
  

NEW!!! Спільний проект  

Вид-ва “РАНОК” &  ГО “GoGlobal”: 
Підручник та НМК з англійської мови для 1 класу  

Нової української школи! 



  

               

Проект підручника з англійської мови для 1 класу “Start 

Up!” схвалено експертами для участі у ІІ етапі конкурсного 

відбору проектів підручників для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти (протокол № 2 від 02.05.2018 р) 



  

               

Автори  
підручника з англійської мови для 1 класу “Start Up!”: 

 

 

 
Губарєва Світлана Сергіївна - 

кандидат філологічних наук, бренд-

менеджер напряму "Іноземна 

література" видавництва "Ранок", спікер 

на Всеукраїнських, міжнародних та 

регіональних педагогічних 

конференціях, семінарах, вебінарах для 

вчителів іноземних мов, автор науково-

методичних статей з філології та 

педагогіки, автор посібника з англійської 

мови для молодших школярів. 



  

               

Автори  
підручника з англійської мови для 1 класу “Start Up!”: 

 

 

 

Доценко Ірина Василівна,  

Євчук Оксана Володимирівна, вчителі 

англійської мови вищої категорії, вчителі-

методисти Кам’янець-Подільського НВК 

№ 9 ім. А. М. Трояна у складі 

спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської 

мови та школи мистецтв. 

Співавтори понад 50 навчально-

методичних видань з англійської мови 

для вчителів та учнів спеціалізованих та 

загальноосвітніх шкіл. 



 Враховує рекомендації Ради Європи з мовної освіти 

 Відповідає положенням Державного стандарту  початкової  

загальної освіти та типовим освітнім програмам НУШ з іноз.мов 

Спільний проект Вид-ва “РАНОК” & ГО “GoGlobal” 

НМК з англійської мови 1 кл НУШ “Start Up!”:  

 Відповідає новітнім тенденціям методичної науки  

• підручник + 

аудіододаток 

• робочий зошит 

+ прописи 

• книга для вчителя 

• комплект флеш-карток 



                           ВАЖЛИВО  у 1 кл: навчання  

                                у формі гри! 

 

Підручник 

«Start Up! 1» 

Завдання на 

розвиток 

навичок 

аудіювання 

Завдання на  

розвиток 

навичок 

читання 

Завдання на  

розвиток 

навичок  

мовлення 



                           ВАЖЛИВО  у 1 кл: навчання  

                                у формі гри! 

 

Підручник 

«Start Up! 1» 

Ігрові 

завдання 

Творчі 

завдання 



  

Перевірка знань у формі гри! 
ВАЖЛИВО  у 1 кл: 

Підручник «Start Up! 1» 

Підручник 

«Start Up! 1» 

Мовлен- 

нєва гра  

Рухлива 

гра 

Міні-

проект 



  

Перевірка знань у формі гри! 
ВАЖЛИВО  у 1 кл: 

Підручник «Start Up! 1» 

Підручник 

«Start Up! 1» 

Мовлен- 

нєва гра  

Пошукова 

гра 

Проектна 

робота 



ВАЖЛИВО  у 1 кл: 
1) вводити нову лексику за допомогою візуальних опор (фото, 

малюнки, флеш-картки, іграшки) та аудіо/відеозаписів; 

2)  використовувати пісні та чанти для активного запам’ятовування; 

3)  повторювати вивчене раніше за циклічним принципом; 



 4) відтворювати вивчений матеріал у формі мовленнєвих чи рухливих 

ігор;   5) сприяти розвитку творчого мислення. 
    

робочий зошит 

    

  (!) З підручником разом слід використовувати диск для виконання завдань  

                     з аудіювання і робочий зошит – для письмових вправ. 

ВАЖЛИВО  у 1 кл: 



Важливим аспектом при вивченні іноземної мови є навчання  

аудіювання –  

і хто як не носії мови можуть якнайкраще допомогти у цьому?! 

Диск до підручника «Start Up! 1» містить:  

•  фонетичні вправи і завдання для аудіювання до вправ підручника, 

озвучені носіями мови! 

•  пісні, мелодії, чанти, вірші 

вправи на 

підстановку  

Натисніть для  

прослуховування 



Диск від носіїв мови допоможе: 

• зануритися в іншомовну атмосферу 

• призвичаїти дітей до сприйняття на слух  

справжньої англійської мови 

• навчити правильно вимовляти звуки 

• запобігти утворенню можливих психологічних бар’єрів  

при іншомовному спілкуванні 

До підручника «Start Up 1!» безкоштовно додається 

аудіодиск! 



ВАЖЛИВО  у 1 кл: 
• прописи як для дітей, які пишуть правою рукою, так і для тих, 

кому зручніше писати лівою 

• зразки до кожної вправи 

• завдання для розфарбовування  

• багато малюнків 

• завдання із кольоровими наліпками! 

можливо писати як правою,  

так і лівою рукою! 



Робочий зошит «Start Up! 1» 
лічба 

пошук 

відповідностей  

завдання  

з аудіювання  

зіставлення 

It’s  

a jaguar  

поєднання 



уроки повторення 

комунікативні вправи 

гра з 

партнером  

Робочий зошит «Start Up! 

1» 

завдання з 

аудіювання 



Книга для вчителя «Start Up! 1»  

має зручну структуру з копіями сторінок  

підручника та містить: 
 
• методичні рекомендації 

• поурочне планування 

• креативні ідеї 

• дидактичний матеріал для ксерокопіювання (у додатках) 
 



                        ВСЕ на допомогу як вчителю, так і учням! 

Книга для вчителя допоможе зекономити час на підготовку  

до уроків. 

Флеш-картки (лексичні картки для закріплення навчального 

матеріалу) –  

це ще один спосіб зробити уроки цікавішими, а навчання –  

ефективнішим! 



Флеш-картки є складовою НМК «Start Up!», 

Комплект флеш-карток містить: 

• літери англійського алфавіту з ілюстраціями; 

• цифри від 1 до 10; 

• кросворди, ребуси, анаграми; 

• цікаві завдання й ігри на закріплення базової лексики 

але можуть використовуватися й окремо! 



ЧЕКАЙТЕ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ  

КОНКУРСІ ПІДРУЧНИКІВ 14–17.05.2018 р.  

www.mon.gov.ua 

Підручник + CD для 1 класу з англійської мови! 

Підручник + CD для 1 класу з німецької мови! 

Підручник + CD для 1 класу з французької мови! 

Не упустіть можливості зробити свій вибір та отримати до 

нового навчального року БЕЗКОШТОВНО на школу 

підручники + CD, які Ви обрали під час конкурсу! 



НМК для 1 кл НУШ з англійської /  

німецької / французької мови 

 від Вид-ва “Ранок”: 

 

 

+  БОНУС! 

електронний додаток 

на сайті  

вид-ва «Ранок» 

www.ranok.com.ua! 

аудіодиск  
від носіїв мови! 

робочий зошит з 
кольоровими 
наліпками + 

прописи 

книга  
для вчителя + наочні 

матеріали 

комплект  
флеш-карток 

підручник 



НМК для 1 кл НУШ з англійської /  

німецької / французької мови  

від Вид-ва “Ранок”: 

 

 
 нова програма з іноземних мов 

 комунікативна методика 

 врахування вікових особливостей та інтересів дітей  

(цікаві завдання з різними типами складності) 

 навчання під час гри (рухливі, мовленнєві ігри) 

 творчі вправи + міні-проекти 

 наочна підтримка  

 візуалізація + аудіосупровід  від носіїв мови! (пісні, 

вірші, фонетичні завдання та мелодії для вправ на 

підстановку) 

 циклічне повторення вивченого матеріалу й введення  

нового за принципом спіральної прогресії 

 

 

 



Дивіться вебінари, майстер-класи від авторів  

і стежте за всіма новинками та акційними пропозиціями 

від видавництва «РАНОК» з іноземної навчальної 

літератури:  

 

 
Питання, пропозиції, замовлення: 

 068-610-99-46; 095-253-12-21  

svitlana.gubareva@ranok.com.ua 
Світлана Губарєва, бренд-менеджер  

напряму «Іноземна література» вид-ва «Ранок» 

www.facebook.com/RANOK.InLit/ 



 

 

Любов Залюбовська, координатор освітніх проектів 

GoGlobal Initiative 

NGO Global Office 

m: +380675980167 

w: gocamps.com.ua    

http://goglobal.com.ua/

