічним   вимогам"   (далі   - 
Свідоцтво).  
1.4. Грифи МОН надають такій навчальній літературі: 
     1.4.1. Навчальним програмам - навчальне видання,  що визначає зміст,  обсяг,  вимоги  до  результатів навчання,  а також порядок  
вивчення і викладання певної навчальної дисципліни чи її розділу. 
     1.4.2. Підручникам  -  навчальне  видання із систематизованим викладом  дисципліни  (її   розділу,   частини),   що   відповідає  
навчальній   програмі   та   офіційно   затверджене  як  таке  (до підручників також належить буквар). 
     1.4.3. Навчальним посібникам - навчальне видання, що доповнює або частково замінює підручник та офіційно затверджене як таке. 
     1.4.4. Навчально-методичним   або   методичним  посібникам  - навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни  (її  
розділу, частини) або з методики виховання (може використовуватися в навчальному  процесі  за  умови  схвалення  предметною  комісією  
Науково-методичної ради з питань освіти МОН). 
     1.4.5. Хрестоматіям - навчальне видання літературно-художніх, історичних  та  інших  творів  чи  уривків  з них,  які є об'єктом  
вивчення. 
     1.4.6. Зібранням  творів  -  однотомне чи багатотомне видання творів одного або декількох авторів,  що  дає  уявлення  про  його  
(їхню)  творчість  у  цілому  (до  зібрання  творів належить серія "Шкільна бібліотека"). 
     1.4.7. Словникам  - довідкове видання упорядкованого переліку мовних  одиниць  (слів,  словосполучень,  фраз,  термінів,   імен,  
знаків), доповнених відповідними довідковими даними. 
     1.4.8. Енциклопедіям - довідкове  видання  зведення  основних відомостей   з   однієї  чи  всіх  галузей  знання  та  практичної  
діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку. 
     1.4.9. Тлумачним словникам для школярів та студентів - мовний словник,  що  пояснює  значення слів певної мови,  дає граматичну,  
стилістичну  характеристики,   приклади   застосування   та   інші відомості  (може  використовуватися в навчальному процесі за умови  
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схвалення предметною комісією  Науково-методичної  ради  з  питань освіти МОН). 
     1.4.10. Термінологічним словникам для школярів та студентів - словник   термінів   та   визначень  певної  галузі  знання  (може  
використовуватися  в  навчальному  процесі  за   умови   схвалення предметною комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОН). 
     1.4.11. Довідникам для  школярів  та  студентів  -  довідкове видання  прикладного характеру,  побудоване за абеткою назв статей  
або в систематичному порядку. 
     1.4.12. Практикумам  - навчальне видання практичних завдань і вправ,  що сприяють засвоєнню  набутих  знань,  умінь  і  навичок.  
Різновидом практикумів є збірники задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до лабораторних  
і  практичних  робіт,  дидактичні  матеріали  (такі видання можуть також використовуватися в навчальному процесі за  умови  схвалення  
предметною комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОН). 
     1.4.13. Навчальним    наочним    посібникам    -    навчальне образотворче видання матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні  
чи вихованні. 
     1.4.14. Альбомам   -   книжкове   або   комплектне   аркушеве образотворче видання, що має або не має пояснювального тексту.» 
 
3. «1.6. Міністерство освіти і науки України встановлює два  види грифів: 
     "Затверджено Міністерством освіти і науки України"; 
     "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України"» 
 
4. Як правило, підручники, за якими мають працювати вчителі, мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». 
«1.8. Гриф  "Рекомендовано  Міністерством   освіти   і   науки України" надають підручникам, що стали переможцями Всеукраїнського  
конкурсу навчальних програм та  підручників  для  загальноосвітніх навчальних  закладів  і плануються для апробації та моніторингових  
досліджень  у  загальноосвітніх,  професійно-технічних  навчальних закладах.  Рішення  про надання грифа "Рекомендовано Міністерством  
освіти  і  науки  України"   приймається   на   колегії   МОН   та затверджується наказом МОН. 
     Цей вид грифа  надають  також  іншим  навчальним  виданням  і засобам навчання, які зазначені у пунктах 1.4 та 1.5 цього Порядку  
(навчально-наочним  ігровим  посібникам   гриф   надається   після погодження авторського зразка Міжвідомчою художньо-технічною 
радою з іграшок та навчально-наочних  ігрових  посібників  МОН  (далі  - Міжвідомча художньо-технічна рада)» 
  
5. Перелік рекомендованих підручників 1-4 класів для загальноосвітніх навчальних закладів українських видавництв 
 

№ Автори підручника Назва підручника Видавництво Рік видання 
ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ 1 КЛАСУ 

1 Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Англійська мова, 1 клас Центр навчально-
методичної літератури 

2012 

2 Карп’юк О.Д. Англійська мова, 1 клас Астон 2012 
3 Несвіт А.М. Англійська мова, 1 клас  Ґенеза 2012 
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ДОДАТКОВІ ВИДАННЯ 
4 Несвіт А.М. Зошит з англійської мови,  

1 клас 
Ґенеза 2012 

5 Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Зошит з англійської мови,  
1 клас 

Ґенеза 2012 

6 Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Англійська абетка ЦНМЛ 2012 
ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ 2 КЛАСУ 

7 Несвіт А.М. Англійська мова, 2 клас  Ґенеза 2009 
ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ 3 КЛАСУ 

8 Несвіт А.М.  Англійська мова, 3 клас 
(НМК) 

Ґенеза 2009 

9 Карп’юк О.Д. Англійська мова, 3 клас    
(НМК) 

Лібра Терра 2009 

ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ 4 КЛАСУ 
10 Карп’юк О.Д. Англійська мова, 4 клас    

(НМК) 
Лібра Терра 2009 

11 Несвіт А.М.  Англійська мова, 4 клас     Ґенеза 2009 
 
 
6. Перелік рекомендованих підручників 1-4 класів для загальноосвітніх навчальних закладів англійських видавництв 
 

№ Автори підручника Назва підручника Видавництво Рік видання 
1 Верджінія Івенз Джені Дулі Fairyland, 2-4 Express Publishing 2009 
2 Гюнтер Дженгросс, Герберт Пухта Join us for English, 2-4 Кембрідж Юніверсіті Прес 2008 
3 Діана Хікс, Ендрю Літлджон Primary Colours, 2-4 Кембрідж Юніверсіті Прес 2009 
4 Г. Мітчел, С. Паркер Zoom in Special, 1-4 Ем Ем Паблікейшнз 2011 
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