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Посібник з навчальної дисципліни «Аналіз підручників з англійської 

мови» розраховано на студентів ІІІ курсу спеціальності «Мова і література 

(англійська)» факультетів іноземних мов вищих закладів освітиденної та 

заочної форм навчання. 

Матеріал розподілено на три розділи:  

Розділ І. Стратегічні напрями організації іншомовної підготовки учнів 

загальноосвітніх середніх навчальних закладів;  

Розділ ІІ. Підручник як основний засіб реалізації змісту навчання 

іноземних мов;  

Розділ ІІІ. Лінгводидактичні засади аналізу шкільних підручників з 

англійської мови. 

Посібник містить теоретичний матеріал, який коротко описує сучасні 

вимоги до процесу викладання іноземних мов та його навчально-

методичного забезпечення, аналіз державного стандарту, програм з іноземної 

мови, основні положення Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної 

освіти, опис сучасних вимог щодо рівня володіння іноземною мовою, 

орієнтовну схему аналізу підручників та навчально-методичних комплексів з 

англійської мови.  

Пропонована праця має практичне спрямування та повинна допомогти 

студентам розвинути професійну компетенцію, сформувати практичні 

навички комплексного аналізу підручника з англійської мови відповідно до 

вимог сучасної педагогічної науки.  

 

 

 

  



 


