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ПЕРЕДМОВА 

Призначення. Цей посібник призначений студентам вищих 
педагогічних навчальних закладів, насамперед, майбутнім учителям 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», які готуються стати 
фахівцями раннього навчаня дітей іноземної мови (ІМ). Може бути 
використаний викладачами педагогічних вищих навчальних закладів, 
які викладають теоретичний курс « Методика навчання іноземної мови 
дітей дошкільного віку» та здійснюють керівництво педагогічною 
практикою відповідного напряму у дошкільних навчальних закладах 
(ДНЗ). 

Приєднання України до Болонського процесу - міжурядової угоди 
з розбудови Європейського освітнього та наукового простору висуває 
нові вимоги щодо оновлення змісту освіти та організації навчально-
виховного процесу вищої школи відповідно до сучасних науково-
технічних досягнень. Однією з найважливіших вимог є досягнення 
високої якості вищої освіти, що можливо за умов створення і 
запровадження єдиних в Європі стандартів освіти та науки. Для цього 
освітянам України потрібно вирішувати низку проблем, серед яких 
пріоритетного значення набуває проблема навчання іноземних мов. 

Високий рівень володіння іноземними мовами забезпечить 
громадянам України можливість прилучення до цінностей західної 
культури (свободи слова, совісті, соціальної справедливості, рівних 
можливостей, служіння громаді, відповідальності перед суспільством), 
запозичення нових інформаційних та виробничих технологій, отримання 
будь-якого рівня освіти у будь-якому віці. 

Національна система освіти модернізується з урахуванням 
основних досягнень європейських країн у мовній галузі, зокрема таких 
документів Ради Європи, як « Білінгвальна освіта: основні стратегічні 
завдання», « Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: 
вивчення, викладання, оцінювання», «Європейський мовний портфель», 
вимоги щодо Євроіспитів тощо. 

Реформаційні процеси відбуваються і у системі підготовки 
майбутніх учителів іноземної мови, про це свідчать дослідження 
провідних вітчизняних вчених. 

У зв'язку з розповсюдженням дошкільного навчання ІМ в усіх 
регіонах України, зростає соціальне замовлення на педагогів нового 
покоління. У цих умовах учитель ІМ має бути готовим до розв'язання 
нових складних завдань: 
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- навчати ІМ не пише школярів, а і дошкільників; 
- поєднувати навчання ІМ з музикою, ритмікою, малюванням, 

ліпленням тощо; 
- не тільки формувати знання, навички та вміння дітей, а й 

здійснювати соціалізацію, виховання, розвиток, освіту дітей засобами 
ІМ, тобто формувати їхню життєву компетенцію. 

Традиційна система підготовки вчителя ІМ не здатна підготувати 
якісно такого фахівця. Тому головною ідеєю системи підготовки 
майбутніх вчителів ІМ має стати підготовка вчителя-універсала, 
спроможного бути не лише носієм знань, але і суб'єктом педагогічної 
діяльності, підготовленим до впровадження нових освітніх технологій, 
конкурентноспроможним на ринку праці. 

Успіх дошкільного навчання ІМ, формування у дітей готовності з 
цікавістю вивчати цей предмет у школі великою мірою визначається 
особистістю педагога, який навчатиме дітей. У майбутнього вчителя 
дошкільного навчання ІМ має на достатньому рівні бути сформована 
іншомовна комунікативна та методична компетенції. 

Вивчення стану дошкільного навчання ІМ в Україні засвідчує: 
вчителі, які у ВНЗ готувалися навчати ІМ школярів у середніх та старших 
класах, зустрічають великі труднощі під час навчання дошкільників 
ІМ. Причиною є те, що педагоги не знають вікових особливостей дітей 
і не володіють методикою проведення занять з дошкільниками. 

Тому саме методичній підготовці майбутнього вчителя ІМ і 
відповідному забезпеченню навчально-виховного процесу має 
приділятися особлива увага у ВНЗ. Обгрунтування структури та змісту 
методичної освіти майбутнього вчителя ІМ на рівні модульної програми, 
навчальних посібників є пріоритетним завданням педагогічної науки. 

З метою гуманізації та демократизації навчального процесу, 
організації найбільш раціонального та ефективного засвоєння певних 
знань з максимальним використанням індивідуальних та 
індивідуально- групових форм навчання, стимулювання студентів до 
системної праці, створення сприятливих умов для засвоєння студентами 
навчального матеріалу, організації ефективного контролю, перетворення 
його у дієвий механізм процесу управління на факультетах дошкільного 
виховання, де студенти здобувають спеціальність «Іноземна мова», 
необхідно запровадити кредитно-модульну технологію викладання 
фахових дисциплін, зокрема іноземної мови, методики її навчання, 
педагогічної практики. 

Пропонований посібник є складником навчально - методичного 
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комплексу ( НМК) для підготовки вчителя дошкільного навчання 
іноземної!'мови, який містить такі компоненти: 1. Шкваріна Т.М. Англійська 
мова для студентів педагогічних вищих навальних закладів. - Київ, 
2006.; 2. Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку 
(програма, методичні рекомендації).-Умань, 2003.; 3. Шкваріна Т.М. 
Англійська мова для наймолодших. - Харків, 2004. 

Структура посібника. Посібник складається з чотирьох частин. 
Перша частина - модульна програма, у якій обгрунтовано та розроблено 
структуру та зміст методичної підготовки вчителя дошкільного навчання 
ІМ. 

Друга частина містить: 
- лекції з курсу «Методика навчання ІМ дітей дошкільного віку», 

викладені у таблицях, схемах, з використанням опорних сигналів, 
малюнків тощо; 

- плани семінарських занять; 
- плани практичних занять; 
- плани навчальних екскурсій; 
- завдання для індивідуальної роботи. 
Третя частина підручника - модульна програма, у якій викладено 

структура та зміст педагогічної практики з курсу методика. 
У четвертій частині підручника вміщено тести для перевірки знань 

з курсу методики. 
Додатки містять схему - інструкцію аналізу занять з ІМ у ДНЗ; 

схему - звіт студента-практиканта про педагогічну практику; список 
рекомендованого мовного матеріалу для організації спілкування дітей 
засобами ІМ упродвж дня; анкету результатів іншомовної освіти 
дошкільників; опис особистісних якостей, знань та вмінь вчителя 
дошкільного навчання іноземної мови, зразки комплектів занять, білети 
для екзамену, «Методичний портфель майбутнього вчителя дошкільного 
навчання іноземної мови». 

Технологія навчання. 
І. На першій лекції викладач «Методики навчання іноземної мови 

дітей дошкільного віку» має познайомити студентіві зі структурою та 
змістом програми курсу. Навчальна програма - документ, який має 
стратегічне значення, допоможе майбутньому вчителю ІМ зрозуміти 
цілі, принципи, категорії та послідовність викладу змісту дисципліни, 
ознайомитися з темами семінарських, практичних занять, навчальних 
екскурсій, завданнями для самостійної та індивідуальної роботи, 
критеріями контролю та оцінювання методичної компетенції. 
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II. Лекційні заняття 
Уперше з навчальним матеріалом студенти знайомляться на 

лекції. Структура лекції може бути подана у вигляді наступних двох 
моделей: 

- «лектор - аудиторія - умови»; 
- «мета - зміст - засоби». 
Перша модель - матеріальна або реалізується на матеріальному 

носії, а друга - у вигляді абстрактних семантичних моделей, у т.ч. і 
мовленнєвих. 

Проведення успішної лекції залежить від надійності кожного 
компонента системи. Проаналізуємо кожний з них. 

1. Лектор. Проведення лекцій доручають, як правило, лише 
досвідченим викладачам, фахівцям високого рівня, які займаються 
науковою роботою. Лектор має не лише донести матеріал лекції до 
уваги слухачів, а й налаштувати слухачів на опанування матеріалу 
лекції, об'рунтувати свою позицію, власне ставлення до предмета, 
встановити контакт з аудиторією, володіти засобами проведення лекцїі( 
у тому числі, мовленнєвими). 

Останнім часом ведуться дискусії з приводу того, чи потрібно 
студентам відвідувати лекції, адже, щоб отримати потрібну інформацію, 
студенти можуть самостійно опрацювати літературу, користуватися 
електронними підручниками, Інтернетомтощо. 

Звичайно, сучасний вчитель ( лектор) менше, ніж раніше, 
покликаний бути джерелом знань. 

Проте, вчитель повинен розв'язувати не менш складні завдання. 
По-перше, вчитель має сформувати в учнів уміння вчитися, 

допомогти їм орієнтуватися у величезному потоці інформації, вміти 
виділяти головне і другорядне. 

По-друге, вчитель, керуючись досвідом і відповідними засобами 
навчання, має індивідуалізувати процес навчання, допомогти кожному 
учню (студенту) засвоїти достатній і необхідний рівень знань, набути 
навичок та вмінь. 

По-третє, вчитель, використовуючи сучасні тести, контрольні 
завдання, покликаний організувати контроль та оцінювання знань, 
навичок та вмінь. І, нарешті, якщо усі вищезгадані функції при 
належному забезпеченні необхідними матеріалами студенти могли б 
здійснювати за допомогою спеціальних комп'ютерних програм, то ніякій 
техніці не під силу бути прикладом для підростаючого покоління. 
Педагогіка - грецьке слово, що означає «вести дитину». Педагогами 
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мають бути кращі представники людства, які відрізняються від інших 
високою моральністю, силою духу, ясним розумом, умінням надихати 
інших до пошуків істини, краси, доброти. 

2. Аудиторія. Знайти контакт з аудиторією, захопити присутніх 
матеріалом лекції, лаконічно і доступно його пояснювати - мета кожного 
лектора. При цьому лекція має враховувати різні здібності сприймати 
матеріал (модальність) різних студентів. 

Процес сприймання інформації, формування знань та вмінь 
здійснюється через три системи органів чуття - слуху, зору, відчуття. 
Людей, у мисленні яких переважають слухові образи називають 
«аудіалістами», зорові образи - «візуалістами», відчуття (досвід рухів, 
дотиків) - «кінестетиками». Проте є люди, які не належать до однієї із 
вищезгаданих модальностей. Під час сприймання матеріалу у таких 
учнів виникає потреба не стільки побачити, почути чи відчути, скільки 
осмислити, завдяки добре розвиненій інтуїції та здібностям до 
системного мислення таких учнів називають «сенсуалістами». Завдання 
індивідуалізації' процесу навчання зумовлює необхідність гармонійно 
поєднувати різні аспекти: 

- вербальні; 
-зорові; 
- образні (образність викладу матеріалу, використання ілюстрацій, 

словесних у тому числі); 
-емоційні; 
- абстрактні (системні конструкції, логічні структури, різноманітні 

моделі). 
Поєднання таких аспектів не лише спирається на різні модальності, 

психічні якості слухачів, а й розвиває їх, активізує процес творчості, 
підвищує мотивацію, стає доступним для людей з різними 
комунікативними здібностями. 

На початку першої лекції викладачу варто нагадати студентам, 
особливо початкових курсів, основні правила роботи на лекції, пояснити 
структуру курсу (яка кількість лекцій, семінарів, практичних занять 
тощо). Такий підхід сприятиме кращій налаштованості студентів на 
сприймання матеріалу. 

Хоча лекція монологічна за формою, по суті вона має бути 
діалогічною, але не полілогічною. Головне завдання викладача -
привернути увагу слухачів до проблеми, примусити їх замислитися, 
намагатися шукати відповідь на питання. При цьому зворотній зв'язок 
має здійснюватися через вираз обличчя, очі студентів. Проблемна лекція 
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не та, яка розглядає якусь нову проблему, а та, під час якої студенти 
разом з викладачем розв'язують певну проблему. Важливо, щоб лектор, 
ніби-то, підводив слухачів до активної мислительної участі у розв'язанні 
завдань. 

Спеціальні дослідження виявили, що слухачів, згідно мотивації та 
стилю роботи, можна розділити на чотири групи: 

1) «писарі», ті, хто пишуть (72 %); 
2) «слухачі», ті, хто спухають (12%); 
3) «ледарі», ті, хто відпочивають чи займаються своїми справами 

(7%); 
4) «мислителі», ті, хто активно працює (10%). 
Перевірка обсягу інформації, яка збереглася у пам'яті слухачів 

через два тижні після лекції, дала такі результати по кожній групі: 
1)4% 
2)3% 
3)0% 
4)95% 
Як видно, найбільш успішною виявилася група «мислителів». Вже 

під час лекції представники цієї групи виявили вищий рівень мотивації 
до засвоєння навчального матеріалу, ніж представники інших груп, 
уміння не тільки слухати, записувати, а й осмислювати, виділяти 
головне, фіксувати найцікавіші приклади, формувати власну систему 
знань, спираючись на раніше отримані знання. 

Враховуючи вище викладене, досвідчений лектор має 
турбуватися, щоб кожен слухач не тільки розумів матеріал, а й встигав 
зафіксувати основні ідеї. 

З.Умови в яких відбувається лекція, відіграють важливу роль для 
формування професійної компетенції майбутніх фахівців. Низка чинників 
(освітленість, зовнішній вигляд, колір інтер'єру, температура повітря; 
день тижня, час проведення лекції; стан, настрій, рівень стомлюваності 
студентів; зовнішній вигляд, стан, інтонації викладача) та інші чинники 
впливають на сприйняття матеріалу лекції. 

4. Метою лекції' є осмислення її змісту слухачами. Лектору важливо 
не стільки передати певну суму знань слухачам, скільки добитися від 
студентів переконаності у необхідності розуміти матеріал. 

5. Зміст можна назвати основою лекції. Формування змісту лекції 
починається з відбору матеріалу. Спершу складається план. Потім зміст 
лекції варто викласти у вигляді основних тез, кількість яких має бути 
7±2. (Міллер Джордж. Магічне число сім, плюс чи мінус два: Деякі 
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обмеження нашої'здатності запам'ятовувати інформацію.) Укладаючи 
тези, лектор має продумати, що буде сказано по кожній тезі, які приклади 
наведено, тобто, як кожна тема буде конкретизована. 

Лекторська майстерність - це мистецтво публічного міркування. 
Існує два основних способи міркування: дедуктивний (від загального 
до часткового) та індуктивний (від часткового до загального). Лектор 
має використовувати обидва способи. Наприклад, починати зі 
зрозумілих прикладів, узагальнювати їх, допомагаючи студентам самим 
підійти до потрібного висновку, а потім можна викласти усі випадки 
застосування головних ідей. 

Раціональним способом може бути такий: 
1) виділяється головна думка, яка у вигляді тез, опорних сигналів, 

наочності має подаватися на дошці чи на таблицях, проектуватися на 
екран за допомогою графопроектора, виражатися у вигляді опорних 
сигналів; 

2) студенти мають зафіксувати головну думку в своїх конспектах; 
3) викладач наводить приклади, які конкретизують 

вищевикпадену тезу; 
4) студенти фіксують окремі приклади у вигляді умовних знаків, 

схем тощо. 
6. Засобами лекції є усі ті матеріали, які допомагають викладачеві 

донести зміст до слухачів, а студентам сприймати, розуміти і 
осмислювати його. Серед засобів виділяють технічні та нетехнічні. До 
технічних належать: аудіо (відео) матеріали, комп'ютерні програми, 
комп'ютер, графопроектор, (відео) матітофон, телевізор та ін. До 
нетехнічних: таблиці, схеми, опорні конспекти, наочні посібники, 
матеріали для експериментів, записи на дошці тощо. 

Крім вищеназваних, важливим засобом лекції є мовлення 
викладача. 

Досвідчений лектор, готуючись до лекції, продумує не тільки те, 
що він має сказати, але і те, як цей зміст має бути повідомлений. 
Потрібно не тільки ретельно підібрати фразеологічні звороти, терміни, 
але і слідкувати за гарною вимовою, достатньою гучністю та 
спокійною, впевненою, переконливою інтонацією. 

Самостійна робота передбачає позааудиторну роботу студента 
з метою підготовки до семінарських та практичних занять. 

Семінарські та практичні заняття. 
Під час семінарських занять використовуються такі види роботи: 
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круглий стіл, змагання команд, мозковий штурм, захист проектів, 
моделювання фрагментів заняття тощо. На цих заняттях студе+гги мають 
продемонструвати рівень знань, здобутих на лекціях та під час 
самостійної та індивідуальної роботи. 

Під час практичних занять студенти одержують декларативні 
знання та набувають процедурних знань, демонструючи результати 
самостійною аналізу завдань навчальних посібників та підручників. 

На цих заняттях проводиться моделювання типових навчальних 
та методичних ситуацій. Важливими засобами формування у студентів 
навичок проведення занять з ІМ та режимних процесів у ДНЗ є 
інтерактивні технології, ділові та рольові ігри. Ігри є найважливішим 
механізмом, здатним закріплювати необхідні у даних умовах 
стереотипи поведінки, виробляти навички та вміння, моделювати взаємні 
стосунки учасників гри та їх спілкування. 

Використання ігор сприяє виникненню позитивної мотивації, 
інтересу до пізнання. 

Основними ознаками ділової гри є: 
1) моделювання процесу професійної діяльності; 
2) розподіл ролей між учасниками гри; 
3) відмінність рольових цілей під час вироблення рішень; 
4) взаємодія учасників гри у відповідності з їх ролями; 
5) наявність загальної мети у ігрового коллективу; 
6) колективне вироблення рішень учасниками гри; 
7) багатоваріантність рішень, включаючи альтернативні; 
8) наявність керованого емоційного напруження; 
9) наявність системи індивідуального або групового оцінювання 

діяльності учасників гри. 
Такі іфи допомагають прийняти необхідне рішення, перевірити 

знання учасників гри, формувати професійні навички, а також певні 
особистісні риси: колективізм, ініціативність, діловитість, принциповість, 
відповідальність за прийняте рішення та ін. 

Методика ділової гри має такі етапи: 
-вибір об'єкта гри; 
- вибір моделі і дослідження її закономірності; 
- попередня розробка процесу гри; 
- розробка системи стимулювання; 
- формування забезпечення гри; 
- експериментальне запровадження. 
Гра має проводитися після лекції та самостійного опрацювання 

10 



рекомендованої літератури. 
Використання ігор, інтерактивних технологій допомагає задіяти усіх 

студентів на занятті, різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, 
оскільки це впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, 
волю (дії, практику). За даними психологів, навчаючись, людина може 
запам'ятати: 

-95 % інформації, навчаючи інших; 
- 90 % інформації, обговорюючи її у процесі спільної діяльності; 
- 80 % інформації, використовуючи власний досвід; 
- 50 % інформації, слухаючи і розглядаючи; 
- ЗО % інформації', розглядаючи; 
- 26 % інформації, слухаючи; 
-10 % інформації, читаючи очима. 
Навчання невеликих груп, об'єднаних спільною метою, дає змогу 

викладачеві керувати роботою кожного студента опосередковано, через 
завдання, якими він спрямовує діяльність групи, а студентам -
можливість реалізувати природне прагнення до спілкування, засвоїти 
такі технології, які вони зможуть використовувати під час майбутньої 
професійної діяльності. 

Групи можна об'єднувати за різної кількості учасників. Наприклад, 
групи: 

- з двох осіб; 
- з трьох осіб; 
-з п'яти осіб. 
Не варто об'єднувати студентів у групи з більшої кількості осіб, 

ніж шість, тому що буде складно визначити, яку конкретно роботу 
проробив кожний учень. 

У групі з парною кількістю учасників складніше подолати 
розбіжність думок. І, навпаки, у групах з непарною кількістю учасників 
ймовірність подолати критичну ситуацію вища. 

Високий рівень обміну інформацією і низький рівень розбіжності 
думок характеризує групу з двох осіб, проте такій групі можуть шкодити 
зайві емоції, які можуть стати перешкодою для примирення. 

Найстабільніша - група з трьох осіб, за умови, що двоє сильніших 
партнерів не будуть домінувати над слабшим третім учасником. 

П'ять учасників - найоптимальніший склад робочої групи. 
За бажання студенти самостійно можуть утворювати групи, у 

іншому випадку це може зробити викладач. 
Розглянемо найпростішу форму групової взаємодії- у парах. 
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Ця технологія є ефективною для будь-якої мети: засвоєння 
матеріалу, закріплення, перевірки знань та ін. Студенти отримують 
можливість подумати, обмінятися ідеями, висловитися, що сприяє 
розвиткові навичок спілкуватися, висловлювати і об'рунтовувати власну 
думку, вести дискусію. 

Робота у парах дає можливість виконати такі завдання: 
- обговорити певний об'єкт (програму, посібник, технологію, засоби 

навчання тощо) чи явище; 
- зробити критичний аналіз вказаного об'єкта чи явища; 
- оцінити вказаний об'єкт, явище; 
- взяти інтерв'ю, визначити ставлення партнера до якоїсь проблеми; 
- дати відповіді на запитання викладача. 
На виконання такого завдання не потрібно багато часу, достатньо 

5-10 хвилин. Після цього можна запропонувати студентам висловитися 
перед усім колективом. 

Робота у змінюваних трійках сприяє обговоренню і осмисленню 
матеріалу з метою його закріплення. Студенти можуть виконувати 
завдання, аналогічні до тих, які пропонувалися для роботи у парах. 
Отримавши завдання, кожен з трьох осіб має дати на нього відповідь. 
Після цього склад мікрогрупи змінюється. 

Об'єднавшись у трійки, студенти сідають так, щоб утворилося 
велике коло з учасників колективу. Після того, як питання у кожній трійці 
буде обговорене, один учасник трійки переходить до іншої трійки, яка 
від нього знаходиться праворуч, а інший до тієї, яка - ліворуч, третій 
учасник залишається на місці. 

Карусель 
Така технологія може застосовуватися з метою обговорення 

гострої проблеми, перевірки знань, розвитку вмінь аргументувати власну 
позицію. 

Студентам пропонують розставити стільці у два кола. Ті, хто 
знаходиться у внутрішньому колі, сидять спиною до центру, ті, хто у 
зовнішньому - обличчям до нього. Внутрішнє коло - нерухоме, 
зовнішнє - рухливе. За вказівкою викладача усі учасники зовнішнього 
кола пересуваються на один стілець праворуч і опиняються перед новим 
партнером. Учасники рухомого кола мають поспілкуватися з усіма 
учасниками внутрішнього кола. 

Технологія « Карусель» має кілька варіантів: 
1. Учасники внутрішнього кола є прихильниками однієї точки зору, 

зовнішнього - протилежної. Студенти фіксують у зошитах усе, що 
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повідомляю протилежна сторона. До кінця роботи учасники набувають 
досвіду спілкуватися з різними партнерами, відстоюючи свою точку зору. 

2. Перед початком роботи кожний учасник готує набір карток, з 
одного боку кожної записано одне питання, а на звороті - ім'я студента. 
Протягом гри студенти ставлять одне одному запитання. Якщо опонент 
правильно відповів на запитання, він отримує картку від співрозмовника. 
Перемагає володар найбільшої кількості карток. 

Інтерактивна модель навчання ефективно поєднується з 
традиційними формами і методами навчання і може застосовуватися 
на різних етапах навчання. 

Навчальні екскурсії передбачають відвідування студентами 
занять з іноземної мови у ДНЗ, їх безпосередній аналіз із викладачем 
методики та іноземної мови. 

Індивідуальна робота відводиться на проведення 
індивідуальних методичних досліджень, пов'язаних з аналізом 
програмних документів, методичної літератури тощо. 

III. Педагогічна практика з курсу «Методика навчання іноземної 
мови дітей дошкільного віку» має не лише поглибити методичні знання, 
отримані на лекціях, семінарських, практичних заняттях, протягом 
навчальних екскурсій та самостійної роботи, а й сформувати методичні 
навички та вміння студентів. Використання програми «Педагогічна 
практика» сприятиме усвідомленню студентами мети, завдань, змісту, 
етапів педпрактики, розвитку самодисципліни та самоконтролю. 

IV. Виявити рівень сформованості методичної компетенції 
майбутнього вчителя дошкільного навчання ІМ покликана система 
контролю та оцінювання. Тестування може використовуватися як 
форма поточного, так і підсумкового контролю. Досвід показує, що у 
студентів не достатньо сформована готовність до роботи з тестами, 
що часто є причиною погіршення оцінок. Вміщені у посібнику тести 
допоможуть студентам здійснювати самоперевірку методичних знань 
та виробити готовність до складання заліку шляхом тестування. 
Знайомство із структурою та змістом білету сприятиме успішному 
складанню студентами екзамену з курсу «Методика навчання іноземної 
мови дітей дошкільного віку». 
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Частина I 
Програма 

МЕТОДИКА 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Структура програми навчального курсу 
«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ» 

Опис предмета навчального курсу 

Курс: 2,3 Напрям, Характеристика 
спеціальність, навчального курсу 

Підготовка освітньо -
бакалаврів кваліфікаційний 

рівень 

Юльгість ECTS кредитів, Шифр та назва Обов'язковий. 
відповідних 2 напряму (0101 „ 

Педагогічна освіта") Рік підготовки: 2,3 

Шифр та назва Семестр: 4,5 
Кількість модулів: 2 спеціальності: 

Лекції: 24 
Кількість змістових №6.010101 
модулів: 12 Семінари: 24 

. Дошкільне виховання. 
Загальна кількість Іноземна мова і Практичні: 8 
годин: 108 література" 

Самостійна робота: 36 
Освітньо -
кваліфікаційний рівень: Навчальні екскурсії: 4 

Кількість тижневих бакалавр. 
годин: 4 Індивідуальна 

робота: 12 

Вид контполю: екзамен 
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1. Пояснювальна записка 

На сучасному етапі одним із найважливіших напрямів розвитку 
національної освіти в Україні є реформування системи навчання 
іноземних мов. У цій справі зроблено чимало. Пріоритетом навчання 
визначено оволодіння комунікативною компетенцією. Розроблено нові 
навчальні програми та підручники для загальноосвітньої школи, 
розпочалося обов'язкове вивчення іноземної мови учнями з другого 
класу. Збільшено кількість годин на вивчення іноземної мови в усіх 
типах навчальних закладів. Вийшов друком підручник з методики 
навчання іноземних мов у середній школі, готуються до друку 
підручники для ВНЗ з урахуванням профілів фахової підготовки 
студентів. Проводяться і публікуються наслідки досліджень у сфері 
технологій навчання. У суспільній свідомості домінує розуміння 
престижності і значення знання мов міжнародного спілкування. 

Останніми роками в Україні набуло широкого розповсюдження 
навчання іноземних мов дітей дошкільного віку. Групи з вивчення 
іноземної мови створено у багатьох дошкільних закладах, у сфері 
освітніх послуг. Проводиться індивідуальне навчання методом 
«гувернантки». 

Дошкільне навчання іноземної мови - це особливий вид освітньої 
діяльності. Проведені у рамках міжнародного проекту "Language 
Learning for European Citizenship" дослідження, міжнародні семінари 
з проблем раннього навчання іноземних мов дали змогу окреслити 
вимоги щодо організації такого навчання. Дошкільне навчання буде 
особливо успішним тоді, коли воно розпочинається у віці п'яти років, 
інтегроване у програму освіти дітей дошкільного віку, і його здійснюють 
добре підготовлені до такої освітньої діяльності педагоги. 
Найважливішою умовою запровадження дошкільного навчання 
іноземної мови є забезпеченість системи такого навчання вчителями, 
які мають бути спеціалістами як з дошкільної освіти, так і з методики 
навчання іноземної мови, його успіх визначається врахуванням вікових 
особливостей дітей. 

Програма з курсу «Методика навчання іноземної мови дітей 
дошкільного віку» призначається для підготовки студентів вищих 
навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Дошкільне 
виховання. Іноземна мова і література». Програму укладено у межах 
авторської концепції методичної освіти майбутнього вчителя іноземної 
мовиуДНЗ. 
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2. Принципи програми: 
- професійне спрямування викладання курсу; 
- інтеграція навчального курсу методики з курсами педагогіки, 

психології, практики іноземної мови; 
- урахування сучасних тенденцій розвитку системи іншомовної 

освіти дітей дошкільного віку: особистісно орієнтований підхід, 
біпінгвальна освіта, інтегроване навчання іноземної мови; 

- формування методичної культури як компонента професійної 
культури майбутнього вчителя ІМ у ДНЗ; 

- освітня автономія студента; 
- науковість; 
- інтеграція змісту та технології викладання. 

3. Мета і завдання курсу 
Мета курсу - формування необхідного і достатнього рівня 

методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови у 
дошкільному навчальному закладі. 

Методична компетенція вчителя іноземної мови у ДНЗ - це 
сукупність його теоретичних знань з методики, навичок і вмінь їх 
практичного використання у роботі з дошкільниками, індивідуальних, 
суб'єктних й особистісних якостей, яка функціонує як здатність 
проектувати, адаптовувати, організовувати, мотивувати, досліджувати 
й контролювати розвиток, виховання, освіту та навчання на заняттях та 
під час режимних процесів у ДНЗ, а також спілкуватися з 
дошкільниками. 

Система методичної освіти вчителя ІМ у ДНЗ передбачає 
формування у студентів білінгвальної (рідної та іншомовної) методичної 
компетенції як сучасної європейської тенденції іншомовної освіти. 

Завдання курсу: 
1. Ознайомити студентів з історією педагогіки дошкільного 

навчання іноземної мови та методичними системами, які можуть бути 
використані у процесі початкового навчання іноземної мови дітей 
дошкільного віку. 

2. Забезпечити студентів знаннями про концептуальні основи 
дошкільного навчання: з якого віку розпочинати групове та 
індивідуальне навчання іноземної мови, яка мета, завдання, принципи, 
організаційні форми,методи і засоби такого навчання. 
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3. Ознайомити майбутніх педагогів з принципами укладання 
структури і змісту програми дошкільного навчання іноземної мови та 
вимогами до планування занять залежно від термінів залучення дітей 
до такого навчання. 

4. Сформувати розуміння значення і практичні уміння 
використовувати у навчанні дітей іноземної мови ігрові методи і прийоми. 

5. Забезпечити знаннями принципів і особливостей їх реалізації у 
навчанні елементарного спілкування (аудіювання, говоріння), основ 
фонетичної, лексичної, граматичної та соцюкультурної компетенцій. 

6. Дати знання специфіки контролю успішності дітей у ранньому 
навчанні іноземної мови. 

7. Ознайомити з вимогами до особистісних і професійних якостей 
вчителя раннього навчання іноземної мови. 

8. Ознайомити і навчити користуватися навчально - методичним 
комплексом раннього навчання іноземної мови. 

9. Ознайомити з досвідом організації та проведенням занять з 
іноземної мови з дітьми дошкільного віку та учнями першого класу. 

Реалізація мети та завдань методичної освіти вчителя ІМ до 
навчання дошкільників здійснюється за відповідною освітньо -
професійною програмою та структурно-логічною схемою. Модель 
професійної освіти приведена у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Модель професійної освіти вчителя ІМ у ДНЗ 

Іншомовна педагогічна освіта вчителів різних 
типів середніх навчальних закладів 

Професійна освіта вчителя іноземної мови у дошкільних 
навчальних закладах 

Методична освіта вчителя дошкільного навчання 
іноземної мови 
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Як видно з таблиці 1, система „ Методична освіта вчителя ІМ у 
ДНЗ" є компонентом системи „ Професійної освіти вчителя ІМ у ДНЗ", 
яка у свою чергу є підсистемою „ Іншомовної педагогічної освіти вчителів 
різних типів середніх навчальних закладів". Усі три системи 
взаємопов'язані і впливають одна на одну. Зв'язок між утворюючими 
систему компонентами настільки тісний, що зміна одного з них викликає 
зміну інших, а нерідко і систему в цілому. Тому у процесі вивчення 
курсу повинні бути здійснені міжпредметнї зв'язки з нормативними 
курсами методики навчання іноземної мови у загальноосвітній школі 
та практики навчання іноземної мови. Міжпредметні зв'язки мають бути 
здійснені як у плані використання уже здобутих студентами знань та 
умінь, так і в плані врахування під час вивчення названих курсів основ 
методики дошкільного навчання. 

4. Структура змісту програми 
Відбір змісту проведено з урахуванням: 
- рівнів методичної компетенції вчителя ІМ у Д НЗ; 
- цілей теоретичної та практичної підготовки вчителя ІМ у ДНЗ; 
- просреоіограми вчителя ІМ у ДНЗ, зокрема, його методичних знань, 

навичок та вмінь та професійних якостей; 
- забезпечення міжпредметних зв'язків; 
- достатності психолого-педагогічної підготовки. 

Зміст навчального матеріалу включає компоненти: 
1. Теоретичні основи дошкільного навчання дітей іноземної мови. 
2. Методика, організація та планування процесу дошкільного 

навчання іноземної мови. 
3. Практичне навчання. 
Зміст підсистеми „Теоретичні основи" складають інтегровані 

методикою знання студентів з її базових наук - педагогіки, психології, 
лінгвістики та загальної методики викладання іноземної мови. 

Зміст підсистеми „Методика, організація та планування" - методичні 
знання та навички студентів здійснювати всі аспекти іншомовної освіти 
(розвитку, виховання, освіти та навчання) дошкільників під час занять 
та режимних процесів у ДНЗ. 

Зміст підсистеми „ Практичне навчання" - методичні вміння 
студентів здійснювати навчання, виховання, розвиток і освіту 
дошкільників під час занять та режимних процесів у ДНЗ. 
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5. Структура навчальної дисципліни „Методика навчання 
іноземної мови дітей дошкільного віку" за модульною системою 

Умовні скорочення: лекції - Л ; 
самостійна робота - CP; 
семінарські заняття - СЗ; 
практичні заняття - ПЗ; 
навчальна екскурсія - НЕ; 
індивідуальна робота - IR 

NB 1 Змістовий модуль Кількість годин 
Модуль 1. Теоретичні основи дошкільного навчання 
дітей іноземної мови 

Л CP СЗ ПЗ НЕ IP Всього 
годин 

1 Методика дошкільного 
навчання як компонент 
загальної методики 
навчання ІМ. 

2 3 2 7 

2 Дитина дошкільного віку як 
суб'єкт навчання, 
виховання, освіти і розвитку 
засобами іноземної мови. 

2 3 2 2 2 11 

3 Мета, завдання, принципи 
та засоби дошкільного 
навчання і Μ 

2 3 2 7 

4 Зміст дошкільного навчання 
ІМ. Програма навчання 
дошкільників ІМ 

2 3 2 2 9 

5 Методи навчання ІМ. Із 
історії раннього навчання 
дітей ІМ 

2 3 2 2 9 

6 Форми організації 
дошкільного навчання дітей 
ІМ. Гра як провідна форма 
навчання дошкільників 

2 3 2 2 2 11 

Всього за 1- ий модуль 12 18 12 4 2 6 54 
Форма модульного контролю - тематичне тестування, підсумковий 

письмовий тест. 
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Na Змістовий модуль І Кількість годин 
Модуль 2. Методика, організація та планування процесу 
дошкільного навчання іноземної мови 

л CP сз ПЗ НЕ IP Всього 
годин 

1 Навчання мовного 
матеріалу. Навчання 
фонетичного матеріалу 

2 3 2 7 

2 Навчання лексичного 
матеріалу. Навчання 
граматичного матеріалу 

2 3 2 2 2 11 

3 Навчання мовленнєвого 
матеріалу. 
Навчання аудіювання та 
говоріння 

2 3 2 2 9 

4 Специфіка контролю 
успішності у дошкільному 
навчанні ІМ. 
Планування процесу 
дошкільного навчання ІМ 

2 3 2 2 2 11 

5 Висока професійна і 
педагогічна майстерність 
педагога - основа успіху 
дошкільного навчання ІМ 

2 3 2 7 

6 Методи дослідження у 
методиці викладання ІМ 

2 3 2 2 9 

Всього за 2- ий модуль 12 18 12 4 2 6 54 
Форма модульного контролю - тестування 

Разом за 1-ий та 2-ий модуль 24 36 24 8 4 12 108 
Форма підсумкового контролю - екзамен 

6. Зміст курсу „Методика навчання іноземної мови дітей 
дошкільного віку" 
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МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи дошкільного навчання дітей 
іноземної мови 

Змістовий модуль 1. Методика дошкільного навчання як 
компонент загальної методики навчання іноземних мов. 

Короткий зміст. Методика навчання іноземних мов як наука і її 
місце у системі наук. Зв'язок методики з педагогікою, психологією і 
лінгвістикою. 

Об'єкт методики - вивчення процесу навчання іноземних мов як 
нового засобу спілкування, розвитку, виховання і освіти дітей. Загальна 
методика і окремі методики навчання окремих мов чи конкретного 
контингенту учнів. Методи дослідження. Методичні поняття: мета, 
принцип, зміст, метод, методична система, організаційні форми, засоби. 

Дошкільне навчання іноземної мови як об'єкт наукового 
дослідження. 

Природний і штучний білінгвізм. Індивідуальне і групове навчання. 
Особливості формування двомовності дитини у родині, стадії засвоєння 
мов. Метод гувернантки. Дослідження в галузі методики навчання дітей 
іноземної мови ускпаді групи. Поняття концепції дошкільного навчання 
ІМ. Поняття системи і моделі дошкільного навчання іноземної мови. 
Педагогічна наука про роль і значення дошкільного навчання іноземної 
мови. 

Змістовий модуль 2. Дитина дошкільного віку як суб'єкт навчання, 
виховання, освіти і розвитку засобами іноземної мови. 

Короткий зміст. Лінгводидактика дошкільного навчання іноземної 
мови. Становлення психолого-педагогічних теорій дошкільного 
навчання іноземної мови в умовах штучного білінгвізму. Психологічна 
наука про роль спрямованості, внутрішньої мотивації для досягнення 
успіху в оволодінні іноземною мовою. Сучасна психолінгвістика про 
психічні особливості засвоєння другої мови дитиною. Урахування 
вікових особливостей дітей - головне у дошкільному навчанні іноземної 
мови. Готовність дитини до вивчення другої мови. 

Анатомофізіологічні та психічні особливості дошкільників та учнів 
першого класу. Особливості фізичного розвитку дітей четвертого-
сьомого року життя і значення врахування цих особливостей у 
навчально - виховному процесі. 

Динаміка і становлення психічних процесів у дітей старшого 
Дошкільного віку. 
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Психологічна готовність дітей до вивчення чужої мови і особливості 
врахування цієї готовності у навчально-виховному процесі. Урахування 
особливостей мислення, увалі та пам'яті дітей при виборі дидактичних 
систем і моделей навчання. 

Вимоги сучасної лінгводидактики до процесу дошкільного 
навчання іноземної мови. 

Змістовий модуль 3. Мета, завдання, принципи, засоби 
дошкільного навчання іноземної мови 

Короткий зміст. Мета дошкільного навчання іноземної мови 
як сприяння своєчасному повноцінному розвиткові дитини у процесі 
сформування елементарної іншомовної комунікативної компетенції. 
Розвиваюча, виховна, освітня та практична цілі навчання. 
Спрямованість дошкільного навчання іноземної мови на 
формування мовленнєвої, мовної, соціокультурної компетенцій 
дитини. 

Завдання дошкільного навчання іноземної мови: викликати інтерес 
до вивчення, навчати спілкування, актуалізувати і формувати позитивні 
риси характеру, ознайомлювати з елементами духовної та матеріальної 
культури іноземної країни, сприяти формуванню гуманістичного 
ставлення до довкілля. 

Принципи дошкільного навчання: врахування мовленнєвого 
розвитку дітей, врахування переваги у дітей мимовільної уваги і пам'яті, 
врахування провідного характеру ігрової діяльності, зацікавленості та 
свідомості, використання рідної мови, доступності та посильності, 
забезпечення мисленнєво-мовленнєвої активності, використання 
рольових дидактичних ігор; інтерактивності; наочності, індивідуалізації, 
поетапно-концентрованої організації навчального процесу, 
розвивального навчання, єдності навчання і виховання. 

Засоби навчання. Класифікація засобів. Сучасний навчально-
методичний комплекс (НМК) з навчання дошкільників ІМ. 

Змістовий модуль 4. Зміст, навчальна програма дошкільного 
навчання іноземної мови. Планування навчального процесу. 

Короткий зміст. Мінімізація змісту дошкільною навчання іноземної 
мови. Вимоги до частотності проведення занять як відображення цілей 
навчання. Чинники, які визначають зміст навчання. Структурні 
компоненти змісту: сфери (тематика) спілкування; мовленнєва 
компетенція; мовна компетенція; ссіціокультурна компетенція. Результати 
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навчально-виховного процесу. 
Принципи укладання програми: відповідність завданням освіти і 

виховання дошкільників, відповідність змісту вікові дітей, врахування 
підготовчого характеру навчання, наступності між початковим та 
системним вивченням іноземної' мови у школі, врахування рівня 
мовленнєвого розвитку дітей, науковості, доступності, комунікативної 
спрямованості, орієнтація на особистість, ігрового характеру навчання, 
інтегроване навчання видам мовленнєвої (аудіювання, говоріння) та 
мовної компетенцій (фонетичної, лексичної, граматичної), інтеграція 
змісту і технології навчання. 

Структура програми дошкільного навчання іноземної мови. 
Пояснювальна записка. Зміст формування основ комунікативної 
компетенції залежно від віку дітей і тривалості підготовчого періоду 
навчання. Сфери (теми) спілкування і завдання навчання на навчальні 
роки. Мовленнєва компетенція, зразки мовлення для засвоєння на 
навчальний рік. Мовна (фонетична, лексична, граматична) компетенція. 
Соціокультурна компетенція і засоби її формування. Результати 
навчально-виховного процесу. 

Планування системи занять з формування основ комунікативної 
компетенції відповідно з принципом поетапно-концентрованої організації 
навчального процесу. 

Змістовий модуль 5. Методи дошкільного навчання іноземної 
мови. Історія дошкільного навчання дітей іноземної мови. 

Короткий зміст. Поняття: метод і методична система. Прямий і 
натуральний методи. Перекладні методи. Неопрямі методи. Сугестивний 
метод. Комунікативний метод, історія розвитку і становлення раннього 
навчання іноземної мови. Залежність методів проведення занять від 
віку та реальних можливостей дітей і умов навчання. 

Методи, що їх використовує вчитель на занятті з ІМ (демонстрація, 
пояснення, організація вправляння). 

Методи, що їх використовує учень (ознайомлення, осмислення, 
вправляння). 

Змістовий модуль 6. Форми організації дошкільного навчання 
Дітей ІМ. Гpa як провідна форма навчання іноземної мови. 

Короткий зміст. Тижнево-місячна тематична циклічність 
проведення занять з групою дітей та у індивідуальному навчанні. Типові 
недоліки, які допускаються педагогами у дошкільному навчанні 
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іноземної мови. 
Забезпечення умов «чарівної казки» при проведенні дошкільного 

навчання іноземної мови. Обладнання кімнати для проведення занять. 
Структура та методика проведення занять у дошкільному навчанні 

іноземної мови. Гнучкість структури занять залежно від його мети, змісту 
та місця у навчальному процесі. Типи занять. Структура та особливості 
проведення з дітьми занять: введення нового матеріалу, тренування у 
спілкуванні, практики у спілкуванні. 

Підготовка вчителя до проведення заняття. Особливості технологій 
дошкільного навчання іноземної мови, пов'язані з віком дітей і 
підготовчим характером навчання. 

Специфіка використання ігрових методів і прийомів на заняттях з 
дошкільного навчання іноземної мови. Особливості типології 
дидактичних рольових ігор на заняттях з іноземної мови. 

Ігрові дидактичні вправи. Роль і місце на заняттях з іноземної мови 
рецептивних, репродуктивних та продуктивних (творчих) комунікативних 
та умовно-комунікативних вправ. 

Педагогічні умови ефективного застосування на заняттях з 
іноземної мови дидактичних сюжетно-рольових ігор та ігрових вправ. 

МОДУЛЬ 2. Методика, організація та планування процесу 
дошкільного навчання іноземної мови. 

Змістовий модуль 1. Навчання мовного матеріалу. Формування 
фонетичних навичок. 

Короткий зміст. Формування навичок та вмінь у процесі 
дошкільного навчання іноземної мови. Психолого-педагогічні основи 
формування у дітей навичок та умінь елементарного спілкування 
іноземною мовою. 

Формування початкових фонетичних навичок у дітей у 
дошкільному навчанні англійської мови. Спеціальні принципи навчання 
фонетики у процесі навчання. Особливості навчання вимові звуків 
англійської мови. Застосування ігор та ігрових вправ у навчанні основ 
фонетики. Навчання інтонаційних моделей. Особливості корекції та 
контролю формування фонетичних навичок у дошкільному навчанні 
англійської мови. 

Змістовий модуль 2. Навчання лексичного та граматичного 
матеріалу. 
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Короткий зміст. Навчання дітей лексики іноземної мови. Спеціальні 
принципи навчання лексики. Практична спрямованість. Психолого -
педагогічні основи засвоєння дітьми лексики іноземної мови в умовах 
штучного білінгвізму. Особливості використання ігрових і традиційних 
методів навчання лексики у дошкільному навчанні іноземної мови. 
Формування рецептивних і продуктивних лексичних навичок. 

Навчання граматичного матеріалу іноземної мови. 
Мінімізація відомостей про граматику іноземної мови у 

дошкільному навчанні. Спеціальні принципи навчання основ граматики. 
Засвоєння зразків мовлення і умінь їх використовувати - основне 
завдання навчання. Послідовність роботи над засвоєнням зразків 
мовлення. 

Змістовий модуль 3. Навчання аудіювання і говоріння.' 
Короткий зміст. Навчання спілкування - практична ціль дошкільного 

навчання іноземної мови. Аудіювання як мета і засіб навчання. 
Психолого-педагогічні умови навчання сприймати і розуміти на слух 
одиниці мовлення та формування аудитивних навичок і умінь. 
Використання звукозапису. 

Навчання говоріння. Педагогічні чинники забезпечення бажання 
дітей спілкуватися іноземною мовою. Особливості навчання діалогічного 
та монологічного мовлення. Методика організація ігрової діяльності дітей 
у навчанні говоріння. 

Методика вивчення малих форм іноземного фольклору, пісень, 
віршів, приказок тощо. Навчання проведення фізичних вправ, музичних 
занять іноземною мовою. Формування елементів соціокультурної 
компетенції дітей у процесі навчання аудіювання і говоріння. 

Змістовий модуль 4. Специфіка контролю успішності у 
дошкільному навчанні іноземної мови 

Короткий зміст. Специфіка поточного, тематичного, рубіжного і 
підсумкового контролю у дошкільному навчанні іноземної мови. Робота 
над помилками. 

Особливості ведення журналу обліку успішності і відвідування 
занять. 

Форми і методика проведення рубіжного і підсумкового контролю. 

Змістовий модуль 5. Висока фахова кваліфікація педагога -
запорука успіху дошкільного навчання іноземної мови. 

Короткий зміст. Вимоги до особистісних і професійних якостей 
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вчителя дошкільного навчання іноземної мови. 
Професійні функції педагога-вчителя. 
Рівні методичної майстерності вчителя дошкільного навчання 

іноземної мови. 

Змістовий модуль 6. Методи дослідження у методиці викладання 
ІМ. 

Короткий зміст. Основні та допоміжні методи дослідження у 
методиці викладання іноземних мов. Критичний аналіз літературних 
джерел. Вивчення й узагальнення позитивного досвіду. Наукове 
спостереження. Пробне навчання. Експеримент. Інтерв'ю. Анкетування. 
Тестування. Бесіда. Хронометрування. Метод експертів. Аналіз 
навчально-методичних комплексів. 

Наукове дослідження. 

7. Завдання для самостійної роботи 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Опрацюйте рекомендовану літературу з 

теми: «Методика дошкільного навчання іноземної мови як 
компонент загальної методики навчання іноземної мови (ІМ). 
Система дошкільного навчання ІМ.» 

Перевірте рівень володіння матеріалом, виконавши завдання для 
самоконтролю. 

Рекомендована література для самостійної роботи: 
1. Методика навчання ІМ у середніх навчальних закладах: 

Підручник / Кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. -К.: Ленв'гг, 
1999.-С.6-59. 

2. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: 
Учебник/ Под ред. Гез Н.И., Леховицкий М.В., Миролюбов А.А. 
и др. -М: Высшая школа, 1982.- С.4-100. 

3. Шкваріна Т.М.Заняття з англійської мови у дошкільному 
навчальному закладі /теорія і практика/: Навчальний посібник. -
Умань,2003.-с.5-40. 

4. Соломатов К.И., Шатилов С.Ф., Андреева И.Μ. Практикум по 
методике преподавания иностранных языков: Учебное пособие 
для студентов педагогических институтов.- М., 1985. - 224 с. 

5. Н. Douglas Brown. Principles of language learning and teaching. -

26 



San Francisco State University. -285 p. 
6. Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching, New 

Ed., Longman, 1991, p. 1-2. 
7. Rogova G.V. Methods of Teaching English, M., 1983, p.5 -12. 
8. Seaton, B.A. Handbook of English Language Teaching Terms and 

Practice, The Macmillan Press LTD., 1982. 
Завдання для самоконтролю: 
1. Дайте визначення поняття „методика навчання": 
а) як педагогічної науки; 
б) як навчальної дисципліни у ВНЗ; 
в)яктехнолопївчителя ІМ. 
2. Визначте: 
а) що є об'єктом методики дошкільного навчання ІМ; 
б) що є предметом методики дошкільного навчання ІМ 
3. Назвіть основні компоненти процесу навчання ІМ, зобразіть 

їхній взаємозв'язок графічно. Яке місце займає методика 
дошкільного навчання ІМ у загальній методиці навчання ІМ ? 

4. Назвіть основні завдання курсу методики дошкільного 
навчання ІМ у ВНЗ. 

5. Що розуміють під загальною та під окремою 
(спецїальною)методикою? Яке місце займає методика дошкільного 
навчання ІМ у загальній методиці навчання ЇМ? 

6. Дайте визначення методичним категоріям: 
- принцип; 
- прийом; 
- метод; 
- система навчання. 
Коротко охарактеризуйте кожну методичну категорію. 
7. Якими знаннями, навичками та вміннями має володіти 

вчитель ІМ у ДНЗ? 

Змістовий модуль 2. Опрацюйте рекомендовану літературу з 
теми: «Дитина дошкільного віку як суб'єкт навчання, виховання, 
освіти /розвитку засобами іноземної мови.» 

Перевірте рівень володіння матеріалом, виконавши завдання 
для самоконтролю. 

Рекомендована література для самостійної роботи: 
1· Жинкин Н.И. Механизмы речи.- М., 1958. - 371 с. 
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2. Зимняя И А Психологические аспекты обучения говорению на 
иностранном языке. - М.: Просвещение, 1978.-159 с. 

3. КорчакЯнуш. Избранные произведения. - М.: Педагогика, 1979. 
-470 с. 

4. Леви В.Л. Нестандартный ребенок. - М.: Знание, 1983. - Кн.2. -
208 с. 

5. Леонтьев А.А. Психологические предпосылки раннего овладения 
иностранным языком // Иностр.яз.в школе -1985.- №5.- С.24 - 29. 

6. Лурия A.R Язык и сознание. - М.: Из - во. Моасун - та, 1979. -
С.319. 

7. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку .- КНДІ 
педагогіки України. 

8. Протасова Е.Ю. Обучение иностранному языку дошкольников / 
обзор теоретических, псхзиций//Инострлз.в школе,- 1990.-С.38-43. 

9. Футерман З.Я. Иностранный язык в детском саду: вопросы теории 
и практики.- К.: Радянська школа, 1984-144 с. 

10. Шкваріна Т.М. Заняття з англійської мови у дошкільному 
навчальному закладі: теорія і практика. - Умань, 2003. 

Завдання для самоконтролю: 
1 .Коли слід розпочинати навчання дошкільника іноземної мови: 
а) у родині: 
- притримуючись принципу «одна особа - одна мова»; 
- методом гувернантки; 
б) у групі ДНЗ в умовах штучного білінгвізму. 
2. Які чинники необхідно враховувати, приступаючи до навчання 

дошкільників іноземної мови? Чому 5-літній вік є сензитивним віком 
навчання дошкільників ІМ у групі? 

3. Яке значення для дошкільника має раннє навчання ІМ? Чи може 
раннє навчання ІМ мати негативний вплив на дитину? 

4. Розкажіть про основні етапи історії експериментального навчання 
дошкільників та молодших школярів ІМ. 

5 Що ви знаєте про теорію засвоєння дитиною мови (в тому числі 
іноземної) шляхом імітацій? 

6. На чому грунтується «принцип свідомості» у вивчення мови? 
Як ви розумієте механізм аналізу мови, який використовує дитина, 
оволодіваючи мовою? Наведіть приклади, коли дитина відкриває 
правило і використовує його у власному мовленні. 

7. Чи можна під час навчання дошкільників використовувати 
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методи, якими навчають школярів? Чому гра є провідним методом 
навчання дошкільників ІМ? 

8. Які анатомофізіологічні та психічні особливості характерні для 
дошкільників 5-6-літнього віку? 

Змістовий модуль 3. Опрацюйте рекомендовану літературу з 
теми: «Мета, завдання, принципи і засоби навчання дошкільників 
іноземної мови» 

Перевірте рівень володіння матеріалом, виконавши завдання 
для самоконтролю. 

Рекомендована література для самостійної роботи: 
1. Ариян М.А. Использование воспитательного потенциала речевого 

этикета на иностранном языке.// ИЯШ.-1991. -№ 2. - С.§ -13. 
2. Вишневский Е.И. Воспитательные возможности процесса обучения 

иностранному языку// ИЯШ. -1988. - №4. - С.23 -28 . 
3. Методика навчання ІМ у середніх навчальних закладах: Підручник 

/Кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. -К.: Ленвіт, 1999.- С.б-59. 
4. Никитенко З.Н. Каждому жителю Европы иностранный язык с 

детства. /Иностр. яз. в школе. -1998. - №4 - С. 110-113. 
5. Полонська Т. К. Навчання іноземної мови / Методичні рекомендації 

до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко»/. К.: 
СВЕНА.-1993, с.124-136. 

6. Рогова Г.В. О принципах обучения иностранному языку.// ИЯШ. -
1974.-№6. 

7. Рогова Г.В. Цели и задачи обучения иностранному языку в средней 
школе.//ИЯШ.-1974-№1. 

8. Шкваріна Т.М. Науково- методичний комплекс з англійської мови 
для дошкільної освіти. // Іноземні мови. - 2005. - № 1. - С. 50 -54. 

9. Шкваріна Т.М. Заняття з англійської мови у дошкільному 
навчальному закладі /теорія і практика/: Навчальний посібник.-
Умань.-2003.-С.58-66. 

10. Шкваріна Т.М. Книга для вчителя - базова складова НМК для 
дошкільною навчання англійської мови.// Рідна школа. - 2004. -
листопад. - № 11. - С. 48 - 51. 

11 • Щерба Л .В. Преподавание иностранных языков // Общие вопросы 
методики. - М., 1974. 

12. Harmer, J. The Practice of English Language Teaching. - Ch. 10.2. 
Methodological principles for teaching receptive sklb. - Longman. - p. 184. 
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Завдання для самоконтролю: 
1. Яка мета навчання дошкільників ІМ? 
2. Чому розвиток та виховання є пріоритетними у навчанні 

дошкільників ІМ? 
3. Як ви розумієте поняття „компетенція" та „комунікативна 

компетенція"? 
4. Перевірте себе, чи вмієте ви графічно зобразити структуру 

іншомовної комунікативної компетенції? 
5. Поясніть особливості мовної, мовленнєвої, соцкжультурної та 

навчальної компетенцій. 
6. Навіщо вчителю ІМ знати, які завдання розв'язуються у процесі 

навчання дошкільників ІМ? Чи знаєте ви ці завдання? 
7. Що означає методична категорія «принцип»? Які спеціальні 

принципи навчання дошкільників ІМ ви знаєте? 
8. Що означає методична категорія «засоби навчання»? 
Які засоби навчання містить НМК /навчально-методичного 

комплексу/ з раннього навчання ІМ? 

Змістовий модуль 4. Опрацюйте рекомендовану літературу з 
теми: «Зміст навчання дошкільників ІМ » 

Перевірте рівень володіння матеріалом, виконавши завдання 
для самоконтролю. 

Рекомендована література для самостійної роботи: 
1. Бим И.Л., Биболетова М.З. Возможные формы и содержание 

курсов обучения иностранным языкам в начальной школе.// ИЯШ. 
-1991 . -№2-С.З-9 . 

2. Медведева О.И. Творчество учителя на уроках иностранного языка 
- М . , 1992. 

3. Мильруд Р.П. Содержание и пути реализации развивающего 
аспекта обучения иностранным языкам.// ИЯШ. -1990. -№ 3. - С. 
8-14. 

4. Пассов Е.И. Беседы об уроке иностранного языка. - М., 1989. 
5. Полонська Т. К. Навчання іноземної мови / Методичні рекомендації 

до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко"/. К.: 
СВЕНА.-1993.С.124-126. 

6. Шкваріна Т.М.Заняття з англійської мови у дошкільному 
навчальному закладі /теорія і практика/: Навчальний посібник. -
Умань.-2003.-С.58-66. 
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7. Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку / 
програма, методичні рекомендації/: Навчальний посібник. -Умань.-
2003.-С.63-71. 

8. Шкваріна Т.М. Структура програми «Англійська мова для дітей 
дошкільного віку» та основні змістово-процесуальні лінії її побудови. 
// Рідна школа. - 2004 - № 7 - 8 . - С. 42 - 45. 

8. Hardley А.О. Teaching Language in Context.- Boston, 1993. 
9. Harmer, J. The Practice of English Language Teaching. - Planning. -

Longman -1991. - p. 256 - 274. 
10. Nunan, D. The Learner - Centred Curriculum. - Planning Content.-

CUP.-1991. 
11. Richards J, C. The Context of Language Teaching. - Cambridge, 1991. 

Завдання для самоконтролю: 
1. Що означає методична категорія «зміст навчання»? 
2. Які чинники необхідно враховуються при визначенні змісту 

навчання дошкільників іноземної мови? 
3. У чому полягає суть мінімізації змісту? 
4. Яку структуру має зміст навчання ІМ? 
5. Перевірте, чи знаєте ви назви тем, які будуть вивчатися 

дошкільниками на заняттях з ІМ. 
6. Які мовленнєві функції мають вивчити діти у процесі оволодіння 

ІМ? 
7. Який фонетичний, лексичний, граматичний матеріал передбачено 

для навчання дошкільників у програмі .Англійська мова для дітей 
дошкільного віку"? 

8. Що мають знати і вміти діти по завершенню курсу „ІМ"? 

Змістовий модуль 5. Опрацюйте рекомендовану літературу з 
теми: «Методи навчання іноземної мови » 

Перевірте рівень володіння матеріалом, виконавши завдання 
для самоконтролю. 

Рекомендована література для самостійної роботи: 
1. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник 

/Гез Н.И., Ляховицкий М.В.и др. - М.: Высш.шк., 1962. - С.70- 74. 
2. Методика навчання ІМ у середніх навчальних закладах: Підручник 

/ Кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. -К.: Ленвіт, 1999.- С.6-59. 
3. Очерки методики обучения устной речи на иностранных языках. / 
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Под ред. Бухбиндера. - К. Высш. шк. -1980. 
4. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному 

говорению-М.: Просвещение. -1988. 
5. Рабинович Φ. М., Сахарова Т.Е. Интенсивные методы обучения 

иностранным языкам в средней школе. // ИЯШ. -1991. - №1. 
6. Ступенева освіта в Україні та система навчання іноземних мов. -

К., Ленвіт. -1996. - С.67 -69. 
7. Шкваріна Т.М. Заняття з англійської мови у дошкільному 

навчальному закладі: теорія і практика.- Умань, 2003.- С.23 - 38. 
8. Douglas, Η. Breaking the language Barrier. - Intercultural Press, Inc. 

- Ch. 9. Choosing your classroom method, p. 121 -141. 
9. Rogova G.V. Methods of Teaching English. -1983. - p. 44 - 69. 

Завдання для самоконтролю: 
І.Методи - системи навчання. 
1.1. Що ви знаєте про натуральний метод навчання ІМ? 
1.2. Розкажіть про переваги перекладного методу / граматико-

перекпадного та текстуально - перекладного/. 
1.3. Охарактеризуйте особливості прямого методу. 
1.4. Чому перелічені нижче методи можна об'єднати спільною 

назвою „неопрямі методи"? 
- Метод Г. Пальмера. 
- Аудіолінгвальний метод. 
-Аудіовізуальний метод. 
1.5. Чому метод М. Уеста називають методом навчання читання? 
1.6. Які принципи сугестивного методу можна використати у 

навчанні дошкільників ІМ? 
II. Методи - способи навчання. 
2.1. Розкажіть про методи - способи, що їх використовує вчитель 

ІМ. 
2.2. Які метрди-способи використовує учень, вивчаючи ІМ ? 

Змістовий модуль 6. Опрацюйте рекомендовану літературу з 
теми: «Форми організації дошкільного навчання дітей ІМ» 

Перевірте рівень володіння матеріалом, виконавши завдання 
для самоконтролю. 
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Рекомендована література для самостійної роботи; 
1. Артемова Л. В. Гра //Методичні рекомендації до програми 

виховання дітей дошкільного віку „Малятко". - К. „СвенасМ 993.-
С.31-48. 

2. Близнюк О. І., Попова Л. С. Ігри у навчанні іноземних мов: 
Посібникдля вчителів.-К.: Освіта, 1997.- 64с. 

3. Журавлев А.П. Языковые игры на компьютере. - Μ., 1988.-144 с. 
4. Игровое моделирование: Методология и практика. - Новосибирск, 

1987.-237 с. 
5. Методика интенсивного обучения иностранным язикам: Учебн. 

пособ. под ред. В.А. Бухбиндера - К.: Высшая школа, 1988 -

С.161-176. 
6. Медведева О.И. Творчество учителя на уроках иностранного языка. 

-М.,1992. 
7. Методика навчання ІМ у середніх навчальних закладах: Підручник 

/ Кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. - К.: Ленвіт, 1999.- С.6-59. 
8. Пассов Е.И. Беседы об уроке иностранного язика. - Μ., 1989. 
9. Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку / 

програма, методичні рекомендації/: Навчальний посібник. -Умань.-
2003.-119 с. 

10. Шкваріна Т.М.Заняття з англійської мови у дошкільному 
навчальному закладі /теорія і практика/: Навчальний посібник. 
Умань.- 2003.-250 с. 

11. Эльконин Д.Б. Психология игры. - Μ., 1978. - 304 с. 
12. Granger С. Play games with English. - London.-1983. -74 p. 

Завдання для самоконтролю: 
1.Як ви розумієте поняття „навчання" у контексті навчання 

дошкільників ІМ? Чим таке навчання відрізняється від шкільного? 
2.Чому гра є методом навчання? Пригадайте, які методи 

використовують вчителі та учні у процесі оволодіння ІМ? 
З.Чи можна будь-яке заняття з навчання дошкільників ІМ назвати 

грою? 
4.Яким ігровим сюжетом об'єднані усі заняття з ІМ у ДНЗ? 

Використовуйте посібник Шкваріної Т.М. «Англійська мова для 
наймолодших». -Харків, 2004. 

б.Охарактеризуйте будь-яку гру з навчання дошкільників ІМ за 
схемою (Додаток 1.« Англійська мова для дітей дошкільного віку)? 
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Модуль2 

Змістовий модуль 1. Опрацюйте рекомендовану літературу з 
теми: «Навмання фонетичного матеріалу » 

Перевірте рівень володіння матеріалом, виконавши завдання 
для самоконтролю. 

Рекомендована література для самостійної роботи: 
1. Бужинская В.В. Работа над английским произношением на 

начальной ступени коммуникативного обучения иноязычному 
произношению // ИЯШ.-1991. - № 4 -С. 43 - 47. 

2. Павлова СВ. Обучение иноязычному произношению на 
коммуникативной основе// ИЯШ. -1990.-№ 1. - С. 29 -32. 

3. Шкваріна Т.М. Заняття з англійської мови у дошкільному 
навчальному закладі /теорія і практика/: Навчальний посібник. 
Умань. - 2003. с. 90 - 98. 

4. Шкваріна Т.М. Навчання дошкільників англомовної вимови. // Рідна 
школа. - 2005. - № 6. - 61 - 63. 

5. Baker, A. Tree or Three? An Elementary pronunciation course. - CUP, 
1991. 

6. Renworthy, J. Teaching English Pronunciation. - Longman. 

Завдання для самоконтролю: 
1. Які спеціальні методичні принципи покладено в основу навчання 

дошкільників іншомовної вимови? 
2. У чому полягають особливості навчання дошкільників основ 

іншомовної фонетики? 
3. Як попередити явище інтерференції (переносу звуків рідної мови 

у вимову звуків іноземної мови) ? 
4. Як можна поділити звуки англійської мови у порівнянні зі звуками 

української мови? Які особливості навчання кожної групи звуків? 
5. Як зробити навчання іншомовної вимови компонентом ігрової 

діяльності? 
6. Підготуйте папку „ Фонетичний матеріал" 
Змістовий модуль 2. Опрацюйте рекомендовану літературу з 

теми: «Навчання іншомовного лексичного та граматичного 
матеріалу» 

Перевірте рівень володіння матеріалом, виконавши завдання 
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для самоконтролю. 

Рекомендована література для самостійної роботи: 
1. Пассов Е.И. Коммуникативные упражнения.- М.-1987. 
2. Сокирко B.C. О лексическом подходе к работе над грамматикой./ 

/ИЯШ.-1963.-№3. 
3. Шкваріна Т.М. „Англійська мова для дітей дошкільного віку 

(програма, методичні рекомендації)"- Умань.-2003. - С.27. 
4. Шкваріна Т.М. Навчання дошкільників лексики з англійської мови 

// Рідна школа. - 2005. - № 11. С.44 - 47. 
5. Gaims, R. Working with words. - CUP, 1991. 
6. New Ways in Teaching Vocabulary./ Editor Paul Nation. - CUP, 1991. 
7. Rinvolucri, Μ. Grammar Games.CUR 1991. 
8. Waliance M. Teaching Vocabulary. - CUP, 1992. 

Завдання для самоконтролю: 
1 .· Чи може педагог використовувати правила-інструкції, граматичні 

терміни, моделі, схеми у навчанні дошкільників AM? 
2. Які спеціальні методичні принципи покладено в основу 

навчання дітей: 
- англомовного лексичного матеріалу; 
- англомовного граматичного матеріалу? 
3. Як Ви розумієте поняття „ зразок мовлення"? 
4.Чому вивчаючи граматику, дитина проходить шлях від знань 

до інтуїції? Наведіть приклади. 
5.Які іншомовні граматичні явища дитина засвоює у першу 

чергу, а які - пізніше? 
б.Наведіть приклади рецептивних ігор для навчання: 
-лексики; 
-граматики. 
7.Які репродуктивні ігри для навчання лексичного (граматичного) 

матеріалу Ви знаєте ? 
8.Як Ви розумієте поняття продуктивні ігри? Наведіть приклад 

такої гри для сформування лексичних (граматичних) навичок. 

Змістовий модуль 3. Опрацюйте рекомендовану літературу з 
теми: «Навчання аудіювання та говоріння » 

Перевірте рівень володіння матеріалом, виконавши завдання для 
самоконтролю. 
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Рекомендована література для самостійної роботи: 
1. Скляренко Н.К. Обучение речевой деятельности на английском 

языке.-К., 1988. 
2. Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку / 

програма, методичні рекомендації/: Навчальний посібник. Умань. 
2003. - С . 31-32. 

3. Шкваріна Т.М.Технологія засвоєння зразків в ігровій діяльності // 
Дошкільне виховання. - 2005.- № 9. - С. 18-19. 

4. Curry, D. Easy does it. - Washington D.C., 1980. 
5. Ladousse.G. Speaking Personally. - CUP. -1992. 
6. Scarbough, D. Reasons for Listening, - CUP, 1990. 
7. Underwood, Mary. Teaching Listening. - London. Longman. 1990. 
8. Ur, P. Teaching Listening Comprehension. - CUP. -1992. 

Завдання для самоконтролю: 
1. Як ви розумієте поняття „аудіювання"? 
2. Які завдання має розв'язувати педагог, навчаючи 

дошкільників аудіювання ІМ? 
3. На яких етапах заняття проводиться навчання аудіювання? 

Проаналізуйте заняття різних типів. 
4. Який матеріал відбирається для навчання дошкільників 

аудіювання? 
5. Як здійснюється контроль за розумінням почутого? 
6.3 яких компонентів складається усне мовлення? 
7. Які форми говоріння ви знаєте? 
8. Які існують підходи до навчання діалогічного / монологічного/ 

мовлення? 

Змістовий модуль 4. Опрацюйте рекомендовану літературу з 
теми: «Специфіка контролю успішності у дошкільному навчанні ІМ. 
Планування процесу дошкільного навчання ІМ » 

Перевірте рівень володіння матеріалом, виконавши завдання 
для самоконтролю. 

Рекомендована література для самостійної роботи: 
1. Шкваріна Т.М.Заняття з англійської мови у дошкільному 

навчальному закладі /теорія і практика/: Навчальний посібник. 
Умань. - 2003. -С. 23 -125. 

2. Harmer, J. The Practice of English Language Teaching. - Planning. -

36 



Longman -1991. - p. 256 - 274. 
3. Hughes, A. Testing for Language Teachers. - CUP. -1991. 
4. Nunan, D. The Learner - Centred Curriculum. - Planning Content.-

CUP.-1991. 
5. Underhill, N. Testing Spoken Language. - CUP. -1992. 

Завдання для самоконтролю: 
1. Які види контролю Ви знаєте? 
2. Як мають виправлятися помилки дітей? 
3. Яким чином педагог може обліковувати знання дітей? 
4. Як формулюється завдання для перевірки сформованості 

іншомовних умінь дітей? 
5. Що потрібно враховувати, складаючи план-конспект заняття з 

ІМуДНЗ? 

Змістовий модуль 5.0працюйте рекомендовану літературу з 
теми: «Висока професійна і педагогічна майстерність - основа 
успіху Дошкільного навчання ІМ » 

Перевірте рівень володіння матеріалом, виконавши завдання для 
самоконтролю. 

Рекомендована література для самостійної роботи: 
1. Кондратова Л .В. Методика підготовки майбутнього вчителя до 

педагогічної взаємодії з учнями.-М.: Прометей, 1990. 
2. Методическая подготовка на факультетах иностранных языков 

педагогических вузов. / Под ред. Г.В.Роговой. - М., 1972. -178 с. 
3. Настольная книга преподавателя иностранного языка: 

Справочное пособие //Авторы: ЕА Масылко и др.. - Минск., 1992. 
4. Ступенева освіта в Україні та система навчання іноземних мов. -

К.,Ленвіт.-1996. 
5. Про дошкільну освіту та виховання: Закон України // Освіта 

України.- 2000. -№ ЗО. - С.4 -5. 

Завдання для самоконтролю: 
1. У чому полягають особливості підготовки вчителя ІМ до 

навчання дошкільників? 
2. Опишіть рівні педагогічної кваліфікації вчителя ІМ у ДНЗ. 
3. Які вимоги ставляться до вчителя ІМ у ДНЗ? 
4. Які функції має виконувати вчитель ІМ у ДНЗ ? 
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Змістовий модуль 6. Опрацюйте рекомендовану літературу з 
теми: «Методи дослідження у методиці викладання ІМ » 

Перевірте рівень володіння матеріалом, виконавши завдання 
для самоконтролю. 

Рекомендована література для самостійної роботи: 

1. Венгер Л.А., Марцинковская Т.Д., Венгер А.Л. Готов ли ваш 
ребенок к школе. - Μ.: Знание, 1994. -192с. 

2. Гуревич П.Б. Теория и практика эксперимента в методике 
преподавания иностранных языков. - Владимир, 1980. 

3. Діагностика учебной деятельности и интеллектуального развития 
детей / Под. ред.. Д.Б. Эльконина, Л.А Венгера. М.: Педагогіка, 
1981.-188 с. 

4. Штульман З.Л. Основы эксперимента в методике обучения 
иностранным языкам. - Воронеж, 1971. 

5. Кузовлев В.П. Индивидуализация обучения иноязычной речевой 
деятельности как средство создания коммуникативной мотивации: 
Дис....канд.пед.наук.-М.,1982.-С.41. 

6. Методика навчання ІМ у середніх навчальних закладах: Підручник 
/ Кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаевої. -К.: Ленвіт, 1999.- С.6-59. 

7. Николаева СЮ. Индивидуализация обучения иностранным 
языкам: Монографія. - К.: Вища школа, 1987. -140 с. 

8. Якименко Л.Ю.На порозі перемін //Дошкільне виховання.- 2001. 
- № 3 - С . З - 5 . 

Завдання для самоконтролю: 
1. Які ви знаєте основні та допоміжні методи дослідження з 

методики навчання ІМ? 
2. У чому полягають особливості індивідуалізації процесу 

навчання ІМ у ДНЗ ? 
3. Користуючись схемою аналізу заняття з ІМ у ДНЗ, 

проаналізуйте одне із складених Вами занять з ІМ. 

38 



8. Теми семінарських занять 

МОДУЛЫ 

Заняття № 1. Методика раннього навчання іноземної мови як 
компонент загальної методики навчання іноземної мови. Система 
дошкільного навчання ІМ. 

Заняття № 2. Дитина дошкільного віку як суб'єкт навчання, 
виховання, освіти і розвитку засобами іноземної мови. 

Заняття № 3. Мета, завдання, принципи і засоби навчання 
дошкільників іноземної мови. 

Заняття № 4. Зміст навчання дошкільників ІМ. 
Заняття № 5. Методи навчання іноземної мови. 
Заняття № 6. Гра як провідна форма навчання дошкільників 

іноземної мови. 

Модуль2 
Заняття № 1. Навчання фонетичного матеріалу. 
Заняття № 2. Навчання іншомовного лексичного та граматичного 

матеріалу. 
Заняття № 3. Навчання аудіювання та говоріння. 
Заняття № 4. Специфіка контролю успішності у дошкільному 

навчанні ІМ. Планування процесу дошкільного навчання ІМ. 
Заняття № 5. Висока професійна і педагогічна майстерність -

основа успіху дошкільного навчання ІМ. 
Заняття № 6. Методи дослідження у методиці викладання ІМ 

9. Теми практичних занять 

МОДУЛЫ 
Змістовий модуль 4. Практичне заняття № 1. Програма навчання 

дошкільників іноземної мови. 
Змістовий модуль 6.Практичне заняття № 2. Форми організації 

раннього навчанняІМ 
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МОДУЛЬ 2 
Змістовий модуль 2. Практичне заняття № 1. Навчання 

дошкільників іншомовного матеріалу. 
Змістовий модуль 4. Практичне заняття № 2. Планування 

процесу дошкільного навчання ІМ. 

10. Теми навчальних екскурсій 

МОДУЛЫ 
Змістовий модуль 2 
Навчальна екскурсія. Дитина дошкільного віку як суб'єкт навчання, 

виховання, освіти і розвитку засобами іноземної мови. 

МОДУЛЬ 2 
Змістовий модуль 4 
Навчальна екскурсія. Сгіецифіка контролю успішності у дошкільному 

навчанні ІМ. Планування процесу дошкільного навчання ІМ. 

11. Індивідуальна робота 

МОДУЛЫ 
Змістовий модуль 2 
Індивідуальна робота № 1. Дитина дошкільного віку як суб'єкт 

навчання, виховання, освіти і розвитку засобами іноземної мови. 
Змістовий модуль 5 
Індивідуальна робота № 2. Із історії раннього навчання іноземної 

мови. 
Змістовий модуль 6 
Індивідуальна робота № 3. Гра як провідна форма навчання 

дошкільників ІМ. 

МОДУЛЬ 2 
Змістовий модуль 2. 
Індивідуальне заняття № 1. Навчання дошкільників іншомовного 

матеріалу. 
Змістовий модуль З 
Індивідуальна робота №2. Навчання дошкільників іншомовного 

мовленнєвого матеріалу. 
Змістовий модуль 6 
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Індивідуальна робота № 3. Методи дослідження у методиці 
викладання ІМ. 

12. Особливості організації та методики 

Формування методичної компетенції студента відбувається під час 
усіх організаційних форм навчання: лекцій (Л), семінарських занять 
(СЗ), практичних занять (ПЗ), самостійної роботи (CP), навчальної 
екскурсій (НЕ) та індивідуальної роботи (IP). Курс "Методика навчання 
іноземної мови дітей дошкільного віку" розрахований на два семестри 
(108 годин) підготовки майбутнього вчителя іноземної мови у ДНЗ і 
організований у таких режимах роботи: 

1) лекції' з курсу методики (teacher - centred module). На лекціях 
студенти здобувають декларативні знання про загальноприйняті 
теоретичні положення методики викладання ІМ та про нові ідеї 
вітчизняних та зарубіжних методистів; 

2) семінарські заняття (student - centred module), під час яких 
використовуються такі види роботи: круглий стіл, змагання команд, 
мозковий штурм, захист проектів, моделювання фрагментів заняття 
тощо. На семінарських заняттях студенти демонструють рівень знань, 
здобутих на лекціях та під час самостійної та індивідуальної роботи, 
обговорюючи з викладачем теоретичні питання методики навчання 
дошкільників ІМ; 

3) практичні заняття - режим методичної майстерні (workshop 
module). Під час практичних занять організовується планування занять, 
аналіз підручників, посібників, розробка навчальних матеріалів тощо. 
На цих заняттях студенти одержують декларативні знання та набувають 
процедурних знань, демонструючи результати самостійного аналізу 
завдань навчальних посібників та підручників. У процесі планування 
занять, розробки навчальних матеріалів, підчас моделювання типових 
навчальних та методичних ситуацій, у ділових іграх у студентів 
формуються навички проведення занять та режимних процесів 
іноземною мовою; 

4) індивідуальна робота( individual module), яка відводиться на 
проведення індивідуальних методичних досліджень. Під час 
індивідуальної роботи студенти здобувають декларативні знання, 
аналізуючи програмні документи, методичну літературу, науково-
методичні журнали, а також проводячи методичні дослідження, 
виконуючи лабораторні роботи тощо; 
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5) навчальні екскурсії (excursion module) передбачають 
відвідування студентами занять з іноземної мови у ДНЗ, їх 
безпосередній аналіз із викладачем методики і англійської мови; 

6) самостійна робота (independent work) передбачає позааудиторну 
роботу студента з метою підготовки до семінарських та практичних 
занять. Під час самостійної роботи, готуючись до семінарських чи 
практичних занять, студенти здобувають декларативні знання. 

Для забезпечення високого рівня методичної підготовки 
майбутнього вчителя ІМ студентів потрібно забезпечити усіма 
необхідними засобами навчання, серед яких: 

1. Плани лекцій, семінарських, практичних занять. 
2. Списки рекомендованої літератури. 
3. Опорна інсрормація з кожної теми. 
4. Питання для самоконтролю знань. 
5. Глосарій методичних термінів. 
6. Питання обговорення на семінарських заняттях. 
7. Завдання для розробки навчальних матеріалів. 
8. Тести множинного вибору. 
9. Практичні роботи. 
10. Навчально-методичний комплект майбутнього вчителя ІМ у ДНЗ. 
Ці засоби сприятимуть підвищенню рівня знань та формуванню 

профегійно-методичних умінь майбутніх учителів. 
Методична підготовка студентів у ВНЗ розпочинається у 4-му 

семестрі з вивчення проблем загальної методики. 
П'ятий семестр присвячено вивченню питань спеціальної методики, 

зокрема, таких, як формування мовних навичок (фонетичних, лексичних, 
граматичних) та мовленнєвих умінь (аудіювання та говоріння), контроль 
та обпік успішності, планування, відбір навчального матеріалу на заняття 
тощо. 

У кінці п'ятого семестру розпочинається перша фаза педагогічної 
практики у ДНЗ. 

Завершальним етапом методичної роботи 4 - 5 семестрів є іспит. 
У сьомому семестрі студенти проходять другу фазу педагогічної 

практики, яка організована не тільки з метою вдосконалення професійно-
методичних умінь, але й для проведення індивідуальних досліджень, 
результати яких можуть бути практичним внеском до курсових та 
дипломних робіт. 
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13. Контроль та оцінювання 
Система методичної освіти передбачає контроль як процесу, так і 

результату сформування у студентів методичної компетенції вчителя ІМ 
У ДНЗ. 

Визначення головної мети курсу методики як формування 
методичної компетенції передбачає цілеспрямоване формування знань, 
навичок та вмінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою 
фахівця. 

Теоретичні знання та практичні навички інтегруються у методичні 
уміння. Під методичним умінням у науці розуміють свідоме володіння 
способами і прийомами навчання, яке забезпечує професійне рішення 
певного різновиду типових методичних задач за умов, що склалися. 
Головною властивістю методичного вміння є опора на теоретичні знання 
та усвідомлення і вмотивованість вибору способу виконання 
педагогічної дії. 

З метою сформування у майбутніх вчителів ІМ у ДНЗ відповідних 
методичних знань, навичок та вмінь розроблено систему методичних 
завдань, які слід виконати під час семінарських практичних занять та 
впродовж педагогічної практики. 

Різні види контролю дають можливість викладачеві проаналізувати 
якість засвоєння знань, рівень сформованості навичок та вмінь. 
Студенти можуть зорієнтуватися у набутих знаннях та уміннях, отримати 
методичну допомогу від викладача, і у разі потреби, виправити помилки. 

На заняттях з методики мають місце такі види контролю: 
-поточний; 
-тематичний; 
-підсумковий. 
У поточному виді контролю превалює контроль процесу навчання 

з використанням формуючої оцінки. У підсумковому виді контролю 
превалює контроль результату формування у студентів методичної 
компетенції вчителя ІМ у ДНЗ, за щр і виставляється оцінка. 

Пріоритетність використання у викладанні сюсюистісно-діяльнісного 
підходу посилює увагу до процесуального компонента змісту 
методичної освіти і процесуального оцінювання. Процесуальне 
оцінювання передбачає оцінку розуміння і здатності студента 
застосовувати декларативні й набуті процедурні методичні знання у 
практичній діяльності. 

Процесуальне оцінювання передбачає такі види оцінок: 
- оцінка за усну відповідь студента на семінарському занятті; 
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- оцінка за усне повідомлення студента як результату індивідуальної 
роботи; 

- оцінка за доповідь як результат самостійної роботи студента; 
- оцінка за участь в аналізі фрагмента заняття на практичному 

занятті; 
- оцінка за участь у обговоренні заняття протягом навчальної 

екскурсії; 
- оцінка за участь у обговоренні ділової гри на практичному занятті; 
- оцінка за проведення фрагмента заняття у ролі вчителя на 

практичному занятті; 
- оцінка за виготовлену наочність для проведення заняття; 
- оцінка за план-конспект самостійно укладеного, проведеного на 

практичному занятті та доопрацьованого після обговорення фрагмента 
заняття. 

Критерії оцінки методичних знань 
1. Відповідність змісту. 
2. Науковий характер знань. 
3. Грамотність викладу. 
4. Доказовість. 
5. Повнота і обсяг відповіді. 

Критерії оцінки методичних умінь на основі вирішених 
задач 

1. Грамотність викладу. 
2. Науковий характер викладу. 
3. Повнота і обсяг відповіді. 
4. Самостійність відповіді. 
5. Творчий підхід у виборі методів. 
6. Адекватність розв'язання задачі поставленій меті. 
7. Відповідність запропонованих прийомів етапу формування 

навичок (умінь) дошкільників. 
Формою підсумкового контролю є курсовий екзамен у п'ятому 

семестрі та державний іспит у десятому семестрі. 
Курсовий та державний іспити мають визначити рівень 

сформованості методичної компетенції, а також рівень сформованості 
методичного аспекту комунікативної компетенції. Виходячи з 
необхідності формування у студентів біпінгвальної методичної 
компетенції, екзамени проводиться рідною та англійською мовами, при 
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цьому мова виконання завдання вказується у білеті. Як правило 
засобами англійської мови студент реалізує практичне завдання. 

Курсовий екзамен носить більш практичний характер, тоді як 
державний іспит - більш теоретичний характер. Об'єктами контролю на 
курсовому екзамені є методичні знання як база методичних навичок 
реалізовувати їх у практичній діяльності та професійно-орієнтований 
аспект комунікативної компетенції' студента як майбутньою вчителя ІМ 
у ДНЗ. Об'єктами контролю на державному іспиті є методичні знання і 
методичні навички реалізувати їх у практичній діяльності та просресійно-
орієнтований аспект комунікативної компетенції студента як майбутньою 
вчителя ІМ у ДНЗ. 

Формами контролю на курсовому екзамені є виконання проблемних 
завдань теоретичного характеру (до 50 % від загального бала) та 
виконання проблемних завдань практичного характеру (до'50 % від 
загального бала). На державному іспиті на виконання завдань 
теоретичного характеру відводиться 70% , а на виконання 
комунікативно-орієнтованих проблем ЗО % від загального бала. 

Підсумковою є оцінка, яку студент отримав у ході державного 
іспиту, проте висновок про рівень сформованості у випускника 
методичної компетенції вчителя ІМ у ДНЗ має робитися на основі обох 
екзаменів. 

Шкала оцінювання: 
90-100 балів - відмінно (А); 
75 - 89балів -добре (ВС); 
6 0 - 74 балів - задовільно (D Е); 
35 - 59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання 

(FX* 
1-34 балів- незадовільно з обов'язковим повторним курсом (F). 

14. Розподіл балів, що присвоюються студентам, у 
рейтинговій системі з навчальної дисципліни „Методика 
навчання іноземної мови дітей дошкільного віку" 
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МОДУЛЬ 1 (М1) 

Кількість 
балів за 
модуль 

44 

Змістові 
модулі 
(ЗМ) 

ЗМ1 ЗМ2 змз ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 Модульний 
контроль 
за Μ 1 

Кількість 
балів за 
ЗМ 

4 6 7 4 6 9 8 

За 
відвідування 
лекції 

1 1 1 1 1 1 

За 
самостійну 
роботу 

1 1 1 1 1 1 

За роботу на 
СЗ 

2 2 2 2 2 2 

За роботу на 
ПЗ 

2 3 3 

За 
індивідуальну 
роботу 

2 2 

Модуль МОДУЛЬ 2 (М2) 
Кількість 
балів за 
модуль 

44 

Змістові 
модулі 
(ЗМ) 

3Μ1 ЗМ2 змз 3Μ4 3MS змв Модульний 
контроль 
за Μ 2 

Підсумковий 
контроль 
(Екзамен) 

Загальна 
сума 

Кількість 
балів за 
ЗМ 

4 9 6 7 4 6 8 12 100 

За 
відвідування 
лекції 

1 1 1 1 1 1 

За 
самостійну 
роботу 

1 1 1 1 1 1 

За роботу на 
СЗ 

2 2 2 2 2 2 

За роботу на 
ПЗ 

3 3 

За 
індивідуальну 
ПОбОТУ 

2 2 2 
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15. Методичне забезпечення 
1) Опорні конспекти лекцій; 
2) Навчально-методичний комплекс майбутнього вчителя ІМ у 

дошкільному навчальному закладі: 
1. Експериментальна базова програма розвитку дитини 

дошкільного віку / Під ред.док.психолог.наук. Кононко О.Л. - К.: Світич. 
- 2004. (Розділ „ Іноземні мови" (автор - Шкваріна Т.М.).- С. 142 -145). 

2.Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку / 
програма.метсдичні рекомендації/: Навчальний посібник. Умань. 2003. 
-119 с. 

3. Шкваріна Т.М.Заняття з англійської мови у дошкільному 
навчальному закладі /теорія і практика/: Навчальний посібник. Умань.-
2003.-250 с. 

4. Шкваріна Т.М. Англійська мова для наймолодших: Навчальне 
видання.- Харків: Видавнича група « Основа» - 2004. -160 с. 
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Частина II 

ЛЕКЦІЇ У ТАБЛИЦЯХ, СХЕМАХ, МАЛЮНКАХ. 
СЕМІНАРСЬКІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ. 

НАВЧАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ. 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ. 

МОДУЛЫ 
Змістовий модуль 1 
Методика дошкільного навчання як компонент загальної 
методики навчання іноземної мови 

ЛЕКЦІЯ № 1 
П Л А Н 
1. Методика дошкільного навчання ІМ як складник методики 

навчання ІМ. 
2. Загальна методика і окремі методики. 
3. Завдання курсу. 
4. Принципи навчання. 
5. Поняття «метод навчання». 
6. Роль курсу методики у системі підготовки вчителя іноземної 

мови. 

Мова не є предметом, якого 
можна навчити, це предмет, 
який потрібно вивчити. 
Ми вчимося виконувати 
будь-яку навичку 
у процесі її виконання. 

(Майкл Уест) 

A language is not a subject which can 
be taught; it is a subject which must be 
learnt. We learn to perform any skill by 
actually performing it. 

M. West. 
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І. Методика дошкільного навчання ІМ як складник методики 
навчання ІМ. 

Шановні друзі! 
Ми з вами живемо у дивовижний час. Сучасні засоби транспорту 

за лічені години можуть віднести нас у найвдддаленіший куточок Земної 
кулі; найновіші засоби зв'язку (телефон, факс, Інтернет) готові цілодобово 
розповідати нам про події, які щосекунди трапляються не лише на 
Землі, а і у Космосі. Світ стрімко змінюється. Спостерігаючи за ним, 
розумієш, що Земля - наша спільна домівка, а люди - її господарі. 
Щоб зберегти красу і чистоту нашої планети, нам потрібно вчитися бути 
добрими сусідами, які поважають і підтримують одне одного. А для 
цього ми маємо володіти головним засобом спілкування - мовою. 

Знання мов завжди вважалося показником культури та освіченості 
людини. У сучасному світі кожна людина має добре знати свою мову 
і володіти хоча б однією мовою міжнародного спілкування. 

Зверніть увагу на епіграф нашої лекції. Як ви розумієте слова 
М.Уеста? Чи дійсно учень сам може гарно вивчити мову? Чи потрібно 
йому знати відповіді на питання: „Як добре вивчити мову?", „Що потрібно, 
щоб добре вивчити мову?". Чи погоджуєтесь ви із наступними 
твердженнями? Щоб добре вивчити мову потрібно: 

1. Придбати: а) підручник; 
б) словник; 
в) аудіо-, відео-записи. 

2. Познайомитись з носієм мови, щоб: 
а) переписуватися; 
б) спілкуватися. 

3. Знайти товариша, щоб вчитися разом. 
4. Піти на курси (вступити до навчального закладу). 
5. Знайти вчителя. 
6. Поїхати за кордон, щоб мати природне мовне оточення. 
Отже, потрібно знати шлях, яким іти до обраної мети, знайти 

способи, що допоможуть вивчити ІМ. 

49 



Якщо ви погоджуєтесь із вищезгаданим твердженням, тоді дайте, 
будь паска, відповіді на питання. 

Δ 
1. Для чого вивчати іноземну MOBV? 

/ \ 
2. Я к організувати процес навчання ІМ? 

3. Що потрібно робити, шоб навчити ІМ? 

4. Що потрібно вивчати? 

6. Д е , коли, з ким, за яких у м о в вивчати ІМ? 

7. За допомогою чого вивчати ІМ? 

Дослідженням цих питань займається наука, яка називається 
«Методика навчання іноземних мов». 

Як і у будь - яка наука «Методика навчання іноземних мов» оперує 
головними поняттями (категоріями). 
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Основні методичні категорії (поняття) 

л M t I * Ν 
\ Визначення мета навчання дає відповідь на запитання «Для чого вивчати ГМ?» 

Принципи 

Принципи навчання дають відповідь на запитання «Як організувати процес навчання ЇМ?» 

Завдання 

1 дають відповідь на запитання: «Що робити, щоб успішно навчати ІМ7 

Зміст 

Категорія змісту дає відповідь на запитання «Чого навчати?» 

Методи (прийоми) 

Визначення методів дають відповідь на запитання « Я к вивчати ІМ?» 

Організаційні форми 

Орган ГШІЙН І ФОРМИ дають відповідь на запитання « З а яких умов навчати ? » 

Засоби навчання 

Визначення з І дають відповідь на запитання: «За допомогою чого навчати?» 

На усі ці та інші питання дає відповідь наука «Методика навчання 
іноземної мови» 
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Значення поняття „Методика дошкільного 
навчання іноземної мови" 

№1. 

Педагогічна наука, що 
досліджує цілі, зміст, 
методи (прийоми), 
організаційні форми, 
засоби навчання дітей 
дошкільного та 
молодшого шкільного 
віку, а також способи 
уміння і виховання на 
матеріалі іноземної 
мови 

їх і ·λ / /•-. 

0 · ' / <\ / . 

їм 

1 ' І 1 ' і " . - - . ' Λ 
V 

№2. 

Навчальна дисципліна, 
теоретичний курс у 
педагогічному ВНЗ 

№3. 

Сукупність форм, 
методів, прийомів 

роботи вчителя ІМ, тобто 
„технологія дошкільного 
навчання ІМ" 

TifflE - τ ти 
Р О З К Л А Д 
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Як кожна наука, МДНІІИ має такі характеристики: 

1) теоретичний фундамент і експериментальну базу для перевірки 
науково - обгрунтованих гіпотез. 

2) специфічні об'єкт і предмет дослідження. 

Предмет дослідження 
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Процес навчання ІМ 

II. Загальна методика і окремі методики 

Загальна методика 
вивчає закономірності і 
особливості процесу 
навчання будь-якої ІМ. 

Окрема (спеціальна) методика вивчає закономірності і особливості 
процесу навчання конкретної (наприклад, китайської") мови. 
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III. Завдання курсу МРНІМ 



2. Ознайомити студентів з сучасними тенденціями у навчанні ІМ в 
Україні та за кордоном. 
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4. Залучати майбутніх вчителів ІМ до питання спеціальної науково-
методичної літератури, що стане джерелом неперервної роботи над 
собою з метою підвищення рівня професійної кваліфікації. 
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5. Сформувати у студентів 
уміння, необхідні 
для практичної діяльності 
вчителя ІМ. 

6. Спрямувати студентів на творчий пошуку процесі навчання ЇМ. 



IV. Принципи навчання 
Принципи - це основні вимоги до організації процесу навчання. 
Загальнодидактичні принципи застосовуються, для організації процесу навчання будь-якого предмета: 

наочності посильност^ свідомості повторюваності 

активності виховуючого ι розвиваючого 
навчання 

Методичні принципи застосовують для організації якогось конкретного предмета, наприклад, англійської мови. 



V. Поняття « метод навчання» 

Метод як категорія методики навчання ІМ має такі значення: 
1) Метод - це спосіб діяльності вчителя і учня на шляху до мети. 
2) Метод- це система навчання, іншими словами, шлях досягнення 

мети. 
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VI. Роль курсу методики у системі підготовки вчителя ІМ 

I. Формувати якості, необхідні вчителю дошкільного навчання ІМ. 
II. Забезпечити майбутнього вчителя іншомовними знаннями, 

навичками та вміннями. 
III. Забезпечити майбутнього вчителя знаннями, навичками та 

вміннями навчати дітей іноземної мови. 

Семінарське заняття №1 
Тема: Методика дошкільного навчання іноземної мови як 

компонент загальної методики навчання іноземної мови. 
Мета: Перевірити рівень здобутих методичних знань про: 
- методику навчання ІМ як науку; 
- місце дошкільної методики у загальній методиці навчання ІМ; 
- основні категорії' курсу (мета, зміст, принципи, методи, прийоми, 

засоби навчання); 
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- роль курсу у системі професійної підготовки вчителя ЇМ. 
Опрацюйте рекомендовану літературу з теми і виконайте завдання 

для самоконтролю, (с. 26-27). 

Хід заняття 
1. Візьміть активну участь у практичному занятті з вказаної теми у 

одній з таких ролей: 
а)лідера команди (1 представник від команди); 
б)учасника команди (відповідно до кількості, студенти діляться 

порівно, щоб утворити рівновеликі команди); 
в)учасника журі (не менше двох незалежних експертів). 
2.Згідно обраної ролі займіть місця: 
а)за столом журі; 
б)за столами однієї з команд. 
З.Вигадайте назву команди, її девіз. 
4.Представники журі разом з викладачем виставляють оцінки у 

п'ятибальній системі кожній з команд за кожне завдання. 
5. Кожна команда представляє свого лідера, назву команди, її девіз. 
6.Одному представнику кожної команди по черзі пропонується 

дати відповідь на одне із питань „Завдання для самоконтролю". 
Наприклад, команді №1 задаються питання 1,3,5, а команді №2 

питання 2,4,6. 
Виставляючи оцінку, члени журі враховують: 
- правильність; 
- повноту, 
- оригінальність відповіді; 
- використання наочності. 
Усі студенти мають проявити активність у занятті. Кожному 

студентові команди задається окреме питання. У разі, якщо студент 
не знає відповіді, команда вибирає іншого представника, але того, хто 
ще не відповідав. У кінці дискусії всім, хто брав у ній участь, 
виставляється бал, який заноситься до „Карти успіхів». 

7. Перевірте свої знання, користуючись тестом № 1. 
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МОДУЛЫ 
Змістовий модуль 2 
Дитина дошкільного віку як суб'єкт навчання, 
виховання, освіти і розвитку засобами іноземної мови 

ЛЕКЦІЯ №2 

П Л А Н 
1. Анатомофізіологічні особливості дошкільника. 
2. Психологічний розвиток дітей 5-6 років життя. 
3. Особливості механізму мовленнєвого розвитку дошкільників. 
4. Вік, з якого слід починати навчання ІМ. 
5. Вимоги до навчання дошкільників ІМ. 
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І. Анатомо-фізіологічні та психічні особливості 
розвитку дошкільників. 

1. КЗстковс-м"язова система 
характеризується 
нерівномірністю розвитку, 
уповільненням окостеніння 
кінцівок, швидким розвитком 
мускулатури ніг, що є 
причиною високої рухливості. 

2. Органи дихання характеризуються 
вузькістю дихальних, легеневих 
шляхів, що призводить до кисневого 
голодування, наслідком чого є швидка 
втомлюваність. Необхідно слідкувати 
за чистотою повітря у місцях 
перебування дітей. 

3. Органи зору. З причини того, 
що у цей віковий період 
відбувається становлення зору, 
необхідно слідкувати за гарним освітленням. 
правильною осанкою дитини. 



4. Органи слуху характеризуються 
вразливістю, швидким зниження 
слуху, втомою при шумах, 
гучній розмові. 

5. Серцево-судинна система. У дітей цього 
віку часто порушується ритм серцевих 
скорочень, внаслідок чого спостерігається 
часте дихання, некоординованість рухів, 

почервоніння або блідість обличчя. 

6. Нервова система характеризується перевагою процесів 
збудження над процесами гальмування, 
що під час порушення спокійних умов 
життя призводить до бурхливих 
емоційних реакцій. Необхідно стежити 
за тим, щоб діти перебували у 
спокійній, доброзичливій 
атмоофері, були оточені 
любов"ю і повагою. 



II. Психічний розвиток дітей 5-6 років життя 

Характер. 
Характеризується 

довірливістю і 
сором"язливістю, часто 
неспокоєм у стосунках з 
незнайомими. 

Пам'ять. 
П е р е в а г а 

мимовільної пам"яті над 
довільною, остання 
лише формується. 

Увага - нестійка. 
К.Д.Ушинський писав: 
„Увага - двері, через які 
дитина отримує знання". 

Мислення - відокремлене від сприймання, поступово стає 
самостійним процесом (міркуючим, словесним, хоча ще переважно 
наочно-образним; конкретним, емоційним). 

Мова. Збагачуються форми і функції' усного мовлення. Діти цього 
віку користуються усіма частинами рідної мови, правильно називають 
предмети, ознаки, властивості, мають запас близько 3500 слів, 
правильно вимовляють звуки рідної мови. 

Уява в основному репродуктивна, поступово набуває творчої 
форми. 
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III. Особливості механізму мовленнєвого розвитку дошкільників. 

У психології довгий час існувала гіпотеза, що дитина оволодіває 
мовою шляхом наслідування дорослих, імітативним шляхом. Згадаємо 
казку „Мауглі", Р.Кіплінг написав її під впливом реальних подій, коли 
дитина була вкрадена вовками і вихована ними. І у XX столітті мали 
місце такі випадки. Найтрагічніше було те, що такі люди, після того, як 
потрапляли у товариство людей, не могли навчитися говорити людською 
мовою. 

М.М.Попова, ФАСахін, АГ.Тамбовцева вважають, що основний 
механізм мовленнєвого розвитку не імітація, а неусвідомлений аналіз 
висловлювань, який проводиться дитиною. Дитина проводить величезну, 
зовні невидиму аналітико-синтетичну роботу, розчленовує сприйнятий 
мовленнєвий матеріал, узагальнює почуту 

Імітація - не єдиний механізм засвоєння мови. Крім нього, 
оволодіваючи мовою, дитина підсвідомо використовує механізм 
аналізу і синтезу. 
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Фізіологи вважають, що існує біологічний годинник мозку, етап у 
розвитку великих півкуль у віці до 8-9 років, коли дитина оволодіває 
системою мови і мовлення. 



IV. Вік, з якого слід починати вивчення ІМ. 

Програма навчання дошкільників ІМ вказує, що, приступаючи до 
навчання дошкільників ІМ, необхідно враховувати такі чинники: 

1) осередок, де виховується дитина (сім"я, дошкільна установа); 
2) загальний розвиток дитини (нормальний, з відхиленнями); 
3) мовна ситуація у сім'ї; 
4) функціонування другої мови у соціумі; 
5) взаємодія рідної та другої мови; 
6) можливість забезпечити педагогічне керівництво формування 

двомовності. 

Враховуючи ці чинники, навчання ІМ можна починати: 
а) з народження, якщо: 
- хтось із батьків чи рідних, що проживають з дитиною, є носіями 

другої мови (добре знають мову) і під час навчання притримуються 
принципу „одна особа - одна мова", тобто постійно розмовляють з 
дитиною цією мовою, не переходячи на іншу; 

- няня, гувернантка, що постійно доглядає за дитиною, є носієм 
ІМ, і, спілкуючись з дитиною, притримується принципу „одна особа -
одна мова"; 

- няня, гувернантка дитини не є носієм мови, але має відповідну 
педагогічну освіту. 

б) з трьох до п"яти років: 
- у сім'ї, силами запрошеного вчителя чи гувернантки; 
- у групі дітей дошкільного закладу. 
Починати навчати дитину ІМ у групі з іншими дітьми можна за 

умови: 
- нормального загального розвитку дитини; 

69 



- сформованості норм та умінь рідного мовлення; 
- готовності дитини до цього виду діяльності. 
Якщо якась з цих умов відсутня, потрібно відкласти початок 

навчання на більш пізній період. Але це в жодному разі не може 
розцінюватися, як обмеження чи позбавлення певних прав дитини, а є 
лише проявом турботи про її розвиток та здоров"я. 

Більшість досліджень стверджують про доцільність починати 
навчання дошкільників іноземної мови з п"яти років. Потрібно виважено 
і науково підходити до такого навчання з дітьми молодшими, ніж п"ять 
років. У будь-якому випадку початку навчання дітей ІМ, необхідно 
враховувати індивідуальні особливості дітей, а інколи потрібно порадити 
батькам не поспішати з початком раннього вивчення ІМ. Хоча таке 
навчання базується на використанні ігрових методів, мотивів радості, 
зацікавленості, проте воно не має бути джерелом труднощів, 
стомлюваності для дитини зі слабким здоров"ям. 

Етапи засвоєння дітьми другої мови. 
Педагоги АТабуре-Келлер (1903 р.), Ж.Ронже (1913 р.), ВЛеопольд 

(1957 p.), Л.Г.Калініна (1960 p.), Н.В.Імедадзе (60-70 pp. XX ст.) та ін. 
звертають увагу на таке: 

якщо дитину навчають другої мови з народження за принципом 
„одна особа -одна мова", то двомовність у неї формується згідно таких 
етапів: 

1) від народження до 1,5 року - період „дитячої мови" - „baby talk"; 
2) від 1,5 року до 3 (3,5) років - період змішаного мовлення, коли 

дитина часто вживає дві мови одночасно; 
3) з 3 (3,5) років період вільного спілкування двома мовами 

незалежно. 

V. Вимоги до навчання дошкільників ІМ 

Чи можна навчати дитину ІМ з раннього віку? 
Л.В.Щерба провів спеціальне дослідження, в результаті якого 

зробив висновок, що в результаті раннього вивчення ІМ у дітей 
розвивається пам'ять, мислення, увага, уява, мовний апарат стає 
гнучким. 

Міжнародні семінари в рамках проекту Ради Європи .Language 
Learning for European Citizenship" стверджують, що раннє навчання ІМ 
має проводитися з використанням науково обгрунтованих методик, 
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реалізуватися спеціально підготовленими до цього педагогами. 
Дотримання цих вимог принесе успіх у справі. 

1. Приступаючи до навчання дошкільників ІМ враховувати рівень 
анатомо-фізіологічного та психічного розвитку дітей дошкільного віку. 

Жодна методична система з навчання ІМ, яка склалася за період 
розвитку методики навчання ІМ, не може у своєму класичному вигляді 
використовуватися у навчанні дошкільників. З цією метою має бути 
розроблена спеціальна методична система. 

2. Методична система для навчання дошкільників ІМ має 
базуватися на провідній формі діяльності дошкільників - грі. Хоча це 
не означає, що заняття з ІМ мають бути якимось видом розваг. 

3. Дошкільники мають засвоювати іноземну мову свідомо, 
навчання не повинно перетворюватися в імітативний процес. 

4. Процес навчання ІМ має носити розвивальний характер, не лише 
спиратися на сприймання, пам"ять, уяву, увагу, вміння і навички, а 
розвивати їх і формувати нові психічні якості. 

5. Не можна перетворювати процес навчання дошкільників ІМ на 
школу, використовуючи шкільні форми, методи, прийоми навчання 
школярів. 

6. Усі компоненти навчання дошкільників ІМ (відбір мовного 
матеріалу, його структуризація, зміст, форма діяльності педагога та дітей 
на заняттях) мають бути підпорядковані комунікативній меті. 

Семінарське заняття № 2 
Тема. 

Дитина дошкільноговіку як суб'єкт навчання, 
виховання, освіти і розвитку засобами 

іноземної мови 

Мета. Перевірити рівень здобутих методичних знань про: 
1) кістково-м'язову систему, серцево-судинну систему, нервову 

систему, органи дихання, зору та слуху дошкільника; 
2) психічний розвиток дитини 5-6-літнього віку; 
3) механізм оволодіння мовою (іноземною у тому числі); 
4) вік, з якого слід починати вивчення ІМ. 
Опрацюйте рекомендовану літературу з теми і виконайте завдання 

для самоконтролю, (ст. 27-29). 
Хід заняття 
1 .Візьміть активну участь у практичному занятті, яке пропонується 
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провести у формі «мозкової атаки». 
2.0беріть собі роль у складі однієї з чотирьох груп: 

№ 1 .Група генерації ідей. 
№ 2. Група критики. 
№3.Група захисту ідей. 
№4. Група висновків. 

З.Студенти, які входять до групи «Генерації ідей» мають 
запропонувати методичну систему / системи/ навчання дошкільників 
іноземної мови і обгрунтувати: 

1) На дітей якого віку має бути розрахована ця методика? 
2) Де має відбуватися таке навчання? (У родині чи у групі ДНЗ?) 
3) Які чинники необхідно використовувати, приступаючи до 
такого навчання? 
4) Які основні принципи цієї системи? Чи використовується 
на заняттях рідна мова? 
4.Студенти, які входять до групи «Критики» мають проаналізувати: 
1) запропоновану систему; 
2) на якій теорії засвоєння мови дошкільниками вона базується 

(імітації; аналізу - синтезу)? 
3) чи корисною буде запропонована система для дошкільників, 

чи не буде вона мати негативного впливу на розвиток дітей? 
б.Студенти, що входять до групи «Захисту ідей» мають: 
1) обгрунтувати, чому запропонована групою № 1 система є 

корисною для навчання дошкільників; 
2) висвітлити, як ця система впливає на становлення: 
- серцево - судинної системи; 
- нервової системи; 
-органів дихання; 
- органів слуху; 
- органів зору дошкільників. 
6. Студенти, які входять до групи «Висновків» мають: 
1) дати рекомендації стосовно використання, запропонованої 

групою «Генерації ідей», методичної системи навчання дошкільників 
ІМ. 

2) довести, що запропонована система дійсно корисна з 
точки зору розвитку таких психічних процесів дошкільників як: 

пам'ять, мислення, увага, мовлення. 
7. Перевірте свої знання, користуючись тестом № 2. 
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Навчальна екскурсія № 1 
Тема. Дитина дошкільного віку як суб'єкт навчання, виховання, 

освіти і розвитку засобами іноземної мови 
Мета. 1. Набути процедурних знань про мовленнєву поведінку 

дошкільника на занятті з ІМ у ДНЗ. 
2. Набути процедурних знань про особливості навчання 

дошкільників іноземної мови у ДНЗ. 
Завдання: 
- проаналізувати діяльність дошкільників у ході заняття з ІМ; 
- проаналізувати діяльність вчителя ІМ під час заняття з ІМ у ДНЗ. 

План 
А. Протягом заняття 
1. Спостереження за діяльністю дошкільників у ході заняття з ІМ у 

ДНЗ. 
2. Спостереження за діяльністю вчителя ІМ у ході заняття з ІМ у 

ДНЗ. 
3. Фіксація спостережень у вигляді протоколу спостережень. 
Б. Після заняття 
1. Аналіз методичної діяльності вчителя ІМ у ході заняття з ІМ у 

ДНЗ. 
2. Аналіз діяльності дошкільників у ході заняття з ІМ у ДНЗ. 
3. Запитання до вчителя ІМ щодо готовності дошкільників до 

вивчення ІМ у ДНЗ, про особистісний, комунікативний, інтелектуальний 
і діяльнісний розвиток дошкільників; лінії психічного та комунікативного 
розвитку. 

Індивідуальна робота № 1 
Тема. Дитина дошкільного віку як суб'єкт навчання, виховання, 

освіти і розвитку засобами іноземної мови 
Мета. Набуття студентами процедурних знань про визначення 

готовності дошкільників до оволодіння іноземною мовою 
Завдання: 
- проведення студентами індивідуального наукового 
дослідження; 
- ознайомитися з методикою дослідження індивідуально -

психологічних особливостей дошкільників (анкетою, тестами, 
завданнями); 

- оволодіти методикою проведення анкетування, тестування й 
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опитування. 
Цілі: 
- набути процедурних знань про проведення анкетування батьків 
дошкільників, тестування й опитування дошкільників; 
- здобути декларативні знання про індивідуально-психологічні 

характеристики готовності дошкільників до оволодіння ІМ. 
План 
1. Визначення індивідуально-психологічних характеристик 

дошкільників, що зумовлюють готовність до оволодіння ІМ 

Опрацюйте такі джерела: 
1) Експериментальна базова програма розвитку дитини дошкільного 

віку / Під ред.док.психолог.наук. Кононко О.Л. - К.: Світич. - 2004. ( 
Розділ „ Іноземні мови" (автор - Шкваріна Т.М.).- С. 142 -145). 

2) Жеренко Н.Є Пізнаємо наших учнів// Іноземні мови. -1996. -
№2.-С. 44-45. 

3) Измерение интеллекта детей: Пособие практического психолога. 
Часть 1 ..Часть 2. Стимульный материал для невербальных субтестов. 
/ Под ред. Ю.З.Гильбуха. - К.: РАПО « УКРВУЗПОЛИГРАФ», 1992. -
64 с. 

4)Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры / 
Уч.изд. М.: 1991.-c.8-13. 

5)Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку .- КНДІ 
педагогіки України. 

6)Тести для дітей. Чи готова дитина до школи? / Автори -
упорядники: М.Н. Ільїна, Л.Г.Парамонова, Н.Я. Головньова - Київ. -
«Школа», 2003. 

2. Ознайомтеся з методами анкетування, психологічного та лінгво 
- дидактичного тестування та опитування молодших школярів. 
Підготуйте необхідні матеріали, згадані у методиках. Проведіть 
анкетування батьків, тестування й опитування одного - двох 
дошкільників. 

3. Результати досліджень оформіть у вигляді реферату та 
підготуйтеся до усної презентації. 
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МОДУЛЫ 
Змістовий модуль З 
МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ, ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 
ДОШКІЛЬНИКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ЛЕКЦІЯ № З 

П Л А Н 
1. Мета дошкільного іншомовного навчання. 
2. Іншомовна комунікативна компетенція. 
3. Завдання навчання. 
4. Принципи дошкільного іншомовного навчання: методичні та 

інтенсивні. 
5. Засоби навчання. 

І. Мета дошкільного іншомовного навчання. 
Дошкільне виховання і освіта - вихідна ланка у системі 

безперервної освіти, становлення і розвитку особистості. 
Мета навчання ІМ учнів будь-якого віку є оволодіння мовою як 

засобом спілкування і здійснення у цьому процесі виховання, освіти і 
розвитку особистості. 

Сучасний Державний освітній стандарт з іноземної' мови проголошує 
чотири цілі навчання: 

1) практична, що визначає завдання опанування мовленнєвими 
вміннями; 

2) виховна, яка передбачає виховання культури спілкування, 
позитивне ставлення і розуміння важливості оволодіння мовою; 

3) освітня, що передбачає досягнення певного рівня освіти 
(розуміння суті мовних явищ, оволодіння знаннями про культуру країни, 
уміння вчителя); 

4) розвивальна (розвиток мовленнєвих, інтелектуальних, 
пізнавальних здібностей, готовності до іншомовного спілкування, 
подальшої самоосвіти). 

Визначення мети навчання дошкільників ІМ має для практики не 
формальне значення. 

Метою навчання ІМ дошкільників є сприяння своєчасному 
розвиткові дитини, збагаченню її інтелектуальної, емоційної, моральної, 
вольової сфери у процесі формування елементарної іншомовної 
комунікативної компетенції. 
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Розвивальна, виховна, освітня цілі навчання дошкільників ІМ 
набувають пріоритетного значення у порівнянні з практичною ціллю, а 
не навпаки. Процес навчання англійської мови має бути засобом 
соціалізації дитини, допомагати розкрити її особистий потенціал з 
урахуванням індивідуальних особливостей. 

Практична ціль навчання дошкільників ІМ - це формування 
елементарної іншомовної комунікативної компетенції. 
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II. Іншомовна комунікативна компетенція 

Іншомовна комунікативна компетенція 

Мовна 
компетенція 

Фонетична 
компетенція 

Лексична 
компетенція 

Граматична 
компетенція 

Мовленнєва 
компетенція 

Компетенція в 
аудіюванні 

Компетенція у 
говорінні 

Компетенція у 
читанні 

Компетенція в 
ПИСЬМІ 

Соціокультурна 
компетенція 

Навчальна 
компетенція 

Країнознавча 
компетенція 

Лінгвокраїнознавча 
компетенція 

Компетенція - це комплексна характеристика особистості, яка 
інтегрує результати психічного розвитку: знання, навички, уміння, 
креативність (здатність творчо вирішувати завдання), ініціативність, 
самостійність, самооцінка, самоконтроль. 

Комунікативна компетенція - комплексне застосування мовних і 
немовних соціально-побутових ситуацій, уміння орієнтуватися у ситуації 
спілкування, сприймати і продукувати тексти залежно від комунікативної 
ситуації, ініціативність спілкування. 

Комунікативна компетенція особистості базується на її мовній, 
мовленнєвій, соціокультурній, навчальній компетенціях. Кожна з них 
має інтеграційний характер. 

Мовна інтегрує сронетичну, лексичну, граматичну компетенції і 
передбачає засвоєння і усвідомлення мовних норм та адекватне їх 
застосування. 
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Фонетична компетенція - правильність вимови та володіння 
інтонаційними засобами. 

Лексична компетенція - наявність певного запасу ЛО (лексичних 
одиниць), здатність їх адекватно використовувати. 

Граматична компетенція - правильність вживання граматичних 
форм англійської мови у відповідності із законами та нормами граматики. 

Мовленнєва компетенція інтегрує компетенції у аудіюванні та 
говорінні, які характеризуються умінням доречно і адекватно 
користуватися мовою у конкретних ситуаціях. У школі буде формуватися 
компетенція в читанні та письмі. 

Соціокупьтурна компетенція ділиться на: 
1) країнознавчу (знання історії, географії, економіки, державного 

устрою, культури країни); 
2) лінгвокраїнознавчу (знання особливостей мовленнєвої та не 

мовленнєвої поведінки носіїв мови у певних ситуаціях спілкування). 
Навчальна компетенція передбачає сформованість навчальних 

умінь. 
Щоб реалізувати поставлені цілі потрібно вирішити комплекс 

завдань. 

III. Завдання навчання дошкільників ІМ. 
1. Викликати у дітей інтерес до ІМ і підтримувати його у процесі 

навчання. 
2. Організувати спілкування дітей іноземною мовою у межах 

базового комунікативного мінімуму. 
3. Залучати мовленнєвий досвід спілкування рідною мовою для 

переходу на спілкування іноземною і навпаки. 
4. У процесі вивчення ІМ актуалізувати позитивні риси характеру 

дитини, такі, як доброзичливість, відкритість, милосердя та інші моральні 
якості. 
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IV. Принципи дошкільного іншомовного навчання: 
методичні та інтенсивні 

Методичні принципи навчання ІМ: 

Комунікативності 
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Принципи інтенсивної методики навчання ІМ 

Організація особистісного 
спілкування 

Поетапно-концентрована організація начання 

Використання 
рольових ігор 

Колективної взаємодії 
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V. Засоби навчання дошкільників ІМ. 
Категорія „засоби навчання" відповідає на питання „За допомогою 

чого навчати?" 
Різноманітні матеріали та знаряддя, які допомагають вчителю 

організувати навчання ІМ, а учням - успішно оволодіти нею є засобом 
навчання. 

Класифікація засобів навчання: 
1. Згідно ролі у навчально-виховному процесі (основні, допоміжні). 

3. Згідно каналу зв'язку (слухові, зорові, слухо-зорові). 
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Основні засоби навчання, об"еднані у НМК (навчально-методичний 
комплекс), усі інші додаткові. 

Засоби навчання 

Для НМК вчителя 

1. Державний стандарт з 
освітньої галузі „Іноземна 
мова" 
2. Програма, затверджена 
МОН України 
3. Книга для вчителя з 
розробкою занять. 
4. ТЗН (аудіо-, відео-, набір 
слайдів, діафільми, 
компакт-диски тощо) 
5. Магнітофони, картки 
тощо. 

Для НМК учня 

1. Книга для учня 

(підручник). 

2. Роздатковий матеріал. 

3. Аудіо, відеокасети, 

комп'ютерні програми 

тощо. 

Н А Ш Е 
TESTS 

0» 
ГШ ''Л. J С 
іаЬМї mate Ή№ 
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Сучасний НМК 



Семінарське заняття №3 
Тема. Мета, завдання, принципи і засоби навчання дошкільників 

іноземної мови. 
Мета. Перевірити рівень здобутих методичних знань про 
-мету; 
- завдання; 
- принципи; 
- засоби навчання дошкільників ІМ. 
Опрацюйте рекомендовану літературу з теми і виконайте завдання 

для самоконтролю, (с. 29-30) 

Хід заняття. 
1. Візьміть активну участь у семінарському занятті із вказаної теми. 
2. Приготуйте принесені з дому олівці та папір. Спробуйте графічно 

зобразити мету навчання дошкільників ІМ. Підключіть свою фантазію, 
образне мислення. Продемонструйте своїм однокурсникам 
змодельований вами опорний сигнал, що пояснює мету навчання 
дошкільників ІМ. Чи усі компоненти мети знайшли відображення у 
вашому малюнку? 

Користуючись п'ятибальною системою, оцініть успішність 
виконання завдання кожним вашим однокурсником. Обговоріть, який 
малюнок найкраще виражає суть поняття „ мета навчання дошкільників 
ІМ». 

Чи погоджуєтеся ви із визначенням „ мета навчання дошкільників 
ІМ», викладеним у програмі .Англійська мова для дітей дошкільного 
віку»? Можливо б ви хотіли дати своє власне визначення? Запропонуйте 
для обговорення свій варіант і об'рунтуйте його. 

3.Гра « Карусель». 
Утворіть два кола: зовнішнє та внутрішнє. Студенти, які сидять у 

внутрішньому колі, розташовані спиною до центру. Студенти 
зовнішнього кола-обличчям до нього. Виберіть для обговорення одне 
із наступних питань (3.1. - ЗА). Намагайтеся чітко об'рунтувати свою 
точку зору. По закінченню обговорення, студенти зовнішнього кола 
пересідають на місце свого сусіда справа. До завершення гри усі 
питання мають бути обговорені кожним учасником. У кінці представники 
команд зовнішнього та внутрішнього кола презентують власні відповіді 
перед усім студентським колективом. 

3.1. Поясніть, з яких компонентів складається комунікативна 
компетенція (мовна, мовленнєва, соціокультурна, навчальна). Чим 

84 



комунікативна компетенція відрізняється від мовної? Чи можна у 
дошкільників сформувати елементарну іншомовну комунікативну 
компетенцію? 

3.2. Перелічіть завдання, що розв'язуються у процесі навчання 
дошкільників ІМ. Які чинники мають враховуватися, щоб вказані 
завдання були реалізовані? 

3.3.Які принципи покладено в основу системи навчання 
дошкільників ІМ? Чи могли б Ви запропонувати свої власні принципи 
такого навчання? Якщо так, то які б вони були? Проілюструйте свою 
відповідь прикладами. 

3.4.Чи готові Ви працювати вчителем раннього / дошкільного/ 
навчання ІМ? Чи є у вас індивідуальний навчально-методичний 
комплекс/ НМК/ ? Розкажіть про його структуру та особливості. Які 
додаткові засоби навчання ви маєте? 

4.Перевірте свої знання, користуючись тестом № 3. 
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МОДУЛЫ 
Змістовий модуль 4 
ЗМІСТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ЛЕКЦІЯ №4 

П Л А Н 
1. Компоненти змісту. 
2. Визначення тематики. 
3. Мовний, мовленнєвий, соціокультурний матеріал. 
4. Очікувані результати навчання. 
5. Специфіка використання гри у дошкільному навчанні ІМ. 
6. Місце проведення ігор. 
7. Класифікація ігор 
8. Ігрові вправи. 

І. Компоненти змісту. 
Відбір змісту раннього навчання ІМ проводиться з урахуванням 

трьох загальних принципів: 
1) урахування підготовчого характеру навчання; 
2) посильності змісту, в цілому, і його частин, зокрема; 
3) достатності змісту для реалізації мети і цілей навчання. 
Визначаючи зміст навчального матеріалу, потрібно враховувати: 
- рівень розвитку рідного мовлення дітей відповідно до віку; 
- мотивацію, зміст і характер спілкування дітей дошкільного віку; 
- частотність лексики дітей цього віку, і, у першу чергу, частотність 

вживання дієслів та іменників; 
- забезпечення повторюваності відібраних для вивчення 

лексичними одиницями та мовленнєвими функціями. 
Зміст раннього навчання ІМ може завжди розглядатися як 

орієнтовний, ні в якому разі не жорстко заданий. Враховуючи вік та 
особливості розвитку дітей педагог на свій розсуд може скорочувати 
обсяги змістового матеріалу. 

Тому у методиці існує поняття мінімуму мовного та мовленнєвого 
матеріалу. Мінімізація змісту англомовної освіти визначається 
підготовчим характером навчання та спрямованістю на розвиток і 
формування особистості. 

Категорія „зміст" відповідає на питання „що вивчати ?", „чого 
навчати?". 
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Зміст - це система знань, інтелектуальних і практичних навичок та 
вмінь, досвід здійснення творчої діяльності, емоційно-ціннісних 
ставлень. 

ДЖЕРЕЛА ЗМІСТУ 



КОМПОНЕНТИ ЗМІСТУ: 

I. Сфери спілкування, теми, ситуації. 
II. Мовний, мовленнєвий, країнознавчий, лінгвокраїнознавчий 

матеріал. 
III. Знання, навички, уміння. 

компоненту дається у навчальній програмі предмету і підручниках (НМК 
- навчально-методичному комплексі для вчителя та учня). 

Програма „Англійська мова для дошкільників (2003р.) визначає 
наступні компоненти змісту: 

1. Сфери (тематика) спілкування. 
2. Мовленнєва компетенція („Розмовляємо з англійськими 

друзями"). 
3. Мовна компетенція („Мовні кубики"). 
4. Соціокультурна компетенція. 
5. Результати навчально-виховної роботи. 
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II. Визначення тематики. 
Вчені Ю.І.Пассов, В.Л.Скалкін об"єднали усі теми в сфери 

спілкування: соціально-побутова, громадсько-політична, соціально-
культурна та профеайно-трудова. 

Тематика сфер і ситуацій спілкування має бути мінімізована 
провідним видом діяльності дитини - ігровою та її реальним спілкуванням 
рідною мовою. 

Виходячи з цього у програму включаються теми: „Давайте 
познайомимося", „Моя сім"я, „Тварини і птахи", „Ька. У магазині", „Іграшки. 
День народження", „Робочий день. Частини тіла", „Будинок. Меблі", 
„Пори року. Одяг". 

III. Мовленнєвий матеріал. 
Мета навчання ІМ - навчити спілкуватися засобами цієї Іноземної 

мови. Для цього необхідно навчати дітей виконувати певні мовленнєві 
функції: вітатися (прощатися); відрекомендовуватися, розповідати про 
себе, свою сім"ю; розпитувати інших про ім"я, вік, місце проживання, 
про родину; називати особу, предмет; дати команду, виконати команду; 
просити щось зробити; дякувати; описувати когось (щось); 
висловлювати своє ставлення до когось (чогось); надавати інформацію 
у межах тем спілкування на чийсь запит тощо. 

Мовний матеріал 
Мова охоплює аспекти: фонетика, лексика, граматика. Неможливо 

навчати дошкільника мови так, як навчають мови будь-яку іншу вікову 
групу. 

Навчання дошкільників ІМ-це особливий вид освітньої діяльності. 
Особливість полягає у тому, що у процесі навчання іноземна мова 
виступає одночасно і предметом, і засобом навчання. Неможливо 
навчати дітей окремо звуків та інтонації, слів; граматичного матеріалу. 

Формування мовної компетенції реалізується у процесі засвоєння 
зразків мовлення. Зразки мовлення виступають тими „мовними 
кубиками" (О.Й.Негневицька), засвоївши які, дитина зможе самостійно 
будувати висловлювання у процесі виконання мовленнєвих функцій. 

Структура зразка мовлення 
Для навчання дошкільників відібрано близько ЗО зразків мовлення 

(„мовних кубиків"). 
Розглянемо кілька з них. 
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Have you 

a mother? 

I have 

a mother. 

„Мовний кубик" (зразок мовлення; лексико-граматична структура) 
- це свого роду матриця (каркас, форма), яка має граматичну структуру 
і «заповнена» лексичним та фонетичним матеріалом. 

Засвоївши такий «кубик», у майбутньому дитина може легко 
трансформувати його у інші зразки. Наприклад: 

Have they 

а lesson 

They have 

no lessons 

О.Ю.Протасова вказує, що зовсім не все одно, чого саме і як 
саме вчити маленьку дитину, що її перші 100 слів іноземною мовою -
це зовсім не будь-які слова, а цілком певні слова, що покликані зробити 
навчання природною потребою. 

Соціокультурний матеріал. 
Соціокультурна компетенція формується шляхом засвоєння у дітей 

поведінки у громадських місцях, розучування і виконання англійських 
дитячих ігор, пісень, лічилок тощо. 

IV. Очікувані результати навчання. 

Важливим компонентом змісту є знання, навички та вміння, які, 
по суті, є результатом навчального процесу. 

Знання - це володіння певною інформацією. Повідомлення і 
засвоєння дітьми повних (фонетичних, лексичних, граматичних) знань 
не забезпечує сформованість умінь спілкуватися засобами ІМ. Для 
цього необхідно сформувати у дітей іншомовні навички. 

Навички - це психічні новоутворення, які характеризуються 
автоматизованістю, стійкістю, гнучкістю, відсутністю напруження, 
швидкої стомлюваності. 

Навички формуються на основі застосування знань про відповідний 
спосіб дії шляхом цілеспрямованих планомірних вправлянь. Навички 
є необхідними компонентами уміння. 

Процес перетворення знань на певну навичку складний і 
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довготривалий. Після того, яку дитини сформуються знання і навички, 
на їх основі будуть формуватися уміння. 

Уміння - це здатність належно виконувати певні дії, заснована на 
доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. 

Розрізняють: 
1) сронетичні знання та рецептивні слухові навички і продуктивні 

вимовні навички; 
2) лексичні знання та рецептивні лексичні навички і продуктивні 

лексичні навички; 
3) граматичні знання та рецептивні граматичні навички і продуктивні 

граматичні навички. 
Уміння поділяються на: 
- уміння в аудіюванні (рецептивні); 
- уміння у говорінні (продуктивні); 
- уміння у читанні (рецептивні); 
- уміння у письмі (продуктивні). 
Якщо діти будуть вивчати мову один-два роки, то у них будуть 

сформовані дві перші групи елементарних комунікативних умінь в 
аудіюванні та говорінні. Уміння у читанні та письмі будуть формуватися 
у школі. Вимоги до рівня сформованості вмінь ффмулюються у програмі 
стосовно кожного віку дітей і терміну навчання. 

V. Специфіка використання гри у дошкільному навчанні ІМ 

Навчання дошкільників ІМ-специфічний вид діяльності. Поняття 
„навчання" у цьому контексті вживається досить умовно. На відміну 
від школярів, студентів-у дошкільників відсутня мотивація „вчитися". 
Вони не розуміють, навіщо їм вчити ІМ, якщо вони зможуть 
користуватися нею тільки колись, у майбутньому. Діти живуть у „даний 
момент мовлення". 

На міжнародних семінарах (ЮНЕСКО - МАПРЯЛ, Москва, 1985; 
..Language for European Citizenship", м. Грац, 1995) було вироблено 
підходи до навчання дошкільників: 

1. ІМ має засвоюватися дитиною свідомо, навчання ні за якої умови 
не повинно перетворюватися в імітативний процес. 

2. Діти мають оволодівати ІМ як засобом спілкування. 
3. Усі компоненти навчання (відбір, подача мовного матеріалу, зміст 

дій з його реалізації) потрібно підпорядковувати комунікативній меті. 
4. Курс ІМ покликаний мати розвивальний характер, тобто не лише 
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спиратися на навички та вміння, а розвивати їх і формувати нові. 
Лише гра - провідна форма діяльності дошкільників допоможе 

навчати дітей ІМ. 
Гра на заняттях з ІМ виступає як метод і форма навчання. 
Гра: а) як метод діяльності вчителя передбачає: 
1) введення (демонстрацію) мовного матеріалу; 
2) організацію вправляння дітей у вимові (звуків, слів), побудові 

фрази за зразком тощо; 
3) організацію вправляння дітей у спілкуванні на основі нового 

повного матеріалу. 
б) як метод діяльності учня (дошкільника) передбачає: 
1) ознайомлення (осмислення) нового мовного матеріалу; 
2) тренування у вживанні його у власному мовленні; 
3) застосування нового матеріалу у спілкуванні з вчителем та 

ровесниками. 
Провідною формою навчання дошкільників ІМ є заняття, яке 

проводиться у вигляді дидактичної фИ. 
Відмінність дидактичної (навчальної) гри від звичайної: 
1. Наявність уявної ситуації і пов"язаних з нею таких компонентів, 

як ролі, ігрові предмети тощо. Наприклад, діти-звірята заблукали у 
казковому лісі. 

2. Усвідомлення дітьми ігрового результату. Наприклад, у результаті 
гри казкових звірят, ролі яких виконують діти, пустять погрітися до 
казкової хатинки.. 

3. Усвідомлення дітьми правила гри. Наприклад, якщо звірята 
правильно дадуть відповідь на питання - їх пустять до хатинки. 

4. Можливість вибору конкретної дії у грі для кожної дитини, що 
забезпечить індивідуальну активність у колективній формі гри. 
Наприклад, одні діти-звірята виконують роль господарів лісової хатинки, 
інші - ролі домашніх та хижих тварин. 

Дидактична гра - це не колективна розвага, вона має мету, 
правила, зміст, сюжет, ролі, засоби. Така гра покликана здійснювати 
навчання дітей ІМ. 

Іфи на занятті з ІМ можуть бути стандартизовані у відповідності зі 
структурою циклу-теми і типом заняття. З першого по останнє заняття 
дитина опиняється в умовах однієї великої ф и „ Пригоди Королеви 
Казки і її маленьких друзів". Учні (дошкільники) обирають для себе 
роль героя казки народів світу: Івасика-Телесика, Подоляночки, Принца, 
Попелюшки, Мікі Мауса, Міні Маус, Червоної шапочки, Буратіно, 
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Мапьвіни та ін. 

Пригоди королеви Казки та її маленьких друзів 



1) подолати психологічний бар"єр, коли дитина хоче, але 
соромиться говорити ІМ; 

2) діяти впевненіше, сміливіше, проявляти винахідливість. 
У процесі гри має місце: 
- активне сприймання; 
- здійснення різноманітних розумових операцій (аналізу, синтезу; 

запам"ятовування, відтворення, порівняння; пошуку аналогії, 
комбінування, узагальнення тощо). 

VI. Місце проведення ігор. 

Для забезпечення вищезгаданого на заняттях необхідно створити 
спеціальне предметно-іграшкове середовище: кімнату для занять з ІМ 
або предметну зону з ІМ у звичайній ігровій кімнаті. 

Обладнання передбачає: шафу, де зберігається 
1) наочність: 
- шапочки-маски казкових героїв; 
-костюми; 
- ігрові набори (посуд, меблі, зоопарк, ферма та ін.); 
- іграшки; 
-малюнки; 
- фланелеграф чи магнітна дошка; 
- навчальні посібники; 
2) ТЗН (останні доступні лише для вчителя): 
- магнітофон із забезпеченням; 
- відеомагнітофон із забезпеченням; 
- комп'ютерне забезпечення. 
Готуючись до заняття з ІМ педагог має передбачити: 
1) чи захочуть діти гратися у пропоновану гру, і що потрібно зробити, 

щоб пробудити у дітей зацікавленість; 
2) якими ігровими прийомами у сюжет гри будуть вводитися нові 

лексико-граматичні структури, фонетичний, мовленнєвий матеріал, 
здійснюватися його вивчення; 

3) які навички і уміння мають відпрацьовуватися; 
4) які вправи і у якій послідовності доцільно включити у гру, щоб 

формувати іншомовні навички та уміння; 
5) чи будуть діти поставлені в умови робити мислительні зусилля, 

а не просто імітувати почуте; 
6) як буде дотримано вимоги забезпечення систематичності та 

94 



регулярності використання ігор та ігрових вправ. 

VII. Класифікація ігор. 

У методиці дошкільної освіти мають місце різні підходи щодо 
класифікації ігор. 

Пропонується така класифікація ігор стосовно навчання 
дошкільників ІМ: 

1) за кількісним складом учасників; 
2) за характером та формою поведінки учасників; 
3) за метою та завданнями навчання. 
І. За кількісним складом учасників ігри можуть виконуватися: 
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II. За характером та формою поведінки учасників ігри та вправи 
класифікуються на: 

а) ігри-маніпуляції з 
предметами (з натуральними 
предметами, іграшками тощо); 

г) рольові ігри на основі 
реальних та уявних ситуацій („У 
лікаря", „У магазині" тощо). 
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III. Згідно мети та завданням ігри поділяються на: 
а) мовні (фонетичні, лексичні, граматичні); 
б) мовленнєві (розвиток аудіювання, говоріння); 
в) комунікативні (формування навичок спілкування); 
г) рецептивні, репродуктивні, продуктивні (творчі). 
Така класифікація ігор зручна для конструювання заняття та його 

аналізу. Однак кожна гра може бути віднесена до різних видів. 
Наприклад, гра „Приймаємо гостей" - групова, рольова, 

комунікативна, продуктивна, гра-маніпуляція з різними предметами. 
Компонентом дидактичної гри є ігрова дидактична вправа. 

VIII. Ігрові вправи 

Вправа - це спеціально організоване у навчальних умовах 
виконання окремих операцій, дій з метою оволодіння ними або їх 
удосконалення. 

Вправа у навчанні ІМ - це не відокремлений елемент заняття, 
органічна частина ігрової діяльності педагога та дітей. 

Організація роботи з вправою передбачає три срази у її виконанні: 
1)постановку завдання; 
2) показ зразка; 
3) фазу оцінювання, при потребі. 
Усі вправи на занятті з ІМ дошкільників - ігрові. 

Семінарське заняття №4 
Тема. Зміст навчання дошкільників ІМ. 

Мета. 1. Перевірити рівень здобутих методичних знань про: 
- компоненти змісту навчання дошкільників ІМ; 
-тематику; 
- мовний, мовленнєвий, соціокультурний матеріал; 
-очікувані результати навчання дошкільників ІМ. 
Опрацюйте рекомендовану літературу з теми і виконайте завдання 

для самоконтролю, (с. 30-31) 

Хід заняття 
1. Візьміть активну участь у занятті. 
2. Студенти об'єднуються у дві рівновеликі фупи. Перша група -

експерти, а інша - екзаменатори. Кількість експертів і екзаменаторів 

97 



має бути рівною. Кожен студент має обрати собі пару для обговорення 
питання. Екзаменатор пропонує одне з питань (3.1.- 3.5.) і оцінює його 
у п'ятибальній системі. Експерт намагається дати об'рунтовану відповідь 
на питання. Після одержання оцінки експерт іде до іншого екзаменатора 
і відповідає на інше питання. Кожний студент має дати відповідь на 
усі п'ять запропонованих питань, і бути оцінений п'ятьма різними 
екзаменаторами. У зошиті студенти фіксують номер питання, на яке 
давалась відповідь, і оцінку, яку отримано за нього. 

На завершення викладач перевіряє відповіді на поставлені 
запитання у будь-якого студента. 

3. Підготуйте відповідь на одне з питань. Проілюструйте відповідь 
прикладами. 

3.1. Які принципи потрібно враховувати, відбираючи зміст 
дошкільного навчання ІМ? 

3.2. Які чинники необхідно враховувати, відбираючи зміст 
іншомовного навчання? 

3.3. Що у методиці навчання ІМ розуміють під поняттям „ тема 
навчання ІМ" ? 

3.4. Що таке мовний мінімум? 
3.5. Яких результатів можна очікувати по завершенню першого ( 

другого) років дошкільного навчання ІМ ? 
3. Перевірте свої знання, користуючись тестом №4. 

Практичне заняття № 1 
Тема. Програма навчання дошкільників ІМ 

Мета. Продемонструвати методичні знання та науково -
дослідницькі навички, набуті та сформовані у ході самостійної роботи 

Хід заняття. 
І. Користуючись програмою „Англійська мова для дітей 

дошкільного віку" /програма, методичні рекомендації/дайте відповідь 
на питання: 

Яка структура програми? З яких компонентів вона складається? 
Які принципи покладено в основу програми? 
Які компоненти змісту сприяють сформуванню основ англомовної 

комунікативної компетенції дошкільників? 
1) У розділі „Сфери спілкування» визначте, які завдання мають 

бути реалізовані у процесі навчання дітей першого / другого / року 
навчання; 
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2) У розділі «Мовленнєва компетенція» («Розмовляємо з 
англійськими друзями») визначте, які зразки мовлення /мовні кубики/ 
мають засвоїти діти протягом першого/другого/ року навчання; 

3) У розділі „Мовна компетенція", „Мовні кубики" визначте 
особливості сформування фонетичної, лексичної, граматичної компетенції 
у процесі навчання дітей першого/другого/ року навчання; 

4) У розділі „Соціокультурна компетенція" визначте, який матеріал 
пропонується для використання на заняттях з ІМ у ДНЗ з метою 
срормування елементарної соцкжультурної компетенції. 
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МОДУЛЫ 
Змістовий модуль 5 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ЛЕКЦІЯ № 5 
П Л А Н 
1. Методичні системи навчання. 
1.1. Натуральний метод навчання ІМ. 
1.2. Перекладні методи (граматико-перекладний та текстуально-

перекладний). 
1.3. Прямі методи. 
1.4. Неопрямі методи: 
а) метод Гарапьда Пальмера; 
б) аудюлінгвальний метод; 
в) аудіовізуальний метод. 
1.5. Метод Майкла Уеста. 
1.6. Сугестивний метод. 
1.7. Комунікативний метод. 
2. Методи-способи навчання. 
2.1. Методи - способи, що їх використовує вчитель. 
2.2. Методи - способи, що їх використовує учень. 

Категорія «метод" означає шлях для досяпнення мети. 
Історія методики навчання ІМ завжди орієнтована на пошук 

найбільш раціонального методу навчання. 
1.1. Натуральний метод i i i# ; v -" '^"MfteitL 

І. Методичні системи навчання. 

Іноземна мова 
засвоювалася так, як 
дитина засвоює рідну 
мову - шляхом 
наслідування (імітації) 
готових зразків, 

навчання ІМ 

багаторазового повторення їх 
та відтворення нового матеріалу 

найдревніший метод. 

по аналогії з вивченим. 

700 



1.2. Перекладні методи: 
а) граматикочтерекладний; 
б) лексикс-текслуальггснтерекпадний. 

Місце виникнення Європа 

Час 18 - початок 19 ст. 

Практична мета Навчити учнів читати та перекладати тексти; 

розмовна мова не ε метою навчання 

Загальноосвітня мета Розвивати логічне мислення, пам'ять учнів засобами 

ІМ. 

Значення методу 1. ІМ вперше вводиться у навчальні плани шкіл як 

загальноосвітній предмет. 

2. Уперше методистами цієї системи навчання 

розробляються спеціальні граматичні та лексичні 

вправи. 

3. Рідна мова учн ів використовується для розкриття 

значення сліз 

Недоліки 1. За ідеал бралися „мертві мови": латинська, 

грецька. Сучасні „живі" мови ігнорувалися. 

2. Головна увага приділялася формі мови, а зміст 

вважався другорядним. 
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1.3. Прямі методи. 
Місце виникнення: Європа 
Час: 70-ті pp. 19 століття. 

Мета навчання: практичне володіння 
іноземною мовою, оволодіння усним 
мовленням прямим шляхом, подібно тому, як 
маленька дитина оволодіває рідною мовою у 
природному мовному оточенні. 

Запроваджується Реформа школи, що передбачає оволодіння ІМ 
як засобом спілкування У створенні методу брали участь видатні вчені 
того часу-лінгвісти, психологи: В.Фієтор, П.Пассі, Г.Суіт, О.Есперсен 
таін. 
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Місце виникнення Європа 

Час 70-ті pp. 19 століття. 

Практична мета Мета навчання: практичне володіння 
іноземною мовою, оволодіння усним мовленням 
прямим шляхом, подібно тому, як маленька дитина 
оволодіває рщною мовою у природному мовному 
оточенні 

Запроваджується Реформа школи, то 
передбачає оволодіння ІМ як засобом спілкування. 
У створенні методу брали участь видатні вчені того 
часу - лінгвісти, психологи: В.Фієтор, П.Пассі, 
Г.Суіг, О. Есперсен та ін. 

Значення методу 1. Мова вивчається як система. Перевага 
надається розмовній мові 

2. Обгрунтоване використання методичних 
принципів. 

3. Відбір змісту навчання здійснено на 
наукових засадах. 

4. Науково-обгрунтована необхідність 
вивчення фонетики - аспекту мови про її звукову 
будову. Розроблено фонетичні вправи, де поряд 3 
імітацією використовусться опис артикуляції 

5. Відбір лексики здійснено згідно 
тематичного принципу. 

6. Семантизація (розкриття значення) лексики 
здійснювалася безперекладними засобами (показ 
малюнків, предметів, демонстрація дій, 
використання синонмів, антоніме тощо). 

Недоліки 1. Повне виключення рідної мови під час 
занять. Л.В.Щерба застерігав: „Можна вигнати рідну 
мову з аудиторії, але неможливо вигнати її з голів 
учнів". 

2. Повне заперечення ролі граматики, коли 
теорія ігнорується, а вивчення реалвується шляхом 
механічного запам'ятовування граматичних 
структур. 
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1.4. Неопрямі методи: 
а) Метод Гарольда Пальмера. 
Автор: Г.Пальмер, видатний педагог, методист, автор понад 50-ти 

теоретичних праць, підручників, навчальних посібників. 

Місце виникнення Англія. 

Час 20-ті роки XX століття. 

Практична мета Розвивати усне мовлення на початковому етапі 
навчання 

Значення методу 1.Г.Пальмер розробив свій метод на основі 
досягнень лінгвістики (Ф.де Соссюр), психології 
(Е.Торндайк), прагматичної педагогіки Д.Дьюї 

2. Розробив принципи методу: 
а) імітація і заучування; 
б) попереднє пасивне сприймання мови на 

слух; 
в) усний початок навчання, без читання і 

письма (тривалість 1,5-2 місяці); 
г) перевага інтуїтивного шляху вивчення 

мови над свідомим. 
3. Створив систему вправ для розвитку 

усного мовлення, коли у процесі їх виконання 
забезпечується рух від простого до складного, вщ 
безпомилкового, градуйованого за труднощами 
мовлення до вільного, творчого. 

4. Розроблено вправи: 
а) на рецептивно-імігативну роботу 

(повторення за вчителем звуків, слів, речень); 
б) на умовну бесіду та природну бесіду. 
5. Запропонував вивчати граматику не за 

допомогою правил, а шляхом введення зразків 
мовлення. 

Недоліки 1. Ігнорування ріпної мови у процесі 
навчання. 

2. Засилля імітації; механічного 
запам'ятовування. 

3. Ігнорування читання, письма протягом 
усного курсу, який тривав майже 2 місяці 

4. Приреченість учнів на пасивне 
сприймання. 
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б) Аудіолінгвальний метод. 
Автори: Чарльз Фріз, Роберт Ладо 

Місце виникнення США 

Час 40-50-ті роки XX століття 

Практична мета Розвиток усного мовлення, на базі якого 
відбувається навчання читання. 

Значення методу 1. Велике значення надається граматиці, яку 
учні вивчають шляхом засвоєння структур. 

2. Знати мову - значить уміти користуватися 
структурами, наповнюючи їх відповідним 
лексичним матеріалом. 

Недоліки 1. Вивчення граматичних структур домінує, а 
лексиці приділяється недостатня увага. · 

2. Використання рідної мови у процесі 
вивчення іноземної заперечується. 

3. Процес запам'ятовування структур носить 
механічний характер 

в) Аудіовізуальний метод. 

Місце виникнення Франція. 

Час 50-ті роки XX століття 

Практична мета Розвиток усного мовлення дорослих у край і, мова 
якої вивчається. 

Значення методу 1. Мова вивчається дорослими людьми, 
представниками різних національностей за 
допомогою „аудіо" (слухових) та ,^ίπρο" (зорових) 
засобів: діафільму, слайдів, мікрофільму. 

2. Науково обгрунтовано обсяг лексичного та 
тематичного мінімуму - 1500 найчастіше вживаних 
типових слів (структур). 

3. Науково відібрано 30 найпоігулярніших 
розмовних тем. 

4. Спосіб засвоєння ІМ - ыггацн, заучування 
напам'ять, утворення фраз за аналогією. 

5. Робота над темою: 
Презентація: дворазовий перегляд фільму, 

спочатку без звукового супроводу, потім у 
супроводі; 

Пояснення. Розкриття значення почутого і 
побаченого вчителем-іноземцем за допомогою 
жестів, кадрів, наочності, але без перекладу. 
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Повторення. Учні на слух за диктором 
повторюють текст почутого з метою крашрго 
запам'ятовування, не користуючись ні записами, ні 
текстами для читання. 

Активізація. Фільм демонструють без 
звукового супроводу, а учні озвучують побачене. 

6. Настановчий курс триває 15-16 усних 
занять. 

7. Цей метод мав велике значення для 
формування основ ншомовного мовлення туристе. 

Недоліки 1. Різна мова повністю виключається. її 
використання важко забезпечити у 
багатонаціональній аудиторії учнів. 

2. Граматиці приділяється мало уваги. 

1.6. Сугестивний метод 
(Сугестологія - наука про навіювання.) 
Автор: Георгій Лозанов, психотерапевт. 

Місце виникнення Болгарія, Софія. 

Час 60-70-ті роки XX століття 

Практична мета Вивчення іноземної мови за короткий час 
шляхом розкриття так званих резервних 
можливостей учня. 

Значення методу 1. Викладач, використовуючи сугестивні 
(навіюючі) засоби, сприяє усуненню скутості, 
страху, побоювання помилок, замкнутості, 
некомунікабельності, „мовного бар'єру" учнів у 
процесі оволодіння іноземною мовою. Учні 
перебувають у стані .дсевдопасивності". Викладач 
використовує „яфантилвацію" процесу навчання, 
коли на заняттях домінують гра, радість, 
невимушеність, розкутість. 

2. Встановлюються довірливі стосунки між 
вчителем та учнем. 

3. Навчання відбувається у свідомому та 
підсвідомому плані 

4. Широко використовуються ігри, 
перевтілення, рухи, музика. 

5. Навчальні тексти подаються у формі 
полілог», написаних від імені героїв, ролі яких 
розігрують учні Тексти супроводжуються 
перекладом на рідну мову, граматичним та 
лексичним коментарем. 

6. За місяць учні запам'ятовують до 2000 
поземних сл в. 
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7. Метод був творчо опрацьований 
Г.О.Китайгородською (Росія), яка розробила 
власний інтенсивний метод, що одержав назву 
.Ліетод активізації резервних можливостей 
особистості". 

Недоліки Поняття „навіювання" не е однозначним, не 
все, що декларується як інтенсивне, може 
характеризуватися позитивно. Усі методики, 
пов'язані із дією на підсвідомість мають пройти 
наукову експертизу, отримати дозвіл, не можуть 
запроваджуватися у будь-який навчальний процес. 

1.7. Комунікативний метод. 

Місце виникнення Росія, Англія, Німеччина 

Час 50-90 pp. XX століття 

Практична мета Сформувати іншомовну комунікативну компетенцію 
учня 

Значення методу 1. Процес навчання ІМ організовується як 
процес реального спілкування. 

2.0собистісно-діяльний підхід домінуючий у 
процесі навчання. 

3. Ця методична система на сучасному етапі-
найбільш популярна у різних ланках освіти, тому що 
грунтується на досягненнях сучасної педагогіки, 
лінгвістики, психології. 

Недоліки Не існує єдиної; раз і назавжди, ідеальної 
універсальної методичної системи. Історія розвитку 
методики показує, що кожний метод став певним 
кроком у досягненні мети навчання ІМ. Майбутні 
вчителі ІМ мають добре засвоїти особливості кожної 
методичної системи, щоб стати творчим майстерним 
вчителем, уміти орієнтуватися у сучасній 
поліваріативності методичних систем і засобів. 

06011. Методи - способи навчання. 
На сучасному етапі розвитку ІНШОМОВНОЇ освіти в країні змінюється 

парадигма (провідна ідея) такої освіти. Якщо раніше учень виступав 
об"єктом, якому потрібно було давати знання, а вчитель суб"єкгом, який 
давав знання, то тепер учень - це суб'єкт навчання, який вчиться 
самостійно, а вчитель-інструктор, порадник, організатор навчання. 

У методиці розрізняють методи-способи, які застосовують вчитель 
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та учень. 

Етапи навчання Методи, що їх використовує Методи, що їх використовує 

учитель учень 

І етап Демонстрація (показ), Ознайомлення, 
Введення нового пояснення С 

осмислення 

матеріалу 
Заняття Jft 1 К А 

II етап Організація вправляння Вправляння у вживанні 
Тренування у спілкуванні 

О 
Μ нового матеріалу. 

Заняття № 2 О Виконання рецептивно-
Η 

К 
репродуктивних ігор. 

Заняття № 3 
К 

Виконання 

τ О 
репродуктивно-

О 
продуктивних вправ 

III етап Організація вправляння 
Η 

Вправляння у 
Застосування (практика) у Ρ 

Η 
застосуванні матеріалу. 

спілкуванні 

о 
Τ 

Заняття № 4 Ρ Виконання 

продуктивних 
л О ігор 

ь 
л 

ь 

Крім методів, у навчанні ІМ використовують різноманітні методичні 
прийоми. 

Прийоми - це елементарні методичні вчинки (дії), що спрямовані 
на виконання конкретного завдання на певному етапі заняття. 

Образно кажучи метод - це матриця, а прийом - те, чим її 
наповнюють. 
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Метод Прийом 

Демонстрація, 

пояснення 

Метод 

Організація вправляння під 

час тренування 

Метод 

Показ картинки, розповідь 

казки (історії), використання 

лялькового театру 

Прийом 

Гра „Хоровод", „Потяг", 

„Коти м'яч", 

„Живі шеренги" тощо 

Прийом 

Організація вправляння під 

час практики 

Гра „В магазині", 

„Хто прийшов", 

.День народження" 



Семінарське заняття № 5 
Тема: МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Мета: Перевірити рівень здобутих методичних знань про: 
- основні методи - системи навчання іноземної мови; 
- основні методи - способи, що їх застосовує вчитель раннього 

навчання ІМ; 
- основні методи-способи, що їх застосовує учень. 
Опрацюйте рекомендовану літературу з теми і виконайте завдання 

для самоконтролю, (с. 31-32) 

Хід заняття 
1. Візьміть активну участь у практичному занятті з теми у складі 

однієї з чотирьох груп. 
2. Попередньо узгодивши з викладачем та іншими групами, кожна 

з чотирьох груп обирає для обговорення одну методичну систему і 
готує розгорнуте повідомлення про обраний метод. 

3. Проаналізувавши усі методи - системи навчання ІМ, кожна група 
по черзі пропонує для обговорення ті позитивні характеристики методу, 
які можна використати для дошкільного навчання ІМ. 

4. Кожна група організовує показ фрагменту заняття за обраним 
методом - системою (один із студентів виконує роль вчителя ІМ, а інші 
- ролі« учнів»). 

5. Кожен студент має бути готовим письмово зобразити схему 
використання методів - способів: 

а) що їх використовує учитель; 
б) що їх використовує учень на занятті з іноземної мови. 
б.Студенти заповнюють « Карту успіхів». 
7. Перевірте свої знання, користуючись тестом № 5. 

Індивідуальна робота № 2 
Тема: Історія раннього навчання іноземної мови 

Мета: Здобути декларативні знання про історію раннього навчання 
ІМ 

Завдання: Ознайомитися з етапами раннього навчання ІМ 
План 
Опрацюйте вказані джерела. 
1. Воронина ГИ. Информация о научно - практической конференции 
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« Раннєє обучение иностранным языкам: проблемы и перспективы // 
ИЯШ. -1991. - №5. - С. 85 -89. 

2. Глухарева Е.А. Первые шаги эксперимента // ИЯШ. -1988. - № 
4.-С.10-13. 

3. Глухарева Е.А. Иностранный язык в детском саду // ИЯШ. -
1991.-№5.-С.24-30. 

4. Шкваріна Т.М.Заняття з англійської мови у дошкільному 
навчальному закладі /теорія і практика/: Навчальний посібник. Умань,-
2003.-250 с. 

5. Соколовська С.В. Особистісно-оріснтований підхід у навчанні 
іноземної мови дітей шостого року життя.- Дис. к.п.н. - Київ. -2004. 

Результаті дослідження оформіть у вигляді реферату та 
підготуйтесь до усної презентації. 
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МОДУЛЫ 
Змістовий модуль 6 
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ЛЕКЦІЯ №6 
П Л А Н 
1. Організаційні форми проведення навчання. 
2. Структура циклу-теми з навчання дошкільників ІМ. 
3. Типи занять з ІМ у дошкільному навчальному закладі. 
3.1. Заняття « Введення нового матеріалу». 
3.2. Заняття « Тренування у спілкуванні». 
3.3. Заняття « Практика у спілкуванні». 

І. Організаційні форми проведення навчання ІМ 

Основна форма навчання дітей дошкільного віку ІМ - заняття. 
У ДНЗ заняття з ІМ може проводитися зранку, або після денного 

сну. 
Оптимальний початок навчання дошкільників ІМ в умовах штучного 

білінгвізму - навчання у групі однолітків дітей п"ятилітнього віку. 
Тривалість заняття з ІМ з дошкільниками -15-20 хвилин 

Кілька занять на тиждень 
(варіант 

Вік дитини Місце 
навчання 

Кількість занять Кількість 
опрацьованих 

тем згідно 
програми 

Термін 
навчання 

S років ДНЗ 4 8 (усі) Перший ріс 
навчання ГМ 

6 років, якщо 
дитина не пішла до 

школи 

ДНЗ 4 8 (усі) Другий рік 
навчання ГМ 

II варіант 
Вік дитини Місце навчання Кількість занять Кількість 

опрацьованих 
тем згідно 
програми 

Термін 
навчання 

5 рокв ДНЗ 4 8 (усі) Перший рік 
навчання ІМ 

брокв Перший клас 
ЗОШ 

4 8 (усі) Другий рік 
навчання ІМ 
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Ill варіант 

Вік дитини Місце навчання Кількість занять Кількість 
опрацьованих 

тем згідно 
програми 

Термін 
навчання 

5 років ДНЗ 2 4 (перша 
половина 
програми) 

Перший рк 
навчання ІМ 

6 років ДНЗ або 
перший клас 

ЗОШ 

2 4 (друга 
половина 
програми) 

Другий рік 
навчання ІМ 

IV варіант 
Вік дитини Місце навчання Кількість занять Кількість 

опрацьованих 
тем згідно 
програми 

Терми 
навчання 

6 років ДНЗ або 
перший клас 

ЗОШ 

4 8 (усі) Перший рік 
навчанняІМ 

II. Структура циклу - теми з навчання дошкільників ІМ. 
1,2,3,4 5, 6,7, 8 9,10, 11, 12 13,14, 15, 16 

1 II ПІ IV 

Цикл-тема 

I, II, III, IV- номер підциклу, що триває протягом тижня; 
1,2,3... 16 - номера занять. 
Тема-цикл триває протягом одного місяця. 
I, II, III - під цикли вивчення нового матеріалу. 
IV- підсумки повторення, контролю і оцінювання знань, навичок 

та вмінь. 

III. Типологізація занять з ІМ у дошкільному 
навчальному закладі 

Типи занять у підциклі 

1 заняття 2 заняття 3 заняття 4 заняття 

Введення нового Тренування у Тренування у Практика у 
матеріалу спілкуванні спілкуванні спілкуванні 
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І етап подачі „Введення матеріалу" 5 хв 

Вчитепь-„сценарист, режисер, актор, 
декоратор". 

Вводить матеріал у вигляді вистави 
(казки, мандрівки тощо). 

Матеріал подається у формі зразків 
мовлення, „мовних кубиків" не менше 3-х 
разів, перекладається. 

Діти (пасивні, слухають, осмислюють) 
виступають у ролі глядачів. 



II етап подачі - .Розучування матеріалу" 7-10 хв. 

Діти під керівництвом вчителя розучують матеріал, користуючись 
екстра- та паралінгвістичними засобами (міміка, жести, пантоміма, 
гучність, темп, емоційність голосу; мелодика; рухи: у шеренгах, у колах, 
кружляння, тупотіння, плескання тощо) 

Діти повторюють за вчителем зразок мовлення 3-5 разів, 
супроводжуючи його різними виражальними засобами. 

116 



Ill етап подачі - „Сеанс сну" („Музичний сеанс") 3-5 хв. 

Діти отримують установку „Close your eyes!", лягають, закривають 
очі, слухають вчителя. 

Учитель тричі повторює кожний новий зразок мовлення. 
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3.2. Заняття « Тренування у спілкуванні» (№ 2). 

Виконання рецептивних ігор (рецепція -
сприймання). 

1. «Знайди. Find". Педагог: „Ви 
котики, у вас є cheese, milk, ^ Ί Μ Ι 
sausage, cream. Я мишка. 
Ви заснули, я забрала у 
вас один продукт.Знайдіть 
його". 

2. „Покажи. Show". 
Педагог„Я покупець, ви 
продавці. Покажіть, що я 
вас прошу: a ball, a dolt, а 
car, a star\ 

3. „Виконай наказ" 
Педагог „Я тренер, ви спортсмени. Run! Jump! Walk" 

4. „Такчи ні. 
Yes or No". 
Педагог: „Я 
бабуся, яка 
з а г у б и л а 
о к у л я р и . 
Допоможіть мені 
знайти мої речі. 
Як що я 
п р а в и л ь н о 
називаю речі -
кажіть „yes", 
якщо ні - „по". А 
dress, a skirt, а 
shoes." 

5. „Плескання у долоні. Clapping". Педагог: «Якщо я правильно 
називаю предмет - плескайте у долоні: a chair, a sofa, a table». 
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Виконання рецептивно-репродуктивних ігор (репродукція -
відтворення). 

1. Сніжка Snowball. 
Педагог: «Давайте зліпимо велику сніжку. Я даю сніжку Ані. 
Where do you live? 
Аня повторює і передає 

сніжку Саші, Саша передає 
Олі і так, поки сніжка не 
опиниться у мене». 

2. Коти м"яч. Roll a ball. 
Педагог: «Я кочу м'яч Колі 

і запитую „How are you?" Коля повертає його мені і повторює це 
запитання». 

3. Хоровод. Round dance. 

Діти повторюють 
фразу тричі, за 
четвертим разом 
перекладають. 

4. Потяг. Train. 
Діти повторюють 

фразу і при цьому 
рухаються по кімнаті, 
утворивши потяг. Темп і 
гучність голосу міняється. 
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5. Живі шеренги. Moving lines. 

Діти рухаються у шеренгах, повторюючи за вчителем зразок 
мгтпАииа 

6. Луна. Echo. 
Педагог « Діти - ми у горах. Ми сказали фразу, а гори її 

повторюють». Педагог промовляє фразу, а діти, ніби, луна повторюють. 
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Заняття № З 
Тренування у спілкуванні 

Виконання рецептивних, рецептивно-репродуктивних ігор 
(повторення ігор заняття № 2). 

Виконання (рецептивно-) продуктивних ігор, коли дитина не просто 
відтворює сказане педагогом, а і продукує (породжує) власне 
мовлення. 

Іфи „Сніжка", „Коти м"яч", „Живі шеренги", „Луна" можуть бути 
(рецептивно-) продуктивними, якщо діти не повторюють за педагогом 
питання, а відповідають на нього. 

Виконання продуктивних (творчих) ігор. 
Сюжетно-рольові ігри: „У магазині", „Хто прийшов", „Накриваємо 

на стіл" тощо. 

3.3. Заняття «Практика у спілкуванні» № 4 
Повторення матеріалу. Виконання нових творчих ігор. Конкурс 

читців, пісенний конкурс. Фізкультхвилинки, які проводять самі діти. 
IV підцикл (Заняття 13,14,15,16) 

Проведення сюжетно-рольових, театралізованих ігор, конкурсів, 
змагань. Контроль та оцінювання знань, навичок, умінь дітей. 
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Семінарське заняття №6 

Тема. Гра як провідна форма навчання дошкільників ІМ 
Мета. Перевірити рівень здобутих методичних знань про: 
- організаційні форми проведення занять; 
- фу як особливий метод і форму проведення заняття з ІМ; 
- особливості проведення дидактичних ігор на занятті з ІМ; 
- класифікацію ігор з ІМ. 
Опрацюйте рекомендовану літературу з теми і виконайте завдання 

для самоконтролю, (с. 32-33) 

Хід заняття 
1. Візьміть активну участь у занятті. 
2. Підготуйте відповідь на одне із запропонованих питань: 
2.1. За допомогою яких організаційних форм можна навчати учнів, 

зокрема дошкільників ІМ? 
2.2. Які типи занять з ІМ складають один підцикл навчання? 
2.3. Дайте характеристику заняття на введення нового матеріалу 

(№1). 
2.4. Дайте характеристику заняття „ тренування у спілкуванні" (№ 

2, №3). 
2.5. Дайте характеристику заняття „ практика у спілкуванні" (№ 4). 
3. Об'єднайтеся у дві команди. Перша команда має привести 

якомога більше аргументів на захист користі раннього навчання ІМ. 
Друга команда має знайти докази, що таке навчання може не тільки 
принести користь, а навпаки бути шкідливим для дітей. Перша команда 
мусить об рунтувати умови, дотримання яких забезпечить сприятливий 
характер навчання дошкільників ІМ. 

4. На власному прикладі продемонструйте відмінність дидактичної 
/навчальної / фи з навчання ІМ від звичайної гри. 

5. Користуючись програмою „ Англійська мова для дітей 
дошкільного віку": 

а)охарактеризуйте одну із ігор додатку І у відповідності із 
запропонованою класифікацією; 

б)розробіть власну ігрову вправу / гру/. До якого типу ця вправа / 
гра/ належить? На якому занятті можна її застосувати? Вкажіть рік 
навчання, тему, тип заняття. Виконуючи це завдання, користуйтеся 
розподілом матеріалу між заняттями на с. 34-35 Профами. 

122 



6. Створіть мікрогрупи з трьох осіб. У своїй мікрогрупі проведіть: 
а) одну з рецептивних ігор; 
б) одну з репродуктивних ігор; 
в) одну з творчих /продуктивних ігор/. 
Для цього скористайтеся мовленнєвими зразками заняття №1 - 4 

циклу „Знайомство". 
7. Перевірте свої знання, користуючись тестом № 6. 

Практичне заняття № 2 

Тема. Форми організації раннього навчання ІМ 

Мета. Продемонструвати методичні знання та науково-
дослідницькі навички, набуті та сформовані у ході самостійної роботи 

Хід заняття 
1 .Переконайтеся, що ви розумієте методичне поняття „організаційні 

форми" навчання дошкільників ІМ, які пов'язані із віком дитини та місцем 
проведення навчання. 

2.Від чого залежить частотність проведення занять з ІМ з 
дошкільниками? 

З.Як Ви розумієте поняття «цикл занять»? Охарактеризуйте 
структуру циклу занять з ІМ з дошкільниками. 

4.Визначте особливості заняття: - введення / №1/; 
- тренування у спілкуванні / №2, №3/; 
- практика у спілкування /№4/. 
б.Прогляньте відеокасету «Типи занять з англійської мови в 

дитсадку». 
б.Прогляньте відеосюжет вдруге. Спробуйте визначити, який тип 

занять представлено у першому відеосюжеті, другому, третьому, 
четвертому. 

7. Проаналізуйте, які ролі виконує вчитель ІМ на занятті введення 
нового матеріалу. З яких етапів складається це заняття? 

8. Проаналізуйте, які ігри використовує вчитель ІМ на занятті 
тренування у спілкуванні /№2,№3/? 

9. Проаналізуйте, які продуктивні ігри використовує вчитель ІМ на 
занятті практики у спілкуванні №4? Чим ці ігри відрізняються від 
рецептивних та репродуктивних? 

10. ЗробггьгмсьмсвийзвггпрсьзнагіЖ №2, №3, №4. 
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Індивідуальна робота № З 

Тема. Гра як провідна форма навчання дошкільників ІМ 

Мета. Поглибити процедурні знання про ігри( ігрові вправи) 
Завдання. Укласти банк ігор ( ігрових вправ) для навчання 

дошкільників ІМ 
План 
Укладіть власний банк ігор та ігрових вправ для навчання 

дошкільників ІМ. 
Використовуйте наведену нижче схему. 
Схема укладання ігор 
1. Назва гри. 
2. До якої категорії можна віднести дану гру: 
- згідно кількості учнів; 
- згідно характеру та форми поведінки учасників (гра - маніпуляція 

з предметами; рухлива гра; гра - змагання; рольова гра); 
- згідно мети і завдання( мовна, мовленнєва). 
3. Мета гри (практична, розвивальна). 
4. Інструкція проведення. 
5. Навчальний матеріал. 
6. Зорові опори. 
7. Способи контролю. 

На практичному занятті запропонуйте своїм однокурсникам взяти 
участь у одній із запропонованих вами ігор у ролі „ дошкільника". 
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МОДУЛЬ 2 
Змістовий модуль 1 

НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО 
МАТЕРІАЛУ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Ця тема охоплює три підтеми „Навчання дошкільників основ 
фонетики", „Навчання дошкільників лексичною матеріалу", „Навчання 
граматичного матеріалу дітей дошкільного віку". 

Для того, щоб усвідомити особливості навчання іншомовного 
матеріалу дошкільників, необхідно зрозуміти, як дитина засвоює рідну 
мову. Сучасна наука стверджує, що механізм засвоєння і рідної мови, 
і іноземної однаковий. 

З моменту народження дитина опиняється у новому незнайомому 
для неї світі. Цей світ сповнений яскравих фарб, різноманітних запахів 
та звуків. Перинатальна педагогіка - наука про розвиток дитини в утробі 
матері, доводить, що дитина здатна сприймати звуки ще в утробі матері. 
Тому майбутнім мамам дуже корисно, щоб дитина ще до народження 
чула звуки класичної та народної музики лагідного гармонійного 
характеру: Моцарта, Вівальді, Шуберта, Чайковського. 

З перших миттєвостей життя вухо дитина здатне відчувати подих 
вітру, шелест листя, мамину колискову, спів птахів та тисячі інших 
відтінків звуків. 

Саме здатність чути є першоосновою засвоєння дитиною мови. 
На основі цієї передумови у дитини будуть формуватися рецептивні 
слухові навички. Одночасно з ними формуватимуться продуктивні 
вимовні навички. Тому так важливо, щоб усі діти добре чули від 
народження. Якщо у дитини будуть якісь проблеми із слухом, їй буде 
важко навчитися говорити у майбутньому. Звичайно наука зробила 
великий крок вперед, щоб навчати глухих від народження діток 
розмовляти. 

Історії відомі факти, коли навіть сліпоглухонімі люди ставали 
видатними людьми. Серед них видатна Хелен Келлер (1880 року 
народження), яка не лише навчилася говорити, читати, писати, а й 
успішно завершила університет, стала автором книг, вміла плавати, 
їздити на коні, була названа найвидатнішою жінкою світу. Важливо 
згадати Ольгу Скороходову, радянського вченого, кандидата 
психологічних наук, яка була сліпоглухонімою від народження. Ці 
приклади слугують для нас взірцем мужності і відданості людей у 
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боротьбі із хворобою. 
Важливою формою профілактики з майбутніми хворобами слуху є 

дотримання здорового способу життя майбутніх батьків, відсутність 
шкідливих звичок (алкоголізму, тютюнопаління, наркомани та ін.) А також 
уникнення вживання ліків, зокрема, антибіотиків. 

НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ФОНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

ЛЕКЦІЯ №1 

П Л А Н 
1. Звукова будова мови - основа мови. 
2. Принципи навчання основ фонетики. 
3. Особливості навчання основ фонетики. 
4. Система вправ для формування вимови. 
5. Оцінювання вимови дошкільників. 

МОВНІ АСПЕКТИ 
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І. Звукова мова - основа мови 

Мова як засіб спілкування виникла ι існує, перш за все, як звукова 
мова. Матерію мови складаю~ь фонеми (звуки мови) і просодеми 
(елементи інтонації). Фонеми - найменші одиниці мови / і, р, t, І /. 

Просодеми - елементи інтонації, яка має такі характеристики: 
висота голосового тону, темп, тембр, гучність голосу, ритм, наголос. 

Мета навчання іншомовного сЬонетичного матеріалу - срормування 
навичок іншомовної артикуляції. 

ФОНЕТИЧНІ НАВИЧКИ 

РЕЦЕПТИВНІ СЛУХОВІ ПРОДУКТИВНІ ВИМОВНІ 
НАВИЧКИ НАВИЧКИ 

Засвоюючи мову, дитина спочатку засвоює звукову матерію мови 
(сронеми, просодеми), а вже на фонетичній основі - лексику і граматику. 
На основі навичок вимови сформуються усі види мовленнєвої діяльності. 

Тому срормування навичок вимови набуває пріоритетного значення 
у порівнянні з іншими. 
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Лексичні навички Граматичні навички 

ВИМОВНІ НАВИЧКИ 

Педагог, який навчає дітей дошкільного віку ІМ, повинен мати гарну 
іншомовну артикуляцію, володіти інтонацією. 

2) Проте імітативний процес з метою навчання вимови має 
спиратися на принцип свідомості, тобто дитина має обов"язково 
розуміти значення тих слів, які вона вивчає. О.Ю.Протасова:, Для дітей 
повторення почутого є природною потребою, і якщо воно спрямовується 
заданим руслом, то може стати свідомим та ефективним". 

3) Діти через вікові особливості, не можуть досягнути безпомилкової, 
автентичної вимови в умовах штучного білінгвізму. Тому навчання 
вимови ІМ дошкільників будується на основі принципу апроксимації, 
тобто наближення до правильної вимови. 

4) Принцип науковості. Для розвитку правильної іншомовної 
вимови дітей необхідно дотримуватися науково обгрунтованої системи 
навчання основ фонетики. 

II. Принципи навчання основ фонетики 

1) Формування вимовних 
навичок відбувається на основі 
принципу імітації. До 12 років 
у дітей спостерігається 
гнучкість артикуляційного 
апарату, що дає змогу 
оволодіти без акценту вимовою 
практично усіх мов світу. Після 
12 років спостерігається 
жорсткість мовного апарату. 
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Спеціальними методичними принципами навчання дошкільників 
фонетики ІМ є принципи: 

- комунікативної спрямованості навчання фонетики; 
- свідомого опанування фонетичним матеріалом; 
- порівняльного аналізу «фонетичних явищ іноземної та рідної мови; 
- розвитку фонематичного слуху; 
- оцінка виразності мови (інтонаційне сприймання); 
- послідовності введення матеріалу і навчання за зразками 

педагога; 
- навчання вимови літературною британською варіанту англійської 

мови без засвоєння фонетичних особливостей інших варіантів вимови. 

III. Особливості навчання основ фонетики. 
1. Робота над вимовою - не самоціль. Вона підпорядкована 

процесу срормування у дошкільників мовленнєвих навичок та вмінь. 
Формування слухових та артикуляційних навичок здійснюється на 
зразках мовлення, які вивчаються на занятті. Наприклад, якщо на занятті 
вивчаються зразки мовлення: „This is "Who is this?" та слова: ja 
mother", "a father", "a sister", "a brother", то відповідно тренуються звуки 
[s; ζ; h; a:; 9 ; t; r] та інтонаційні зразки стверджувального речення, 

2. Оволодіння іншомовною вимовою відбувається з урахуванням 
особливостей звуковою складу іноземної та рідної мови. 

2.1. Методисти Г.В.Рогова, І.Н.Верещагіна пропонують усі звуки 
англійської мови (AM) у порівнянні з рідною для дітей мовою розділити 
на такі підгрупи: 

І. Звуки, максимально наближені до звуків рідної (української) мови 
за акустичними та артикуляційними сххюливостями, що не вимагають 
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спеціального навчання і засвоюються дітьми шляхом імітації. 
/ b, m, s, ζ,/ 

II. Звуки, що відрізняються від аналогічних у рідній мові за 
суттєвими ознаками, і тому вимагають корекції. Педагог має пояснити, 
у чому відмінність у вимові звуків англійської та рідної мови. / е,ае, і, 
і:, о, э:, І/ 

III. Звуки, які не мають аналогів у рідній мові. Вони вимагають 
поширеного пояснення артикуляції. / η, δ\ θ, w, r, hi 

2.2. Типовою помилкою дітей є недотримання довготи англійських 
голосних, яка у AM має смислорозрізнювальний характер. Це вимагає 
цілеспрямовано навчати дітей відмінності між звуками [і-і:]; [u-u:]; 
[Θ-β:] ; [А -а : ] . 

Необхідно попереджувати явище інтерференції (переносу) між 
звуками [s-θ]; р- dj; [эе-е]; [w-v]; [π-η]; [д - ζ]. 

3. Іфовий характер навчання вимови. Формування навчання 
вимови має бути компонентом ігрової діяльності і організовуватися під 
час ігрової фонетичної зарядки. В основу фонетичної зарядки покладено 
звуконаслідування з цікавими сюжетами. т — 
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Методист 3. Нікітенко пропонує вводити у фонетичну зарядку 
спеціального персонажа - пана Язичка - Mr. Tongue. 

Інші методисти використовують клоуна Clown, імітацію різних звуків, 
що нас оточують: здуємо пір'їнку [ррр]; задуємо свічку [www]. Можна 
використовувати вправи на звуконаслідування, наприклад:«Малята, 

давайте покатаємося на потязі. Потяг рушає /tjtjtj/. А тепер поїдемо 

Ми пропонуємо розучувати вимову з пані Вимовою та її 
дресированими звірятами. 
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IV. Система вправ для тренування вимови. 
Вправи поділяються на: 
1) вправи на тренування дітей у сприйманні і вимові звуків, слів, 

зразків спілкування; 
2) вправи на розвиток у дітей фонематичного слуху. 
Перша група вправ використовує свідому та несвідому імітацію: 
а) свідома імітація вимагає пояснення вимови. Наприклад: „Діти, 

поставте кінчик язичка на горбики за зубками. Вимовте звук [t 11]. Для 
цього використовують схеми із зображенням пана Язичка; 

б) несвідома імітація - повторення за вчителем. Наприклад: „Діти, 
повторіть, як мукає корівка [ти; ти; ти] - [mm т] . 

Друга група вправ МІСТИТЬ: 
а) вправи на диференціацію звуків, слів, зразків мовлення на слух; 
Наприклад: .Діти, до нас залетіли комарики [ζ ζ ζ] і бджілки [ррр]. 

Хто хоче бути комариком, вимовляйте [ζ ζ ζ], а хто бджілкою [ррр]. 
б) вправи на звуковий аналіз. 
1. Послухайте слова і підніміть руку, коли почуєте звук [a:]: mother; 

us; nut; father. 
2. Послухайте слова і скажіть, у яких з них чується звук [г]: book; 

doll; red. 
3. Вимовте звук, а потім слово з цим звуком [ w ]: doll, tall, wall. 
4. Послухайте вимову англійського звука [d] та українського звука 

[о]. Де ви чуєте [d], а де [д]? Desk; dress; dip; Дмитро; дах; день. 
5. Вимовте англійський звук [г], порівняйте його з українським [р]. 
Матеріал для роботи над вимовою міститься у примовках, 

пісеньках, лічилках, які використовуються на занятті. 
У дошкільному закладі діти мають ознайомитися з компонентами 

132 



інтонації: мелодією, фразовим та логічним наголосом, пауза цією. Робота 
над інтонацією проводиться під час виконання ігор. 

V. Оцінювання вимови дошкільників. 
Оцінюючи мовлення дітей, педагог враховує і виправляє 

фонологічні помилки (ті, що впливають на зміст). 
Фонетичні помилки (ті, що впливають на якість звучання) у 

відповідності з принципом апроксимації до уваги не беруться. 
Педагог має відзначити, похвалити дітей за успіхи у оволодінні 

вимовою. Але протиставляти дітей, яким краще дається вимова, тим, 
які мають у цьому труднощі, не можна. 

Типи помилок: 
1. Фонетичні помилки. 
Потрібно вимовляти / red/, а дитина вимовляє /ред/. 
2. Фонологічні помилки. 
Потрібно вимовляти /p»t /, а дитина говорить /wait/ або /d«t/. 

Семінарське заняття № 1 (модуль 2) 

Тема. НАВЧАННЯ ФОНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 
Мета: оволодіти технологією навчання дошкільників іншомовною 

фонетичного матеріалу: 
- продемонструвати знання; 
- продемонструвати навички навчання фонетичною матеріалу. 
Опрацюйте рекомендовану літературу з теми і виконайте завдання 

для самоконтролю, (с. 34) 

Хід заняття 
1 .Візміть активну участь у занятті. 
2. Підготуйте усну відповідь на питання: 
2.1. Об'рунтуйте використання принципів науковості, імітації, 

свідомості у дошкільному навчанні іншомовної вимови? 
2.2. Яким чином фонетичний матеріал інтегрується з лексичним та 

граматичним у зразках мовлення? Наведіть приклади. 
2.3. Як можна поділити звуки англійської мови у порівнянні із 

звуками української мови? Які особливості навчання кожної групи звуків? 
2.4. Проаналізуйте систему вправ для срормування у дошкільників 

іншомовної вимови. 
2.5. Поясніть особливості оцінювання вимови дошкільників. 
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3. Практичне завдання. Користуючись посібником "Заняття з 
англійської мови у дошкільному навчальному закладі /теорія і практика/ 
" організуйте проведення фонетичної зарядки будь - якого заняття. За 
приклад візьміть фонетичну зарядку заняття № 1. 

4. Перевірте свої знання, користуючись тестом № 1 (модуль 2). 

МОДУЛЬ 2 
Змістовий модуль 2 

НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЛЕКСИЧНОГО ТА ГРАМАТИЧНОГО 
МАТЕРІАЛУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ЛЕКЦІЯ №2 

П Л А Н 
1. Лексика - будівельний матеріал мовленнєвої діяльності. 
2. Принципи навчання лексики. 
3. Формування лексичних навичок. 
4. Система вправ для формування лексичних навичок. 
5. Навчання граматики на основі зразків мовлення. 
6. Психсітогічнісюобггивосгіо 
7. Послідовність навчання дошкільників граматики AM. 
8. Принципи навчання граматики AM. 
9. Система вправ для формування граматичних навичок. 

І. Лексика - будівельний матеріал мовленнєвої діяльності. 
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Огхбпивістю навчання дсшапьнике ІМ є те, що мовний матеріал не 
поділяють на сронетичний, лексичний, грамаггичний, як це робиться в школі 
та ВНЗ, а, навпаки̂ со̂ єдггують у зразки мовлення, так звані „мовні кубики", 
за визначенням О.Й.Неггтевииькоі'. 

У програмі /інтійська мова для дітей дсшальнсго вік/' відібрано 32 
типових зразки мовлення „мовних кубика". 

Наприклад: 
Who are 

you? 

Слова, які наповнюють сам кубик, - це і є, образно кажучи, будвелыний 
матеріал, наповнення для матриці (форми) кубика Якщо дитина 
запам"ятапа цей зразок мовлення, у майбутньому, змінивши лексичний 
матеріал, мете буде побудуванні 

Наприклад 

What are 
you? 

Who are 
they? 

Who 
he? 

What I was 
she? 

Для навчання дошкільників відібрано лексичний мінімум зі сфер 
дитячого спілкування, передбачених програмою нар вння. 

Активний лексичний мінімум - це той лексичний матеріал, яким діти 
повинні користуватися у процесі егилкування. Пасивний лексичний мінімум 
вимагає засвоєння лексики, яку діти мають лише розуміти під час 
аудіювання. 

IL Принципи навчання лексики. 
В основу навчання дешапьникв лексики AM мають бути гкжладені 

принципи: 
-тематичного введення леїсики; 
- відбору лексичних одиниць з урахуванням к егіолучуванесті; 
- словникового мінімуму; 
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- введення лексичних одиниць на основі чуттєвого досвіду; 
- навчання за зразками мовлення; 
- засвоєння лексики у активній ігровій діяльності. 

О.Й.Негневицька, А.М Шахнарович стверджують, що слова 
проходять процес узагальнення ι зберігаються у пам"яті у вигляді фуп, 
пов'язаних тематично. 

Не можна пропонувати дітям ізольовані слова, необхідно 
об"єднувати лексичний матеріал певною темою. 

III. Формування лексичних навичок. 
Ми ніколи не вимовляємо слова просто так. Вживання слова 

завжди обумовлено мотивом і метою. Діти мають чітко усвідомити: 
- мотив (для чого говорити?) 
- та мету (що говорити?). 
Наприклад, гра „Хатинка у лісі". 
„У хатинці живуть лісові звірята. Ми потрапили під дощ і хочемо 

сховатися в хатинці. Ми стукаємо, а звірята нас питають: „Хто ти? Як 
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тебе звати?" Ми повинні відповісти, тоді нам відчинять двері". 
Мотив - ми розуміємо, для чого треба відповідати. 
Мета - ми повинні назвати своє ім"я, сказати хто ми. 
Яку кількість лексичних одиниць вводити на одному занятті? 
Різні методисти відповідають по-різному. 
А.М.Богуш пропонує 2-8 слів. 
Т.К.Полонська зазначає, що не слід боятися вводити 15-20 нових 

слів. 
Наш досвід доводить, що достатньо для заняття введення нового 

матеріалу відібрати 2-4 зразка мовлення та 8-10 нових слів. 
Наприклад, на першому занятті вводяться фрази: 
What is your name? My name is... 
Who are you? I am a boy (a girl, a teacher). 
Можна ввести назви казкових персонажів, дресированих тварин 

пані Вимови, які будуть відноситися до пасивного мінімуму. 

IV. Система вправ для формування лексичних навичок. 
У відповідності з принципом засвоєння лексики у активній ігровій 

формі, лексичний матеріал вводиться у вигляді казкової (проблемної) 
історії на занятті № 1 підцикпу. Наприклад: тема „Одяг". 

„Діти, сьогодні ми поїдемо до Індії. Там люди розмовляють 
англійською мовою. Там ми будемо відпочивати і купатися у Індійському 
океані. Що ж ми візьмемо туди з одягу? 

Girls, put on a blouse, a skirt or a dress and shoes. 
Boys, put on a shirt, a jacket, trousers and shoes. 
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У відповідності з принципом введення нової лексики на основі 
чуттєвого досвіду, розучування лексичного матеріалу відбувається з 
використанням екстра- та паралінгвістичних засобів, наочності різного 
типу. Таким чином у свідомості дитини встановлюється зв"язок між 
фактом дійсності і словом, що означає цей факт. 

Наприклад, розучуючи лексику, що означає рухи, діти разом з 
вихователем виконують ці рухи у різному темпі, і повторюють дієслова: 

Jump (3 p.) - діти стрибають; Walk (3 p.) - діти ходять по кімнаті. 
На занятті №2 підциклу дітям пропонуються для виконання різні 

рецептивно-репродуктивні ігри. 
1. Гра на аудіювання слова та пасивне його впізнавання. 
rpa„YesorNo". 
Педагог показує дітям картинки із зображенням продуктів і називає 

їх англійською мовою. Якщо продукт названо вірно, діти кажуть „Yes", 
якщо неправильно „No". 

Orange Strawberry 
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Peach Apple 

2. Гра на аудіювання слова та його активне впізнавання. 
Гра „Lay the table". 
Із певної кількості запропонованих слів дитина мусить вибрати одне. 
„Ми накриваємо на стіл. У коробці знаходяться: a fork - виделка, а 

knife - ніж, a spoon - ложка, a plate - тарілка, а сир - чашка". 
Педагог звертається до ДИТИНИ „Таке а сир!" 
Дитина мусить взяти чашку. 

3. Вживання слова з підказкою. Гра „At the cafe" 
Офіціант пропонує напої (демонструються відповідні картинки): 
Water, juice, coffee, tea. Дитина: juice. 

4. Вживання слова без підказки. 
Попередня гра виконується без наочності. 
5. Самостійне вживання слова з вибором. Гpa „Fumiture". 
У магазині меблів ми купуємо ті предмети, що нам потрібні. 
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Дитина називає: a chair, a table. 

6. Самостійне вживання слова без вибору. 
Педагог пропонує пограти у гру, де немає вибору і потоібі-ю назвати 

усі предмети (кольори та їн.). 
Гра „At the shop". 
Щоб купити набір фломастерів, необхідно 

назвати усі кольори (green, blue, black, red), тоді 
фломастери вам віддадуть. 

На занятті № 4 підциклу (практика з спілкування) 
діти беруть участь у сюжетно-рольових іграх, де використовується 
лексика, введена на занятті №1. 

140 



V. Навчання граматики на основі зразків мовлення. 
Під час навчання граматики ІМ у школі та ВНЗ педагог використовує 

правила-інструкції, граматичні терміни, моделі-схеми граматичних 
структур та ін. 

Навчаючи дошкільників граматичного матеріалу, педагог не може 
використовувати вищевказані засоби. 

Оптимальним способом навчання граматики ІМ дошкільників є 
вивчення граматичних форм і конструкцій за зразками мовлення 
(моделями). 

Зразок мовлення (ЗМ) - це типова одиниця мовлення, що служить 
опорою для утворення за аналогією інших одиниць мовлення, які мають 
таку саму структуру. ЗМ поєднує різні аспекти мови (граматику, лексику, 
фонетику) у готове до застосування (чи сприймання) ціле. Зразок 
мовлення має граматичну структуру та лексичні одиниці, що 
наповнюють цю структуру. 

Програма .Англійська мова для дітей дошкільного віку" пропонує 
для навчання дошкільників науково обгрунтований граматичний мінімум, 
який складається із активного та пасивного мінімуму. 

Види мовленнєвих одиниць. 
Кожна мовленнєва одиниця має свою структуру Розрізняють п"ять 

рівнів мовленнєвих одиниць: 
1) рівень словоформи (слово); 
2) рівень словосполучення; 
3) рівень фрази (речення); 
4) рівень понадфразової єдності (два та більше взаємопов"язаних 

речення); 
5) рівень тексту. 
Активний граматичний мінімум для навчання дошкільників охоплює 

перших три рівні; четвертий та п"ятий рівні відносять до пасивного 
граматичного мінімуму, що допомагають створювати іншомовне 
середовище. 

VI. Психологічні особливості оволодіння дошкільниками 
граматикою англійської мови. 

Л .С.Виготський відзначав, що оволодіваючи рідною мовою, дитина 
проходить шлях від інтуїції до знання, а оволодіваючи нерідною, 
навпаки, - від знання до інтуїції. 

Корній Чуковський у книзі „Від двох до п"яти" навів багато кумедних 
випадків того, як говорять діти цього віку. Наприклад „дитинки", а не 
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Літи", „у рибів немає зубів" та ін. 
Англійські діти часто говорять .corned" замість „сагпе", Bfooties" 

замість "feet". 
О.Й.Негневицька, А-М.Шахнарович вказують, що діти, не знаючи 

граматичних правил рідної мови, інтуїтивно відкривають їх і прагнуть 
дотримуватися їх більш послідовно, ніж дорослі. 

В.Н.Гвоздьов, Н.І.Гаврилова та ін., які досліджували дитяче 
мовлення, зробили висновок, що засвоєння граматичного матеріалу у 
дитини починається з речення, тобто з суб"єктно-предикатних відносин, 
які є структурним каркасом висловлювання. 

Отже, навчання дошкільників граматики ІМ на основі зразків 
мовлення є науково об'рунтованим. 

Засвоєння граматики 

Рідна мова 

інтуїція знання інтуїція знання 

Іноземна мова 

знання інтуїція знання інтуїція 

VII. Послідовність навчання дошкільників граматики 
англійської мови. 

1. Наказові речення. 
На початковому етапі навчання ІМ спостерігається тенденція до 

вживання дітьми простих речень, які складаються з одного слова. Тому 
спочатку дітям найлегше вдається засвоїти наказові речення у такій 
гтослідовності: 

1. Звертання + дієслово у наказовій формі. 
Sasha, run. 
2. Наказова форма + іменник. 
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Bring a ball. 
3. Наказова форма + іменник з прийменником. 
Put on the table. 
4. Наказова форма дієслова + іменник + іменник з прийменником. 
Bring a ball from the box. 
5. Іменник + дієслово у дійсному способі. 
Nina is jumping. 
2. Іменник, займенник. 
Дітям легше спочатку на місці підмета вживати іменник (Sasha is 

running). Вживання займенника спостерігається пізніше (Не is running). 
Діти швидко схоплюють закономірність утворення однини та множини 
іменників з метою використання у іграх. 

3. Часи. 
Діти засвоюють часові форми у такій послідовності: 
№ 1 Present Continuous. 
№ 2 Present Indefinite. 
№ 3 Present Perfect. 
№4 Past Indefinite. 
№ 5 Future Indefinite. 
Діти люблять супроводжувати свої дії коментарем, тому час Present 

Continuous набуває пріоритетного значення у їхньому мовленні. 
4. Типи речень. 
1) Заперечні речення. 
Уживання заперечних речень викликає певні труднощі у дітей. 
2) Запитальні речення. 
Спочатку діти вживають загальні запитання. Пізніше спеціальні 

запитання, що починаються зі слів „where", "what", "who". 
5. Прийменники. 
Діти розуміють прийменники, але найчастіше опускають їх у 

своєму мовленні. 
Наприклад: I go bed-room. 
Прийменники місця і напряму діти засвоюють у такій послідовності. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
То for with from/out of at in on under 

6. Прислівники і прикметники. 
Ці частини мови у мовленні дітей з"являються досить пізно. 
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VIII. Принципи навчання дошкільників граматики AM. 
- свідомості; 
- зіставлення та порівняння граматичних явищ; 
- однієї трудності (на занятті вводиться обмежена кількість 

граматичних явищ у вигляді зразків мовлення); 
- автоматизації граматичних навичок; 
- презентації граматичних явищ з урахуванням віку та етапу 

навчання. 

IX. Система вправ для формування граматичних навичок. 
Граматичний матеріал разом з фонетичним та лексичним у вигляді 

зразків мовлення вводиться на першому етапі заняття введення нового 
матеріалу (№ 1). На другому етапі за допомогою екстра (пара) 
лінгвістичних засобів він розучується. Під час „музичного сеансу" 
закріплюється. 

На заняттях № 2 - № 3 відбувається тренування цього матеріалу з 
метою формування граматичних навичок. Для цього використовуються 
різні типи вправ. 

1. Аудіювання граматичної структури і відтворення її. 
Гра „Сніжка" 
Педагог бере м"яч і дає першій дитині, промовляючи: „What do 

you like?". Дитина передає його тому, хто стоїть поряд, і повторює 
структуру. І так по колу. 

2. Вживання структури з опорою на наочність. 
Гра „At the Cafe". 
Офіціант, пропонуючи набір картинок. Запитує: „What do you like?" 

Дитина, вибираючи одну чи кілька картинок, відповідає: „І like milk". 
3. Вживання структури без опори на наочність. 
Попередня гра виконується без картинок. 
4. Самостійне вживання структур. 
Ми пишемо звукового листа Пітеру Пену до Англії. Діти, розкажіть, 

що ви любите їсти. 
Серед дітей є значна кількість „мовчунів", які тривалий час лише 

спухають, але не говорять. Практика доводить, що такі діти обов"язково 
будуть розмовляти іноземною мовою, лише необхідно створити умови 
для зняття „психологічного бар'єру". 
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Семінарське заняття № 2 (модуль 2) 

Тема. Навчання іншомовного лексичного та граматичного 
матеріалу 

Мета. Оволодіти технологією навчання дошкільників іншомовного 
матеріалу: 

- продемонструвати знання; 
- продемонструвати навички навчання лексичного та граматичного 

матеріалу. 
Опрацюйте рекомендовану літературу з теми і виконайте завдання 

для самоконтролю, (с. 34-35) 

Хід заняття 
1. Візьміть активну участь у практичному занятті. 
2. Дайте відповідь на одне із запропонованих питань: 
2.1. Які основні принципи покладено в основу навчання 

дошкільників іншомовного матеріалу? 
2.2. Чому у дошкільному навчанні мовний матеріал (фонетичний, 

лексичний, граматичний) об'єднують для вивчення у мовленнєві зразки? 
2.3. У якій послідовності слід навчати дошкільників іншомовного 

граматичного матеріалу? 
2.4. Охарактеризуйте систему вправ, які сприяють формуванню 

лексичних навичок? 
2.5. Охарактеризуйте систему вправ, які сприяють формуванню 

граматичних навичок? 
З.Практичне завдання. 
3.1.Користуючись посібником « Заняття з англійської мови у 

дошкільному навчальному закладі», проаналізуйте підцикл занять № 
33- 36 з теми « Тварини і птахи». 

3.2. Випишіть, який лексичний та граматичний матеріал відібрано 
для навчання. 

3.3. Які ігри для срормування лексичних навичок пропонуються 
для опрацювання? 

3.4. Які ігри для срормування граматичних навичок пропонуються 
для опрацювання? 

4. Перевірте свої знання, користуючись тестом № 2 (модуль 2). 
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Практичне заняття № 1 (модуль 2) 
Тема: Навчання дошкільників іншомовного матеріалу 
Мета: Оволодіти технологією навчання дошкільників іншомовного 

матеріалу. 
Завдання: 
- сформувати знання і навички навчання лексичного і граматичного 

іншомовного матеріалу. 
Хід заняття 
1. Користуючись програмою „Англійська мова для дітей 

дошкільного віку" с. 34-53 (Розділ „Розподіл матеріалу між заняттями") 
у колонці „ Заняття введення нового матеріалу», знайдіть лексичний та 
граматичний матеріал, який запропоновано для вивчення. 

2. Укладіть свій варіант заняття № 1-4. Запропонуйте власну 
казкову (проблемну) історію для введення лексичного та граматичного 
матеріалу. А тепер запропонуйте власні екстра (пара Лінгвістичні засоби 
для розучування цього матеріалу разом з дітьми. 

3. Запропонуйте власні: 
а) рецептивні; 
б) репродуктивні; 
в) продуктивні ігри. 
4 У посібнику „Заняття з англійської мови у дошкільному 

навчальному закладі /теорія і практика/» знайдіть заняття, що відповідає 
заняттю програми, з якого ви брали зразки мовлення. Наприклад, у 
програмі ви вибрали заняття №5 на с. 35 /введення нового матеріалу/ 
з теми «Давайте познайомимося», де пропонуються такі зразки 
мовлення: «Howold are you? I am... (one, two, three, four, five)». 

Тепер відшукайте заняття №5-8 на с. 161-167 у посібнику 
«Заняття...». Порівняйте власні занятті на введення, тренування, 
практику у спілкуванні із запропонованими у посібнику. 

5. Змоделюйте одне із занять разом із своїми однокурсниками, 
які будуть виконувати ролі дошкільників. Створіть групи з трьох осіб, 
де один студент виконує роль педагога, а інші - ролі дітей. 

Індивідуальне заняття № 1 (модуль 2) 
Тема. Навчання дошкільників іншомовного матеріалу 
Мета. Формувати процедурні знання про технологію навчання 

дошкільників іншомовного матеріалу за допомогою комп'ютерних 
навчальних програм. 

Завдання. Ознайомитися з комп'ютерними навчальними 

146 



програмами для раннього навчання ІМ 
План 
1. Ознайомитися з комп'ютерними навчальними програмами для 

навчання дошкільників англійської мови як іноземної 
1) Welcome 1. CD-ROM( set of 4); 
2) The Express Picture Dictionary for young learners. CD-ROM. 
2. У ролі .дошкільника'' виконайте ігрові завдання запропонованих 

програм. 
За наведеною нижче схемою опишіть 3 -5 найцікавіших на Вашу 

думку ігрових завдань та підготуйте усне повідомлення про них. 
Схема опису ігрового завдання 
1 .Практична мета. 
2. Розвивальна мета. 
3.Інструкція до виконання. 
4. Навчальний матеріал. 
5. Персонажі. 
6. Спосіб контролю. 

МОДУЛЬ 2 
Змістовий модуль З 

НАВЧАННЯ МОВЛЕННЄВОГО МАТЕРІАЛУ 
НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ АУДІЮВАННЯ ТА ГОВОРІННЯ 

ЛЕКЦІЯ № З 
П Л А Н 
1. Особливості раннього навчання аудіювання. 
2. Послідовність навчання аудіювання. 
3. Зміст аудіювання. 
4. Контроль аудіювання. 
5. Компоненти усного мовлення. 
6. Форми говоріння. 
7. Підходи до навчання говоріння. 
8. Послідовність навчання. 
9. Розподіл матеріалу між заняттями. 
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І. Особливості раннього навчання аудіювання. 
Аудіювання (слухання) - рецептивний вид мовленнєвої діяльності. 

Рецептивна діяльність: 

Аудіювання Читання 

Продуктивна діяльність: 

Говоріння Письмо 

Аудіювання - це сприймання повідомлення на слух і підготовка у 
внутрішньому мовленні зворотної реакції на почуте. 

Аудіювання і говоріння - це дві взаємопов'язані сторони усного 
мовлення. Фази слухання і говоріння у спілкуванні змінюють одна одну. 
Аудіювання готує говоріння, а говоріння допомагає формувати 
сприйняття мовлення на слух. 

Розрізняють два види аудіювання: 
1) аудіювання з повним розумінням; 
2) аудіювання з розумінням основного змісту почутого. 
Для раннього навчання необхідно застосувати аудіювання з повним 

розумінням почутого. 
Аудіювання є і метою і засобом навчання. 
Мета - навчитися повноцінно спілкуватися ІМ можна лише за умови 

сформованості умінь в аудіюванні. 
Засіб - за допомогою аудитивних умінь формуються уміння у 

говорінні, читанні, письмі. 
Завдання навчання аудіювання. 
1. Вчити дітей сприймати і розуміти на слух одиниці мовлення 

(фонеми, слова, словосполучення, мікротекст). 
2. Формувати аудитивні навички і вміння. 

II. Послідовність навчання аудіювання. 
Перед початком навчання аудіювання необхідно: 
1. Підібрати матеріал для аудіювання. 
2. Вибрати форму подачі матеріалу. 
3. Підібрати опори, що полегшать процес сприймання (наочність, 

міміка, жести, інтонації тощо). 
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4. Визначити кількість подач матеріалу. 
5. Обрати форму контролю. 
На занятті введення нового матеріалу № 1 підциклу вводиться 

новий матеріал. 
І етап - аудіювання (слухання) 

нового матеріалу. Тривалість 2-5 
хвилин. Діти слухають казкову 
(проблемну) історію, яку розігрує 
вихователь. 

II етап - розучування. 
Діти, ще раз прослухавши зразок 

мовлення, повторюють його за 
вихователем. 

Ψ 

III етап - „музичний сеанс" (сеанс сну). 
Діти слухають новий матеріал на фоні 

спокійної музики або в тиші. 
Заняття № 2-4, як правило, 

починається фонетичною зарядкою, під 
час якої діти спочатку слухають, потім 
повторюють звуки, слова, інтонаційні 
зразки слідом за пані Вимовою та її 
друзями. 

III. Зміст навчання аудіювання. 
Для навчання аудіювання педагог відбирає цікаві фабульні тексти 

(казки, пригоди) невеликого розміру. Прості, зі стійким сюжетом. 
Необхідно, щоб процес аудіювання супроводжувався виразною 

яскравою наочністю, яка поряд з перекладом є важливим засобом 
семантизації. 
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Вірші, лічилки, пісні, ігри, записані на аудіокасету чи компактдиск 
носіями мови - є важливим засобом формування аудитивних умінь. 

Розглянемо фрагмент заняття № 69 « Введення нового 
матеріалу». Тема «Іграшки. День народження». 

Педагог «Діти, нам подзвонив Вінні-Пух і запросив нас на день 
народження. Ми поїдемо до нього, але спочатку підемо у магазин і 
купимо подарунки. 

This is a shop! 
Good morning! 
Give me, please, 
a toy (3t), a balloon (3t) 
aflag(3t) 
a brick (3t). 
Many toys (3t). 
Many bricks (3t), 
flags (3t), 
many balloons (3t). 
Lets go 

— Це магазин. 
—Доброго ранку! 
Дайте мені, будь ласка, ігра
шку, повітряну кульку, 
прапорець, 
цеглину. 
Багато іграшок. 
Багато цеглинок, 
прапорців, 
кульок. 
Давайте поїдемо. 
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by train (3t) 
by plane (3t) 
by ship (3t) 
by boat (3t) 
We are here. 
Hallo Winni! Hi! 
Hi! 
Happy birthday! 
Let's sing a song 
Happy birthday to you (2) 
Happy birthday, 
dear Winnie, 
Happy birthday 
to you. 
These are flags, 
Bricks, 
balloons. 

поїздом, 
літаком, 
кораблем, 
лодкою. 
— Ми тут. 
— Привіт, Війні! 

—З днем народження! 
Давайте заспіваємо пісню 
— З днем народження ,(2 рази) 
З днем народження, 
дорогий Вінні, 
З днем народження! 

Це—прапорці, 
цеглинки, 
повітряні кульки. 

Під час «Музичного сеансу (Сеансу сну)» діти ще раз мають нагоду 
послухати новий матеріал. 

151 



IV. Контроль аудіювання. 
Аудіювання - внутрішня діяльність, яка не піддається 

спостереженню. Тому необхідно постійно контролювати розуміння 
почутого дітьми. Для цього використовуються такі засоби: 

1. Наочність. 

Педагог читає пари слів, діти мають показати на малюнку, 
a mouse a house 
a car a star 
2. Слова .yes", "по" 
а) "Alec is going," - говорить педагог. "No" - відповідають діти. 
б) "Alec is running" "Yes". 

3. Виконання наказів. 
Педагог: "Jump, run, walk", "Put!"," Clean"," Water". 
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V. Компоненти усного мовлення 

Мотив 
Jf-

- бажання спілкуватися; 

Мета - очікуваний результат від спілкування; 

Засоби -слова, речення для досягнення мети; 

и Умови - обставини дійсності для здіснення спілкування. 

VI. Форми говоріння 

Діалог -*- • Монолог 

Функції діалогу: 
1. Запит інформації - повідомлення інформації. 
2. Пропозиції (прохання, наказ, порада)-прийняття (неприйняття 

пропозиції). 
3. Обмін думками, враженнями. 
4. Взаємопереконання (об'рунтування точки зору). 
Для навчання дошкільників використовуються перші дві форми 

діалогу. 

VII. Підходи до навчання говоріння 
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7.1. Підходи до навмання діалогу 
1.Навчання розпочинається слуханням діалогу-зразка, 

розучування, використання у власному мовленні. 
2. Засвоєння елементів діалогу (реплік); самостійна побудова 

діалогу на основі попередньо засвоєних елементів діалогу-зразка. 
Для навчання дошкільників доцільно використовувати перший 

підхід. 
Етапи навчанна діалогу Типи вправ 

І етап. Аудіювання діалогу-зразка 

(формування рецептивних навичок) 

І група вправ - рецептивні ігрові вправи 

(Заняття № 1 - введення нового матеріалу) 

II етап. Засвоєння репліки і реакції на неї 

(формування рецептивно-репродуктивних 

навичок діалогічного мовлення) 

II група вправ - рецептивно-репродуктивні 

вправи (Заняття № 2 - тренування у 

спілкуванні) 

III етап. Оволодіння діалогом-зразком 

(формування рецептивно-репродуктивних 

умінь мовлення) 

Ш група вправ - рецептивно-продуктивні 

(Заняття № 3) 

IV етап. Складання і продукування власних 

мікродіалогів у типових ситуаціях 

спілкування (формування продуктивних 

умінь діалогічного мовлення) 

IV група вправ - продуктивні (творчі) ігрові 

вправи. Заняття № 4 - практика у 

спілкуванні. Підцикл IV (Заняття№ 13-16-

практика зі спілкування) 

Щоб реалізувати говоріння, у дітей мають бути сформовані 
мовленнєві навички: 

- фонетичні (вимовні та інтонаційні); 
-лексичні; 
- граматичні. 
Ці навички у сукупності переростають у такий операційний рівень, 

як уміння в говорінні. 
Про те, що у дитини сформувалися уміння в говорінні, свідчать 

такі характеристики говоріння, як цілісність, продуктивність, 
самостійність, динамічність, інтегрованість. 

Крім мовленнєвих умінь, необхідно розвивати у дітей власні 
комунікативні уміння, тобто уміння спілкуватися. Подолати 
„психологічний бар"єр" у спілкуванні дитині допоможуть ігровий характер 
навчання, особистісно орієнтований підхід навчання, використання 
ролей-масок. 
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7.2. Підходи до навчання монологу. 
Навчання діалогічного 

мовлення передує навчанню 
монологічного мовлення. 

Монологічне мовлення -
смислове, розгорнуте висловлювання 
мовця, що забезпечує спілкування та 
взаєморозуміння людей. 

Види діалогу: опис, розповідь, 
міркування, переказ. 

Навмання говоріння (діалогічного 
і монологічного мовлення) - це 
компонент ігрової діяльності. 

Неможна давати дітям зав
дання типу: 

- опиши ляльку; 
- скажи, як буде англійсь

кою; 
- заспівай англійською мо

вою пісню; 
- продекламуй віршика. 
Ці самі завдання дитина 

залюбки виконає, якщо вони 
будуть включені у ігрову 
діяльність. 

Обсяг висловлювань з 
кожного виду мовлення 
визначається програмою для 
кожного віку дітей. 

VIII. Послідовність формування соціокультурної компетенції 
Необхідно розвивати у дітей інтерес до мови як скарбниці культури. 

До змісту навчання говоріння включаються елементи країнознавчого, 
національно-культурного характеру у вигляді віршів, пісень, лічилок, 
ігор, казочок та ін. 

Малі форми дитячого фольклору можна використовувати: 
1) на етапах введення матеріалу; 
2) як фонетичну зарядку; 
3) як засіб розрядки, коли дітям потрібний відпочинок. 
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Потрібно дотримуватися такої послідовності у роботі з таким 
матеріалом. 

1 .Розповідь про основний зміст 
твору (вірша, пісні, фізкультхвилинки). 

2. Прослуховування твору вперше 
без перекладу. 

3. Прослуховування твору вдруге 
із порядковим перекладом. 

4. Розучування твору із 
використанням різних засобів 
(наочності, екстра-, паралінгвістичних 
засобів). 

IX. Розподіл матеріалу між заняттями 
У лекції № 6 „Методи, організаційні форми проведення заняття" 

подано таблицю „Організаційні форми проведення заняття з AM". 
Користуючись цією таблицею, педагог обирає форму проведення 
заняття залежно від віку та місця навчання. Виходячи з цього, педагог 
розподіляє зміст навчального матеріалу між заняттями. 
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№ 
п/п 

Вік дитини Місце проведення 
занять 

Розподіл матеріалу між 
заняттями 

1. 3 трьох до п'яти Сім'я Програма „Англійська мова для 
дітей дошкільного віку" 

Розділ Ш. „Розподіл матеріалу 
між заняттями І рік навчання (5 

років)" 

2. 3 трьох до п'яти У ДНЗ у групі дітей 
Програма „Англійська мова для 

дітей дошкільного віку" 
Розділ Ш. „Розподіл матеріалу 
між заняттями І рік навчання (5 

років)" 

3. П'ять років У ДНЗ у групі дітей 
(перший рік навчання 

ІМ) 

Програма „Англійська мова для 
дітей дошкільного віку" 

Розділ Ш. „Розподіл матеріалу 
між заняттями І рік навчання (5 

років)" 
4. Шість років У ДНЗ у групі дітей 

(перший рік навчання 
ІМ) 

Програма „АМ для дітей 
дошкільного віку" 

Розділ fV. „Розподіл матеріалу 
між заняттями", II рік навчання 

(6 років)" 
5. Шість років Перший клас школи, 

перший рік навчання 
ІМ 

„Заняття з ВМ у дошкільному 
навчальному закладі" (теорія і 

практика) 
Розділ IV. Тематичне планування 

занять 

Проте викладений у програмі та посібнику розділ „Розподіл 
матеріалу між заняттями'' - не догма. Педагог на власний розсуд має 
право зменшити (чи збільшити) кількість мовного матеріалу залежно 
від рівня підготовки, розвитку, стану здоров"я дітей, умов навчання. 
Вищевказаною таблицею, програмою, посібником педагог може 
користуватися під час навчання дітей у групі, а також під час 
індивідуальної роботи з дітьми. 

Семінарське заняття № 3 (модуль 2) 

Тема, НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ АУДІЮВАННЯ 
ТА ГОВОРІННЯ 
Мета: перевірити рівень здобутих методичних знань про: 
- особливості срормування мовленнєвих умінь; 
- завдання навчання мовленнєвого матеріалу; 
- зміст аудіювання і говоріння; 
- контроль за сформованістю мовленнєвих умінь. 
Опрацюйте рекомендовану літературу з теми і виконайте завдання 

для самоконтролю, (с. 35-36) 

Хід заняття: 
1. Візьміть активну участь в практичному занятті. 
2. Дайте відповідь на одне із запропонованих питань: 
2.1. У чому полягають особливості навчання дошкільників 

іншомовного усного мовлення? 
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2.2. Які завдання розв'язуються у процесі навчання аудіювання ІМ? 
2.3. Що ви можете розказати про зміст навчання аудіювання? 
2.4. У якій послідовності здійснюється навчання аудіювання ? 
2.5. Які засоби можна застосовувати для контролю над розумінням 

почутого? 
2.6.3 яких компонентів складається усне мовлення? 
2.7. Як навчати дошкільників діалогічного мовлення? 
2.8. Як навчати дошкільників монологічного мовлення? 
3. Практичне завдання. 
3.1.3 програми „Англійська мова для дітей дошкільного віку», з 

розділу „ Розподіл матеріалу між заняттями» (с. 34 - 53) в колонці 
„Заняття введення нового матеріалу» знайдіть мовний матеріал, який 
запропоновано для вивчення. 

3.2. Запропонуйте власну казкову (проблемну) історію для навчання 
дошкільників аудіювання, використовуючи мовний матеріал з пункту 3.1. 

З.З.У посібнику „Заняття з англійської мови...» знайдіть заняття, 
що відповідає заняттю програми. Порівняйте власну історію із 
запропонованою в посібнику. 

3.4. Зафіксуйте конспект власного заняття на введення нового 
матеріалу. Укажіть практичну, освітню, розвивальну, виховну мету 
заняття, засоби навчання, хід роботи. 

3.5. Змоделюйте власне заняття у групі з двома своїми 
однокурсниками. Ви будете виконувати роль педагога, а інші студенти 
-ролі дітей. 

4. Перевірте свої знання, користуючись тестом № 3 (модуль 2). 

Індивідуальна робота № 2 (модуль 2) 

Тема. Навчання дошкільників іншомовного мовленнєвого матеріалу 
Мета: набуття навичок користуватися навчально-методичним 

комплексом для раннього навчання ІМ 
Завдання: ознайомитися з навчально-методичним комплексом 

для навчання дошкільників ІМ 
План 
1. Ознайомтеся з навчально-методичними комплексами для 

дошкільного навчання ІМ. 
2. Проаналізуйте, які ситуації спілкування сприяють виробленню у 

дошкільників іншомовних комунікативних умінь. 
3. Законспектуйте, які комунікативні вправи і в якій послідовності 
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має використовувати вчитель ІМ упродовж занять № 49-52 (тема «їжа. 
У магазині».) для формування іншомовних комунікативних умінь. 

МОДУЛЬ 2 
Змістовий модуль 4 

СПЕЦИФІКА КОНТРОЛЮ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
ДОШКІЛЬНИКІВ. ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ 

ЛЕКЦІЯ №4 
П Л А Н 
1. Види і форми контролю. 
2. Урахування психологічних особливостей дошкільників під час 

оцінювання. 
3. Обпік знань та вмінь. 
4. Завдання для перевірки сформованості умінь. 
5. Планування занять. 

І. Види і форми контролю 
Контроль застосовується для визначення і оцінювання рівня 

сформованості іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь дошкільників. 
Розрізняють такі види контролю: поточний; рубіжний; тематичний; 
підсумковий. 

Мета поточного контролю - отримати інформацію чи діти зрозуміли 
новий матеріал, оволоділи мовними явищами. Поточний контроль має 
місце на кожному занятті. 

Рубіжний контроль має місце по закінченню вивчення підцикпу. 
Тематичний контроль має місце по завершенню циклу-теми. 
Підсумковий контроль - має місце в кінці півріччя чи року 

навчання. Найчастіше проходить у формі свята. 
Після завершення вивчення програмною матеріалу кожної підтеми 

заняття заключного четвертого циклу проводяться у формі сюжетно-
рольових чи театралізованих ігор з метою закріплення умінь і навичок 
використовувати раніше вивчену лексику і граматичні структури для 
спілкування. 

У кінці навчальних півріч заняття останньою підцикпу бажано 
присвятити підготовці і проведенню дитячого ранку для батьків 
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англійською мовою. 

II. Урахування психологічних особливостей дошкільників 
під час оцінювання 

Р.С.Буре зазначає: „Розумна вимогливість необхідна, але при 
цьому не повинна мати прояв роздратованість, нетактовність". 

О.О.Леонтьєв наголошує: „Потрібно бережно ставитися до помилок 
дітей, не потрібно їх обов'язково виправляти". 

Не можна привертати увагу дітей до помилок однієї дитини, вона з 
часом сама виправиться. Якщо ж корекція необхідна, її роблять у 
делікатній формі, краще в індивідуальному режимі. 

III. Облік знань та вмінь 
Для обліку різних видів контролю педагог веде спеціальний журнал. 

Форма такого журналу може мати вигляд: 

№> 
п/ 
π 

Прізвище та 
ім'я дитини 

Цикл: (назва теми) №> 
п/ 
π 

Прізвище та 
ім'я дитини І 

підцикл 
II 

підцикл 
III 

підцикл 
IV 

підцикл 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Петренко Іра + + - -
2 Шевчук 

Петрик 
+ + + + 

3 Іценко Сашкс + іб - -

На заняттях введення матеріалу (1, 5, 9) педагог ставить дітям 
знак "плюс", якщо дитина була на занятті і сприймала навчальний 
матеріал. 

На заняттях з тренування (2,3,6,7,10,11) за виконання рецептивних 
та репродуктивних ігрових вправ педагог ставить знак «плюс», якщо 
дитина справилася із завданнями і «мінус», якщо ні. 

На заняттях з практики у спілкуванні (4,8; 12,13,14) у відповідній 
графі значками «плюс» чи «мінус» відзначається сформованість 
навичок іншомовного спілкування. 

На 15-16 заняттях, залежно від системи, яка склалася у навчанні 
дітей англійської мови, оцінка може бути зроблена на основі загального 
оцінювання успішності дитини під час занять чи у індивідуальному 
режимі. В останньому випадку педагог пропонує дітям цікаві ігрові 
завдання. Успішне виконання їх дає змогу судити про сформованість 
певних навичок чи умінь. 
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Знак „нб" ставиться за пропуск заняття. 
Оцінки не виставляються. 
Можна використовувати прапорці, зірочки, іграшки із „кіндер-

сюрпризу" для заохочення активності дітей. 

IV. Завдання для перевірки сформованості вмінь. 
Завданнями на індивідуальну перевірку сформованості мовних 

продуктивних навичок можуть бути: 
1. «Діти, до вас телесронує Дід Мороз і він хоче знати, хто, крім 

вас, живе у вашій квартирі, щоб приготувати подарунки". (Тема «Сім'я».) 
2. «Тато Карло майструє Буратіно. Які частини тіла повинен він 

вирізьбити з колоди? Назвіть їх». Дітям пропонують макет ляльки. (Тема 
«Частини тіла»). 

3. «На малюнку тварини і птахи. Вони захворіли. Треба'назвати 
лікарю Ай-Болиту, хто захворів». (Тема: «Тварини і птахи»). 

4. «На вулиці тепло, можна йти гуляти. Що ви порадите одягнути 
Мікі-Маусу?". Дітям пропонують набір лялькового одягу (Тема «Одяг») 
тощо. 

Завданнями на перевірку сформованості мовленнєвих умінь 
говоріння можуть бути: 

1. «До нас завітав тренер зі спорту (демонструється лялька). Він 
хоче знати, як вас звати, скільки вам років, де ви живете?». Педагог 
виконує роль ляльки, дитина відповідає. 

2. «Ми завітали до кафе. Попросіть офіціанта подати вам улюблені 
страви та напої». Учитель-офіціант, дитина - відвідувач (Тема «їжа»). 

З «Чарівне дзеркало». Дзеркало (вчитель) виконує дії і коментує 
їх. Дитина повторює за вчителем. 

Педагог: I am washing. 
Дитина: I am washing. 
Педагог: What are you doing? 
Дитина: I am washing. 
Коли діти на занятті стомлюються, педагог під ритмічну музику 

проводить фізкультурну паузу. 
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V. Планування занять 

№ 
п/п 

Вік дитини Місце 
проведення 

Педагог Форма проведення 

1. 3 народження Сім'я Рідні чи 
гувернантка, які 
проживають з 
дитиною, є носіями 
мови і 
притримуються 
принципу.одна 
особа - одна 
мова" 

У процесі усіх 
форм 
життєдіяльності 
сім'ї: прийом їжі, 
прогулянка, усі 
форми праці і 
відпочинку 

2. 3 трьох до 
п'яти років 

Сім'я Няня (гувернантка) 
є носієм мови, але 
має відповідну 
педагогічну освіту 

Основна форма -
заняття, 
закріплення 
матеріалу під час 
режимних 
процесів. 

3. 3 трьох до 
пяти років 

У дошкільному 
навчальному 
закладі, у групі 
дітей 

Вихователь з 
правом навчання 
ІМ (вчитель ІМ) 

Заняття 
(закріплення 
матеріалу під час 
режимних 
процесів) 

4. П'ять років У групі дітей, у 
дошкільному 
навчальному 
закладі 
(перший рік 
навчання) 

Вихователь з 
правом навчання 
ІМ (вчитель ІМ) 

Заняття 
(закріплення 
матеріалу під час 
режимних 
процесів) 

5. Шість років У групі дітей, у 
дошкільному 
навчальному 
закладі, якщо 
дитина чомусь 
не пішла до 
школи (другий 
рік навчання 
ІМ) 

Вихователь з 
правом навчання 
ІМ (вчитель ІМ) 

Заняття 
(закріплення 
матеріалу під час 
режимних 
процесів) 

6. Шість років У групі дітей у 
першому класі 
школи (перший 
рік навчання 
ІМ) 

Учитель ІМ Урок з ІМ 
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Принципи планування навчального процесу 

Дошкільне навчання іноземної мови носить підготовчий характер. 
Деякі педагоги, які його проводять, та керівники навчальних закладів, 
де таке навчання організовується, стоять на позиціях вільної організації 
іншомовного навчання дітей, заперечують необхідність його 
планування. За такого підходу, складний і відповідальний з педагогічних 
позицій освітній, розвивальний і виховний процес, яким є навчання 
дітей іноземної мови, втрачає зв'язок з цілісною системою роботи 
навчального закладу, стає довільним, не контрольованим. А це, за 
певних умов, не принесе користі дітям. 

З іншого боку, зустрічаються випадки, коли планування 
дошкільного навчання англійської мови здійснюється так, як планування 
іншомовного навчання у початковій, а, інколи, і у середній ланці 
загальноосвітньої школи. У цьому випадку перед дітьми 5 - 6 років 
ставляться непосильні для них практичні цілі навчання англійської мови, 
а навчальний процес часто здійснюється методами, які не відповідають 
вікові дітей. 

Планування дошкільного навчання іноземної мови повинно 
здійснюватися у руслі вимог до планування освітнього процесу у 
сучасному дошкільному закладі, бути компонентом плану роботи з 
фупою дітей чи однією дитиною, які розробляються педагогічним 
закладом чи педагогом разом з батьками у сім'ї. 

Планування навчально - виховного процесу для групи дітей чи 
однієї дитини покликане визначати конкретні цілі, завдання, зміст, форми 
і методи педагогічних впливів з метою забезпечення гармонійного і 
різнобічного розвитку особистості дитини в інтересах своєчасної 
соціологізації, підготовки до шкільного етапу життя з орієнтацією на її 
цінності, інтереси, збереження дитячої субкультури. 

Плануючи дошкільне навчання іноземної мови, необхідно виходити 
з принципів науковості, актуальності, свободи вибору, цілісності і 
логічності, перспективності, наступності, систематичності, повторності, 
концентричності та достатності змісту, реальності заходів. 

Принцип науковості вимагає, щоб зміст планів відповідав 
досягненням психологічної та педагогічної наук, лінгвістики та 
лінгводидактики, методик дошкільного виховання і навчання, передового 
педагогічного досвіду. 

Принцип актуальності орієнтує на створення планів, необхідних 
для реальних потреб діяльності педагога, здатних допомогти йому 
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домогтися належної якості розвитку, вихованості та навченості дітей. 
Принцип свободи вибору у плануванні забезпечує право педагога 

вільно визначати форму складання планів, здійснювати педагогічну 
діяльність на засадах творчої реалізації обраної стратегії' навчання 
іноземної мови відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної 
освіти та орієнтовної програми дошкільного навчання іноземної мови 

Згідно принципу цілісності і логічності плани навчання повинні 
створюватися з урахуванням міжпредметних та інтегративних зв'язків, 
логічного узгодження всіх компонентів плану. 

Принцип перспективності вимагає передбачати хід процесу 
становлення особистості дитини, принцип повторності й концентричності 
- передбачення повернення на нових рівнях навчання до раніше 
поставлених завдань та змісту формування основ англомовної 
комунікативної компетенції дитини. У плануванні навчального процесу 
повинні бути дотримані вимого щодо забезпечення наступності між 
етапами дошкільною та дошкільним і шкільним періодами навчання, 
систематичності здійснення навчального процесу, достатності і 
реальності змісту освіти, запланованих форм і методів освітньої 
діяльності. 

Перспективне та поточне планування 
дошкільного навчання англійської мови 

Здійснення дошкільного навчання англійської мови передбачає 
перспективне і поточне планування навчально - виховного процесу. 
Планування процесу навчання англійської мови - це, по суті, планування 
його результатів на різні проміжки часу, з більш чи менш повним 
визначенням завдань, змісту, форм і методів, послідовності досягнення 
планованих результатів. 

Планування розпочинається з вивчення і осмислення орієнтовної 
програми дошкільного навчання іноземної мови, її пояснювальної 
записки, змісту сформування комунікативної компетенції та результатів 
навчання. Приступаючи до планування, педагог враховує впродовж 
якого періоду він буде працювати з дітьми, скільки разів на тиждень 
будуть проводитися заняття з англійської мови, чи буде можливість 
закріплювати поданий на заняттях програмний матеріал поза заняттями 
у процесі проведення ігрової, комунікативної та пізнавальної діяльності 
дітей. Для конкретизації планів важливо оцінити і врахувати психологічні 
чинники (вік дітей, рівень їхнього загального розвитку, нахили, коло 
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інтересів), педагогічні чинники (рівень мовного і мовленнєвого розвитку, 
освітні досягнення), наявність необхідних засобів навчання. 

Перспективним планом для проведення дошкільного навчання 
дітей англійської мови є календарно-річний план. Календарно-річний 
план - це проект, у якому вказуються теми і терміни їх вивчення 
впродовж поточного навчального року. Варіант такого плану на два 
навчальних роки для дітей старшого дошкільного віку у дитячому садку 
чи у дитячому садку (перший рік навчання) та у першому класі школи 
(другий рік навчання) поміщено в орієнтовній програмі дошкільного 
навчання іноземної мови. 

Розглянемо фрагмент програми «Англійська мова для дітей 
дошкільного віку», у якому подано розподіл матеріалу з теми «Давайте 
познайомимося», розрахований на два роки навчання. 

Розподіл матеріалу між заняттями 

1-ий рік навчання (5 років) ІІ-й рік навчання (6 років) 
Ms і тип 
заняття 

Мовний 
матеріал. 
"Мовний 

кубик" 

Мовлення Пісні, 
вірші, ігри 

Ms і тип 
заняття 

Мовний 
матеріал. 
"Мовний 

кубик" 

Мовлення Пісні, 
вірші, Ігри 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Тема: Давайте познайомимось Let's get 

acquainted 
Тема: Давайте познайомимось Let's get 

acquainted 
Тиждень I 

I 
введення 

нового 
матеріалу 

Good 
morning! 

Good bye! 
What is 

rour name? 
My name 

is... 

Вчити 
вітатися і 
прощати
ся, нази

вати себе, 
зідповідаю 

чи на 
запитання: 

Як тебе 
звати? 

Пісня: 
What is 

raur name? 

I 
введення 

нового 
матеріалу 

How do you 
do! 

Who are 
you? 

1 am a girl 
(a doy) 

Учити 
запитувати 

і відпо
відати на 
запитання: 

Хто ти? 

Пісня: 
What is 

your 
address? 

2 
тренуван

ня у 
гілкуванні 

Let's sing a 
song 

Come in, 
nock 

Пісня: 
Good 

morning 
Na1 

2 
тренуван

ня у 
яіілкуванні 

Hi! Hello! 
Bye! A 

teacher, a 
doctor, a 

policeman 

Рецептивні 
ігри 

Yes or no, 
Show 

1 2 3 4 1 2 3 4 
3 

тренуван
ня у 

гілкуванні 

a coach 
up (down) 

Репродукт 
ивно-

творчі ігри 

3 
тренуван

ня у 
ЇПІлкуванні 

Bend left 
(right) 

Репродукт 
ивні Ігри 

4 
практика у 
гілкуванні 

Повторен
ня 

матеріалу 

Творчі ігри 
Who 

came? 
Interview 

4 
практика у 
гілкуванні 

Повторен
ня 

матеріалу 

Гворчіігри 
Гра: Who 
are you? 
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Календарно-річний план, який вміщено у книзі для вчителя «Заняття 
з англійської мови у дошкільному навчальному закладі» є найповнішим 
варіантом. Його укладено для випадку, коли дошкільне навчання дітей 
англійської мови проводиться протягом одного навчального року, 
кожного тижня передбачено проводити чотири заняття (або три 
спеціальних заняття і одне у процесі ігрової чи комунікативної діяльності 
поза заняттями). Планом передбачено, що впродовж одного 
навчального року діти вивчать усі передбачені орієнтовною програмою 
розмовні теми. На вивчення кожної теми у цьому випадку відводиться 
16 занять, по чотири заняття кожного тижня. Планом коротко визначено 
зміст та тип кожного заняття (заняття введення, тренування, практики). 
Зміст кожного заняття визначається лексико-граматичними структурами 
(зразками мовлення), фонетичним та мовленнєвим матеріалом, віршами 
та піснями, які будуть вивчатися на занятті та дидактичними іграми, які 
доцільно при цьому використовувати. 

Якщо за цією навчальною програмою організовується навчання і 
на наступний навчальний рік, то теми і тип занять не змінюються, але 
повторюючи вже вивчений матеріал, в активний запас дітей вводяться 
нові зразки мовлення, лексичний та соцюкультурний матеріал. Лексико-
граматичні структури та нова лексика, яка вводиться в активний словник 
дітей на другому році навчання, у плані позначені зірочкою (*). 

Пропонований календарно-річний план може без особливих змін і 
уточнень використовуватися при інших варіантах організації процесу 
навчання. 

Якщо у дошкільному закладі тижневим графіком планування 
основних режимних моментів першої і другої половини дня на навчання 
іноземної мови відводиться лише два заняття, то впродовж першого 
року навчання з дітьми опрацьовується програмний матеріал перших 
чотирьох тем. Коли на новий навчальний рік група дітей залишається у 
дошкільному закладі, то за аналогічним графіком опрацьовуються 
наступні чотири теми. 

Якщо навчання англійської мови дітей розпочинається не з 
вересня, то навчальний процес, залежно від встановленого графіку, 
має передбачати два чи чотири заняття на тиждень, і навчання має 
розпочинатися з теми "Знайомство". 

Коли вивчення англійської мови дітьми розпочинається у першому 
класі школи, то педагог теж може скористатися пропонованим 
календарно-річним планом, враховуючи час, який відводиться на 
навчання. 
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Календарно-річний план - це не нормативний документ. З 
урахуванням рівня розвитку, здоров'я дітей, їхніх успіхів у засвоєнні 
програмного матеріалу педагог вносить корективи у зміст навчання. 

Поточне планування визначає завдання і зміст навчально-виховної 
роботи на найближчий, відносно невеликий відрізок часу - від декількох 
днів до декількох тижнів. До цього виду планів належать плани вивчення 
окремої розмовної теми, вивчення частини теми (підтеми), проведення 
окремого заняття. У розділі IV книги для вчителя відповідно із 
пропонованою авторською системою навчання дошкільників англійської 
мови наведено розробки занять на один навчальний рік. Скориставшись 
цими розробками, педагог зможе самостійно визначитися у поточному 
плануванні навчального процесу, визначити зміст, розвивальну, виховну, 
освітню і практичну цілі вивчення кожної розмовної теми, кожного 
заняття. 

Календарно-річний план дошкільного навчання 
англійської' мови 

Головні розвивальні, виховні та освітні завдання: 
1. Особистісно орієнтованими прийомами спілкування сформувати 

удітей позитивне ставлення до занять з англійської мови. 
2. Розвивати фонематичний слух, здатність до наслідування 

артикуляції, володіння слуханням і на цій основі розвивати пам'ять, 
мову, словесно-логічне мислення дітей. 

3. Активізувати пізнавально-навчальну діяльність дітей. 
4. Забезпечити засвоєння мінімально-необхідної кількості зразків 

мовлення та лексики, сформувати елементарні комунікативні уміння з 
тем "Давайте познайомимося", "Моя сім'я", 'Тварини і птахи", "їжа. В 
магазині", "Іграшки. День народження", "Робочий день. Частини тіла", 
"Будинок. Меблі.", "Пори року. Одяг". 

Примітка: 
1. Значком *) виділено лексико-граматичні структури та лексичні 

одиниці (слова, поняття), які вводяться у активний словник дітей на 
другому році навчання, якщо план роботи розраховано на два роки 
навчання. 

2. У колонці "Фонетичний матеріал" тільки у перших заняттях 
вказуються звуки та інтонаційні зразки , які потрібно опрацьовувати. 
Надалі для фонетичної зарядки педагог самостійно відбирає ті звуки 
та інтонеми, які містяться у лексико-граматичних структурах кожного 
заняття. 
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Розглянемо фрагмент календарно-тематичного плану, у якому 
подано розподіл матеріалу на один під цикл теми «Давайте 
познайомимося». 

№ 
заня
ття 

Лексично-
граматична 
структура 

Фоне
тичний 
мате
ріал 

Мовлення 
Пісні, вірші, 

ігри 

1 2 3 4 5 
Тема: Давайте познайомимося 
"Let's get acquainted" 

Good morning! 

Good bye! 

What 
name? 

is you 

My name is... 

Who are you? 
* What are you? 
I am a boy 

a teacher 
a girl 

[g] 
[m] 

И 
[d] 

[w] 

[u] 
[a:] 

Учити вітатися і 
прощатися. 
Учити 
знайомитися: 
Як тебе звати? І 
називати своє 
ім'я. 

Пісня: 
What is you 
name? 
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2 3 4 5 
* Let's sing a Інтонація Пісня: 
song розповід Good 
Come in ного, morning! 
Nock запиталь Гра: 
up down ного, Who are 
* a coach оклично

го речень 
you? 
Гра: 
A magic 
hat 
Гра: 
Who 
came? 

* a monkey Гра: Ron 
* a goose a 
* an owl [aul] ball 
* a parrot Гра: 
* a cow Who 
* a bee came? 
* a policeman Гра: 

Show 
your 
passport 
Гра: 
Interview 

4 Повторення 
вивченого 

Семінарське заняття № 4 (модуль 2) 

Тема. СПЕЦИФІКА КОНТРОЛЮ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ІМ. 

Мета/ Перевірити рівень здобутих методичних знань про: 
- види і срорми контролю; 
- способи обліку знань та вмінь дітей; 
- особливості психіки дошкільників, які мають враховуватися під 

час оцінювання; 
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- особливості планування процесу навчання ІМ. 
Опрацюйте рекомендовану літературу з теми і виконайте завдання 

для самоконтролю.(с. 36-37) 

Хід заняття 
1. Візьміть активну участь у семінарському занятті. 
2. Підготуйте усну відповідь на питання. 
2.1. Які види контролю ви знаєте? У якій формі вони проводяться? 
2.2. Як потрібно виправляти помилки дітей? 
2.3. Як обліковувати успішність дітей? 
3. Укладіть журнал обліку знань та умінь дітей з AM. 
4. Запишіть власні формулювання завдань для оцінювання знань, 

навичок, умінь дітей з кожноїз тем: «Знайомство.», «Сім'я.», «Тварини 
і птахи.», «Іграшки.», «День народження.», «їжа. У магазині.», «Робочий 
день.», «Частини тіла.», «Будинок. Меблі.», «Пори року. Одяг». 
Користуйтеся зразками таких завдань на с. 120 -121 навчального 
посібника « Заняття...». 

Яку відповідь має дати дошкільник, коли йому дають запитання? 
5. У чому полягають особливості планування дошкільного навчання 

ІМ? 
б.Перевірте свої знання, користуючись тестом № 4 (модуль 2). 

Практичне заняття № 2 (модуль 2) 
Тема. Планування процесу дошкільного навчання ІМ. 
Мета: продемонструвати методичні знання та науково-

дослідницькі навички, набуті та сформовані у ході самостійної роботи. 
Завдання: 
- набути знання і сформувати навички перспективного та поточного 

планування навчання дошкільників ІМ; 
- сформувати навички укладання конспектів циклу із 16-ти занять 

з теми за вибором. 
План 
1. Користуючись статтею «Англійська мова. Планування занять.», 

вміщеною у науково - педагогічному журналі «Палітра педагога 
(Дошкільне виховання)» № 1 за 2006 рік, укладіть плани - конспекти 
занять з обраної теми - циклу. 

2. Визначте практичну, виховну, освітню, розвивальну мету 
заняття. Перелічіть засоби навчання. 

3. Детально опишіть хід заняття, діяльність вчителя ІМ та дітей на 
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занятті 

Навчальна екскурсія № 1 
Тема. Специфіка контролю успішності у дошкільному навчанні ІМ. 
Планування процесу дошкільного навчання ІМ. 
Мета: - набути процедурних знань про особливості контролю 

успішності у дошкільному навчанні ІМ; 
- набути процедурних знань про специфіку перспективного та 

поточного планування дошкільного навчання ІМ. 
План 
А. Протягом заняття 
1. Спостереження за діяльністю вчителя на занятті з ІМ, вивчення 

видів та особливостей контролю знань та вмінь дошкільників. 
Б. Після заняття 
1. Аналіз перспективного плану навчання дошкільників ІМ. 
2. Аналіз поточного планування процесу навчання ІМ у ДНЗ. 
3. Бесіда з учителем ІМ щодо заняття, зокрема, практичної, 

розвивальної, освітньої, виховної мети. Чи досягнуті заплановані цілі 
групою дітей, кожною дитиною? 

МОДУЛЬ2 
Змістовий модуль 5 

ВИСОКА ПРОФЕСІЙНА ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ 
ПЕДАГОГА - ОСНОВА УСПІХУ НАВЧАННЯ 
ДОШКІЛЬНИКІВ ІНОЗЕМНОЇМОВИ 

ЛЕКЦІЯ 5 
План 
1. Особистість вчителя дошкільного навчання іноземної мови 
2. Функції вчителя дошкільного навчання іноземної мови 
2.1. Цілевизначальні функції. 
2.2. Операційно-структурні функції 
3. Рівні підготовленості вчителя дошкільного навчання іноземної 

мови 
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1. Особистість вчителя дошкільного навчання 
іноземної мови 

Успіх навчання дошкільників іноземної мови, формування у них 
готовності з цікавістю вивчати цей предмет у школі, визначається 
особистістю педагога-вихователя. Особистість вчителя у навчанні 
займає провідне місце, ті чи ті його якості будуть підвищувати чи 
знижувати виховний вплив навчання (П.Ф.Коптеров). 

Серед багатьох особистісних якостей педагога на перший план 
мають бути винесені: 

- рівень його знань іноземної мови; 
- рівень знань теорії дошкільної освіти; 
- рівень педагогічної майстерності; 
- особистісний педагогічний талант і творчість. 
І.О.Зимня вважає, що педагог, який взявся за справу навчати 

іноземної мови дошкільників, своїми професійними, особистісними, 
комунікативними якостями в їх поєднанні має у найвищому ступені 
відрізнятися від педагога будь-якого рівня і форми навчання, що 
дошкільників іноземної мови мають навчати найбільш підготовлені, 
схильні до роботи з дітьми вчителі. 

Так, ті, хто навчатиме дітей іноземної мови, має добре знати мову. 
Але, перш за все, такий педагог має любити дітей, любити їх такими, 
якими вони є. Любов до дітей є найважливішою особистісною і 
професійною рисою педагога. Лише любов до дітей робить працю 
педагога-вихователя привабливою і легкою. В.О.Сухомлинський 
справедливо наголошував, що "лише той стане справжнім учителем, 
хто ніколи не забуває, що він сам був дитиною". "Найголовніше завжди 
буде залежати від особистості вихователя, який знаходиться сам на 
сам із вихованцем: вплив особистості вихователя на молоду душу є 
тією виховною силою, яку не можна замінити ні підручниками, ні 
моральними сентенціями, ні системою стягнень та заохочень», -
вказував великий вітчизняний педагог К ДУшинський. 

2. Функції вчителя дошкільного навчання іноземної мови 

Навчаючи дітей іноземної мови, педагог-вихователь готує їх до 
елементарного спілкування цією мовою, здійснює розвиток та 
виховання, готує до успішного навчання на наступному етапі загальної 
освіти. Цілі навмання визначають професійніфункції вчителя іноземноі 
мови. 
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Під функціями педагога розуміють низку професійних обов'язків, 
виконання яких забезпечує успішне досягнення цілей і завдань 
навчання і виховання дітей. Зміст функцій вчителя дошкільного навчання 
ІМ має включати: 

1) специфіку предмету іноземна мова; 
2) специфіку викладання цього предмета. Специфіка діяльності 

вчителя іноземної мови полягає у тому, що він повинен у процесі 
навчальної діяльності керувати не лише процесом засвоєння дітьми 
іншомовного матеріалу, але і процесом спілкування іноземною мовою. 
На заняттях з іноземної мови метою навчання є саме спілкування. 

У педагогічній літературі немає єдиного підходу щодо класифікації 
функцій вчителя іноземної мови. На нашу думку, у випадку дошкільного 
навчання англійської мови найдоцільнішим у визначенні функції педагога 
скористатися підходами, які пропонують І.О.Зимня, С.П.Шатілов, 
Е.С.Ільїнська. 

2.1. Цілевизначальні функції 
Перша, цілевизначна група функцій педагога, який здійснює 

навчання англійської мови дітей у дошкільному виховному закладі, 
містить: 

- мотиваційно-стимупюючу; 
- інформаційно-орієнтуючу; 
- розвивальну; 
-виховнуфункції. 
Мотиваційно-стимулююча функція педагога передбачає 

сформованість у нього професійних умінь і навичок пробудити у дітей 
зацікавленість до вивчення англійської мови, підтримувати цей інтерес 
на кожному занятті впродовж усього періоду навчання, стимулювати 
активність дітей в оволодінні програмним матеріалом, комунікативну 
ігрову діяльність іноземною мовою. Педагог має уміти створювати на 
заняттях комфортний клімат для кожної дитини, вміти заспокоїти, зняти 
напругу, розділити радість і образу, зрозуміти переживання дитини, 
емоційно відгукнутися на них, передбачати вчинки дітей, виключати 
причини конфліктів, швидко оцінювати ситуацію і знаходити рішення в 
інтересах досягнення освітньо-практичних та виховних цілей навчання. 

ІцЬормаційно-орієнтуюча функція педагога передбачає озброєність 
педагогічними уміннями виразно, чітко, доступно, коротко, цікаво 
викладати дітям програмний матеріал, використовуючи практичні ігрові, 
наочно-діючі, наочні, словесні, пара- та екстралінгвістичні методи і 
прийоми навчання, активізувати навчально-пізнавальну, комунікативну 
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діяльність дітей. Педагог має вміти на занятті бачити всю групу дітей, 
за їх зовнішнім виглядом визначати особливості фізичного та психічного 
стану і враховувати це у своїй діяльності, здійснювати корекцію 
навчального процесу. 

Розвивальна функція діяльності педагога вимагає умінь оцінювати 
рівень розвитку психічних процесів та якостей дитини і, спираючись на 
них, забезпечити розв'язання освітньо-практичних цілей навчання 
англійської мови і підготовку дитини до навчання у школі. Педагог 
повинен вміти розвивати засобами ігрової діяльності фонематичний та 
інтонаційний слух, імітацію, мовну здогадку, пам'ять, увагу, уяву дітей, 
їх навички спілкуватися англійською та рідною мовою, відтворювати 
навчальну інформацію, працювати з дидактичним матеріалом тощо. 

Виховна функція педагога передбачає його здатність засобами та 
методами навчання сприяти соціологізації особистості дитини, 
оволодіння нею навичками спілкування, збагачення її світоглядного 
кругозору, морально-етичних норм поведінки. 

2.2. Операційно - структурні функції 
Другу групу функції вчителя іноземної мови становлять операційно-

структурні функції. До них належать: конструктивно-плануюча, 
організаторська, комунікативно-навчальна, дослідницька функції. 

Конструктивно-плануюча функція включає в себе конструктивно-
змістову, конструктивно-оперативну та конструктивно-матеріальну 
діяльність вчителя іноземної мови. Виконання цих функцій передбачає 
наявність у педагога знань і умінь відбирати програмний матеріал на 
навчальний рік, структуризувати його на окремі теми, визначати 
мінімізований обсяг кожної теми, зміст кожного заняття, проектувати 
діяльність дітей, власну діяльність та поведінку у процесі навчання з 
позиції глибокої поваги до кожної дитини, врахування її вікових та 
фізичних особливостей. 

Організуюча функція педагога реалізується навичками та вміннями 
організовувати навчальний процес ігровими методами і прийомами, 
адекватно до цих методів і прийомів організовувати свою навчально-
виховну діяльність. Конструктивна та організуюча функції передбачають 
сформованість у вчителя іноземної мови музичних, драматичних, 
хореографічних, образотворчих, фізкультурних умінь і навичок. 

Особливе місце серед інших займає комунікативно-навчальна 
функція педагога. Вона поєднує у собі елементи: 

- мотиваційно-стимулюючої; 
- інсрормаційно-орієнтуючої; 
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- конструктивнс-планунзчої; 
- організаторської функцій. 
Для успішної реалізації комунікативно-навчальної функції педагог 

має володіти уміннями: 
а) стимулювати мевленнєво-мислительну діяльність дітей 

(заохочувати до висловлювань, ставити запитання, давати відповіді, 
ілюструвати відповіді тощо); 

б) реагувати на типові ситуації вербального спілкування (вносити 
корективи у мовленнєві дії'дітей, підтримувати активність і бажання 
говорити, оцінювати різні види мовлення тощо); 

в) організовувати навчання (забезпечувати і керівництво увагою 
дітей з метою сприймання, і розуміння навчальної інформації; 
забезпечувати готовність до ігрової навчально-пізнавальної діяльності; 
організацію виконання різноманітних ігрових завдань та вправ; 
фронтальних, групових, парних, індивідуальних форм діяльності дітей; 
регулювання навчальної дисципліни та організованості тощо); 

г) контролювати навчальну діяльність (оцінювати ефективність 
кожної компонентної частини і заняття вцілому, контролювати діяльність 
дітей на занятті, оцінювати досягнення кожної дитини через призму 
успішності в засвоєнні знань і сформованості умінь тощо. 

Дослідницька (гностична) функція передбачає наявність знань і 
сформованість умінь: вивчати особистість дошкільника, прогнозувати 
його успіх у вивченні програмного матеріалу, визначати шляхи та етапи 
становлення його комунікативних здібностей рідною та іноземною 
мовою; спостерігати, експериментувати, оцінювати ефективність 
навчально-виховного процесу в цілому, його позитивні сторони і 
недоліки, вносити зміни у зміст форми і методи навчання; здійснювати 
самоосвіту в інтересах удосконалення навчально-виховного процесу. 

Педагога, який навчає дітей дошкільного віку іноземної мови, 
мають характеризувати: доброта, сердечність, постійна уважність до 
дітей, наявність певного рівня тривожності за їх долю, розуміння їх 
соціальної незахищеності, вміння стати на їх захист (Ш.ОАмонашвілі). 

3. Рівні підготовленості вчителя дошкільного навчання 
іноземної мови 

Рівень підготовленості вчителя дошкільного навчання англійської 
мови характеризують: його сгсобистісні якості, схильність до навчання 
дітей дошкільного віку, особистісний рівень знань, умінь і навичок, 
необхідних для здійснення навчально-виховного процесу; загальний 
рівень розвитку, установка і мотиви займатися професійною 
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педагогічною діяльністю (Н.В.Кузьміна). 
Структура діяльності педагога, який навчає дітей іноземної мови, 

залежить від рівня його методичної майстерності. І.О.Зимня, 
Р.П.Мільруд, Н.Б.Язикова виділяють чотири рівні підготовленості 
педагога до навчання дітей англійської мови: репродуктивний, 
репродуугивно-творчий (адекватний), творчо-репродуктивний (локально-
моделюючий), творчий (системно-моделюючий). 

1. Репродуктивний рівень підготовленості. Характеризується 
уміннями педагога розв'язувати навчально-виховні, методичні завдання 
навчання дітей англійської мови шляхом відтворення плану діяльності, 
прийомів і методів навчання за зразками, які він одержав у процесі 
професійної підготовки, які описані в посібниках на допомогу молодим 
спеціалістам. При цьому, проводячи заняття, не враховує психолого-
педагогічну характеристику групи дітей, їх індивідуальні особливості. 

2. Репродуктивно-творчий рівень підготовленості. Характеризується 
н е лише діяльністю на занятті за зразком, але й прагненням внести у 
нього зміни з урахуванням реальної ситуації. За такого рівня 
підготовленості педагог бачить потребу і шукає шляхи більш успішного 
розв'язання навчально-виховних завдань заняття. Він прагне врахувати 
інформацію про лінгвістичну та загальну підготовку групи дітей. Але 
спеціаліст такого рівня ще не здатний враховувати зміни, які виникають 
у процесі проведення заняття чи організації інших видів діяльності дітей. 
Тобто, педагог ще не здатний до швидкого аналізу динаміки занять, 
розв'язання оперативних методичних завдань. Він, як правило, 
зосереджує увагу на досягненні освітньої мети. 

3. Творчо-репродуктивний рівень. Характеризується вмінням 
педагога комплексно розв'язувати навчально-виховні і методичні 
завдання навчання англійської мови на спеціальних заняттях та при 
π роведенні колективної чи індивідуальної роботи з дітьми. Але він не 
виходить за рамки загальноприйнятої технології навчання, його 
оперативні рішення щодо врахування розбіжностей між запланованим 
і реальним ходом заняття не відрізняються оригінальністю, лежать в 
рамках засвоєної моделі навчальної діяльності. 

4. Творчий рівень. Характеризується не лише всебічним 
врахуванням конкретних умов навчання, але й експериментальним 
запровадженням досягнень педагогічної теорії щодо навчання 
дошкільників. Педагог уміє оперативно корегувати навчальний процес, 
застосовуючи при цьому оригінальні форми, прийоми та засоби. 
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Семінарське заняття № 5 (модуль 2) 
Тема. Висока професійна і педагогічна майстерність педагога -

основа успіху дошкільного навчання ІМ 
Мета: перевірити рівень здобутих методичних знань 
Опрацюйте рекомендовану літературу з теми і виконайте завдання 

для самоконтролю, (с. 37) 

Хід заняття: 
1. Візьміть активну участь у занятті. 
2. Зробіть повідомлення за однією з тем: 
2.1. Функції вчителя ІМ у ДНЗ. 
2.2. Рівні підготовки вчителя ІМ до навчання дошкільників ІМ. 
2.3. Вимоги до вчителя ІМ у ДНЗ. 
3. Користуючись описом знань, вмінь та якостей вчителя ІМ у ДНЗ 

(Додаток 5) визначте, чи володієте ви методичною термінологією. 
4. Користуючись описом знань, вмінь та якостей вчителя ІМ у ДНЗ 

(Додаток 5 ) у « Методичному портфелі» зафіксуйте, які методичні 
вміння у Вас сформовані, а які необхідно формувати під час 
педпрактики. 

5. Перевірте свої знання за тестом 5 (модуль 2). 

МОДУЛЬ 2 
Змістовий модуль 6 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ІМ 

ЛЕКЦІЯ №6 
План 
1. Мета методичного наукового дослідження у методиці навчання ІМ. 
2. Основні методи дослідження. 
3. Допоміжні методи дослідження. 
4. Індивідуалізація процесу навчання ІМ 
І.Мета методичного наукового дослідження у методиці 

навчання ІМ 
Методичне наукове дослідження має на меті одержання наукових 

даних про закономірності навчання ІМ, про достатність змісту навчання, 
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об'рунтованість принципів, про ефективність використання методів, 
форм, засобів та про шлях удосконалення (реформування) навчання 
ІМ, формування нових моделей навчання. 

Для досягнення творчого рівня методичної компетенції сучасний 
вчитель ІМ має не лише вміти використовувати досягнення науки, 
передового педагогічного досвіду кращих вчителів, але і.обов'язково, 
проводити самостійні дослідження. 

Наукове дослідження має починатися з чіткого визначення 
проблеми, цілей, завдань, кола питань. 

Успіх наукового дослідження залежить від врахування таких 
положень: 

1) об'єктивності дослідження; 
2) урахування всебічних зв'язків, притаманних явищу, яке 

вивчається; 
3) бачення цього явища у розвитку. 
Серед наукових досліджень можна виділити основні: 
-реферат; 
-проектна робота; 
-доповідь; 
- курсова робота; 
-дипломна робота; 
-стаття; 
- рецензія; 
-дисертація. 

2.0сновні методи дослідження 
2.1 Критичний аналіз літературних джерел 
Приступаючи до розв'язання поставленої проблеми, науковець має, 

перш за все, виявити, що вже відкрито у науці, зробити огляд 
відповідних наукових джерел, критично проаналізувати спеціальну 
методичну наукову літературу, вміти оцінювати, виокремлювати, 
узагальнювати педагогічні явища. 

2.2. Вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи 
вчителів є цінним методом дослідження, який допомагає науковцю 
накопичити матеріал для удосконалення процесу навчання учнів (адже 
часто кращі вчителі знаходять ефективні методичні рішення навчальних 
проблем), поліпшення технології підготовки майбутніх учителів, 
збагачення їхньої майстерності новими прийомами, засобами тощо. 

2.3. Наукове спостереження є надзвичайно важливим методом 
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дослідження, оскільки допомагає зібрати фактичний матеріал, 
описати його у вигляді класифікацій, узагальнити у формі висновків, 
виявити об'єктивні закономірності. Наукове спостереження має бути 
цілеспрямованим, підпорядкованим певній меті. Наукові слостереження, 
доповнені різними видами тестів, протокольними матеріалами мають 
велику цінність. 

2.4. Пробне навчання може використовуватися для термінового 
підтвердження чи заперечення первинної гіпотези дослідження, яке 
має на меті удосконалити фрагмент процесу навчання ІМ. Таке 
дослідження, як правило, не передбачає глибокого і тривалого вивчення 
проблеми і базується переважно на ерудиції, педагогічній інтуїції та 
евристичному підході вчителя, який здійснює науковий пошук. 

2.5. Дослідне навчання, як метод дослідження рунтується на 
проведенні масового навчання за методикою, запропонованою 
науковцем. Таке навчання, як правило, проводиться протягом довгого 
часу у достатній кількості навчальних закладів і реалізується як певна 
м о д е л ь навчального процесу. У результаті дослідного навчання 
дослідник отримує показники, які мають достатню надійність, що 
дозволяє у майбутньому запровадити методичні рекомендації у 
практику більшості навчальних закладів. 

2.6. Під експериментом розуміють науково поставлений дослід, 
заснований на ретельному вивченні варіювання явища, яке 
досліджується, при можливому урівноваженні усіх інших значущих 
факторів. 

Експериментальна робота пов'язана з висуненням гіпотези. 
Гіпотезою у наукових дослідженнях називають таке припущення, яке 
містить нові, раніше не перевірені наукою твердження, які можуть бути 
перевірені за допомогою методів, запропонованих науковцями. Гпотеза 
не повинна містити суперечностей, у ній має бути чітко визначено, що 
вона містить у собі нове - таке, що потребує перевірки у ході 
експерименту. 

У науці види експериментів найчастіше визначаються за трьома 
ознаками: 

1) за значущістю дослідження - розвідувальний та основний. 
Розвідувальний експеримент за своєю організацією наближається до 
пробного навчання. 

2) за умовами проведення - природний і лабораторний. Основний 
експеримент є, як правило, природним, тобто таким, який реалізується 
у звичайному навчальному процесі, хоча, інколи, йому може 
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передувати лабораторний експеримент, що проводився у штучних 
умовах як у індивідуальному, так і у груповому режимі. Природний 
експеримент проводиться на базі розробленої' методики, з використанням 
експериментальних матеріалів. 

3) за складністю організації - односерійний та багатосерійний, 
однофакторний та багатосракторний, прямий і перехресний. 

В експерименті визначають чотири компоненти: 
1) варійовані змінні величини, до яких відноситься все те, що в 

ході експерименту цілеспрямовано змінюється; 
2) неварійовані змінні величини групи А (суб'єктивні неварійовані): 

з одного боку - це різноманітні особистісні характеристики учня, а з 
другого - особистісні характеристики вчителя; 

3) неварійовані змінні величини групи Б (об'єктивно неварійовані), 
до яких належить усе те, що в даному дослідженні залишається 
незмінним (склад групи, мовний і мовленнєвий матеріал, засоби 
навчання тощо); 

4) кінцеві змінні величини, тобто кінцеві дані експерименту, які 
можуть бути використані як вихідні величини для їх подальшого 
опрацювання. 

Експеримент як своєрідний процес має чотири фази. 
Перша фаза - організація - охоплює такі компоненти: визначення 

цілей, розробка гіпотези, підготовка експериментальних матеріалів, 
відбір учасників експерименту. 

У процесі творчого аналізу проблеми робоча гіпотеза переростає 
в наукову гіпотезу, яка може стати теорією після її експериментального 
підтвердження. Експеримент вимагає не лише визначення, але й 
всебічного обгрунтування висунутої гіпотези, що й має стати об'єктом 
дослідження. 

Друга фаза - реалізація - передбачає проведення запланованою 
експерименту, який у деяких випадках може складатися з кількох 
компонентів: передекспериментального зрізу, експериментального 
навчання, післяекспериментального зрізу. Головне у цій фазі -
забезпечити чистоту експерименту і домогтися його надійності. 

Третя фаза - констатація - має своїм головним завданням виявити 
кількісні та якісні характеристики результатів дослідження, що складає 
основу для формулювання певних закономірностей. У цій фазі 
визначають два компоненти: обробку результатів і срормулювання 
висновків. 

Четверта фаза - інтерпретація - пояснення причин отриманих 
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результатів і доведення їх надійності. До цієї фази входять такі 
компоненти, як аналіз даних і формулювання методичних рекомендацій. 

Наступний етап дослідження - упровадження результатів 
експерименту у практику роботи відповідних навчальних закладів. 

Для забезпечення чистоти експерименту використовують різні 
прийоми. Одні з них пов'язані з організацією дослідження, інші - з 
підбором учасників експерименту. 

У фазі організації експерименту його варіанти можуть бути 
реалізовані по-різному: послідовно, одночасно або поперемінно в 
експериментальних і контрольних групах. Але слід зауважити, що у 
правильно спланованому з погляду варіативності експерименті поняття 
«контрольні групи» стає зайвим: усі групи учасників експерименту 
стають експериментальними і водночас контрольними стосовно один 
одного. 

Значущість експерименту в теоретичних дослідженнях 
визначається тим, що він не лише допомагає перевірити результати 
аналізу, але й сам виступає як один із методів аналізу. Під час 
експерименту дослідник розділяє об'єкт дослідження, виділяє окремі 
ланки явища, яке вивчається, створює умови для спостереження за 
ними в чистому вигляді. Водночасексперимент не може бути 
ізольованим від інших методів дослідження і, перш за все, від 
дослідного навчання. 

3. Допоміжні методи дослідження, як правило, є важливим 
доповненням або складником основних методів дослідження. 

3.1. Анкетування використовується як доповнення до того чи 
іншого основного методу дослідження у зв'язку з тим, що його 
результати носять суб'єктивний характер. За його допомогою вивчають 
точки зору учнів, учителів, батьків стосовно того чи того питання. Цей 
метод дослідження набуває відносної об'єктивності лише за умови 
опитування великої кількості учасників анкетування - сотень і тисяч. 
Ототожнення об'єктивної наукової істини з думкою більшості опитуваних 
є методологічною помилкою. Укладання анкети потребує ретельної 
підготовки; розмноження, збір і обробка результатів - спеціальних умов. 
Методика укладання анкет проходить орієнтовно за тими ж етапами, 
що й розробка плану спостереження: визначення мети, формулювання 
запитань, вибір методики аналізу отриманих відповідей. Важливо, щоб 
опрацювання результатів анкетування проходило з використанням 
комп'ютерних програм. 
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3.2. Статистичний метод дозволяє створювати статистичний 
зразок навчального процесу, на основі якого можна робити висновки 
про ефективність навчання іноземної мови. 

3.3. Метод моделювання використовується для моделювання 
навчання як і будь-якої іншої діяльності. Такий підхід дозволяє 
користуватися цінною науковою інформацією, одержаною на інших, 
невербальних моделях. 

3.4. Метод інтерв'ю передбачає вивчення поглядів тієї чи іншої 
групи людей. Бесіда проходить відповідно до заздалегідь розробленого 
плану, під час бесіди відповіді і фіксуються, а потім аналізуються. 

3.5. Тестування як допоміжний метод дослідження 
використовується досить широко. За допомогою тестів різних типів 
стає можливим у порівняно короткий термін проконтролювати рівень 
сформованості мовленнєвих навичок і вмінь великої кількості 
респондентів. 

Залежно від мети дослідження розрізняють діагностичні, 
прогностичні, констатуючі та змішані тести. У сучасних методичних 
дослідженнях найбільшого розповсюдження набули констатуючі тести, 
які є складником експерименту. З їх допомогою реалізують 
доекспериментальний і післяекспериментальний зрізи. 

3.6. Бесіда є важливим допоміжним методом дослідження, який 
допомагає з'ясувати питання, які не включаються до самого 
до ілідження, але які доповнюють загальну картину експерименту. 

3.7. Хронометрування як допоміжний метод дослідження широко 
застосовується в тих випадках, коли необхідно документально за 
допомогою аудіо чи відеотехніки зареєструвати хід усього навчального 
процесу або певної його частини. 

3.8. Метод експертів, або метод компетентних суддів 
використовується в усіх спірних випадках (наприклад, яку програму 
обрати, за яким підручником навчати тощо.)при необхідності оцінити 
якесь явище, наукові дані, наприклад, визначити здібності дитини до 
оволодіння іншомовним мовленням. 

Усі методи дослідження, як основні, так і допоміжні, ефективні 
лише за умови їх комплексного використання 

4. індивідуалізація процесу навчання іншомовного мовлення 
- це цілісна система, яка має охоплювати всі сторони та етапи навчально-
виховного процесу з іноземної мови, а також передбачати комплексне 
врахування і цілеспрямований розвиток компонентів кожної з подструктур 
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психологічної структури індивідуальності учня, що здійснюють значний 
вплив на якість оволодіння ним іншомовним мовленням (СЮ. 
Ніколаєва). До складу цієї системи входять: 1) цілі індивідуалізації 
процесу навчання; 2) види індивідуалізації та їх зміст; 3) прийоми та 
засоби індивідуалізації. 

Цілі індивідуалізації процесу навчання іноземної мови 
поділяються на основні та допоміжні. До основних належать: 

- заповнення прогалин у вихідному рівні володіння учнем 
іншомовним мовленням і своєчасне усунення нового відставання, що 
з'являється; розвиток інтелектуального кругозору, психічних процесів і 
якостей особистості учня, які відіграють провідну роль в оволодінні 
іншомовним мовленням; 

- формування індивідуального стилю оволодіння іншомовним 
мовленням, який охоплює і вміння самостійної роботи. Допоміжні цілі 
індивідуалізації включають: 

- активізацію навчально-виховного процесу з іноземної мови; 
стимулювання навчальної діяльності учнів; 

- створення позитивного емоційного фону навчального процесу 
тощо. Перелічені цілі індивідуалізації можуть бути досягнуті лише за 
умови реалізації різноманітних видів індивідуалізації процесу навчання 
іншомовної мовленнєвої діяльності. Усучасній методиці навчання 
іноземних мов види індивідуалізації визначаються відповідно до 
характеру підструктур психологічної структури індивідуальності учня, 
зважаючи на те, що кожна з них, як підтвердили експерименти, здійснює 
значний вплив на рівень володіння учнем іноземною мовою. 

Психологічна структура індивідуальності (за К.К.Платоновим) 
складається з чотирьох підструктур: 1) спрямованості; 2) соціального 
досвіду; 3) форм відображення і 4) біологічних властивостей. 

Спрямованість об'єднує нахили, бажання, інтереси, ідеали, 
світогляд, переконання та мотиви. 

Соціальний досвід охоплює знання, вміння, навички, звички. 
Психічні процеси та емоційно-вольові якості особистості, які 

розвиваються і вдосконалюються в різних видах діяльності входять 
до форм відображення. 

Психологічні особливості індивіда, що зумовлюють індивідуальний 
стиль його діяльності належать до біологічних властивостей. 
Індивідуальний стиль навчальної діяльності охоплює темп роботи, 
працездатність та особливості володіння способами і прийомами 
навчальної роботи на основі наявних знань, навичок та вмінь. Одне із 
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завдань вчителя іноземної мови полягає у наданні допомоги учневі у 
сформуванні індивідуального стилю оволодіння ним іншомовною 
діяльністю. 

Практична реалізація вищезгаданих видів індивідуалізації пов'язана 
з необхідністю вивчення індивідуально-психологічних особливостей 
учнів. З цією метою використовуються такі методи дослідження: 
анкетування, дидактичне тестування, психологічне тестування, 
соціологічне тестування. Вищеназвані види індивідуалізації слід 
реалізувати у навчальному процесі в комплексі, оскільки й індивідуальні 
особливості людини мають формуватися комплексно. 

Результати вивчення індивідуально-психологічних особливостей 
учнів, зокрема сформованість у них рецептивних та продуктивних 
навичок, умінь у говорінні заносяться вчителем до спеціального 
журналу. Розглянемо як приклад тему «Давайте познайомимося». 
Користуючись цим журналом, вчитель ІМ має можливість здійснювати 
індивідуалізацію процесу навчання під час занять та після них, 
попереджувати відставання дітей, як упродовж підциклу, так і впродовж 
усього періоду вивчення теми. 
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Результати навчально-виховної роботи із забезпечення 
англомовної освіти дошкільників у ДНЗ № , 

назва місто (село) 
за програмою Шкваріної Т.М. „Англійська мова для дітей 

дошкільного віку" протягом місяців, року (років) 
Група (молодша, середня, старша, 1 клас, ЗОШ №_ ) 
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Семінарське заняття № 6 (модуль 2) 

Тема. Методи дослідження у методиці викладання ІМ. 
Мета: перевірити рівень здобутих методичних знань. 

Опрацюйте рекомендовану літературу з теми і виконайте завдання 
для самоконтролю, (с. 38) 

Хід заняття: 
1. Візьміть активну участь у занятті. Утворіть дві групи. Одній групі 

пропонується провести дослідження з теми « Сучасні засоби навчання 
дошкільників ІМ», іншій з теми « Індивідуалізація процесу навчання 
дошкільників ІМ». 

2. Які основні та допоміжні методи ви виберете для свого 
колективного дослідження? Обговоріть свій вибір з викладачем. 

3. Кожен учасник дослідження має вибрати один із відібраних 
методів і оголосити, у чому полягають особливості його застосування, 
і, які результати група отримала, використовуючи цей метод. 

4. Перевірте свої знання, користуючись тестом № 6 (модуль 2). 

Індивідуальна робота № 3 (модуль 2) 
Мета: набути процедурних знань про методи дослідження у 

методиці навчання дошкільників ІМ (анкетування, тестування, 
опитування та ін.); здобути декларативні знання про індивідуально-
психологічні характеристики, що зумовлюють процес срормування 
елементарної соціокультурної компетенції дошкільників. 

Завдання: Провести індивідуальне наукове дослідження процесу 
формування елементарної соціокультурної компетенції дошкільників. 

План 
1. Проведіть анкетування батьків дошкільників, тестування й 

опитування групи дошкільників з метою виявлення сформованості 
елементарної соціокультурної компетенції дошкільників. 

2. Результати дослідження оформити у вигляді таблиці. 

Прізвище Сформовані сть соціокультурної 
та ім'я компетенції 
дитини 
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ЧАСТИНА III 

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

Структура програми педагогічної практики з курсу 
«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ» 

Опис педагогічної практики 

Курс: 3,4 

Підготовка 
бакалаврів 

Напрям, 
спеціальність, 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика 
навчального курсу 

Кількість ECTS кредитів, 
відповідних: 2 

Кількість модулів: 2 

Кількість змістових 
модулів: 8 

Загальна кількість годин: 
216 

Кількість тижневих годин: 
25 

Шифр та назва 
напряму ( 0 1 0 1 . 
Педагогічна освіта") 

Шифр та назва 
спеціальності: 

№6.010101 

„ Дошкільне виховання. 
Іноземна мова і 
література" 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
бакалавр. 

Обов'язковий. 

Рік підготовки: 3,4 

Семестр: 5,7 

Самостійна робота: 72 

Вид контролю: захист 
педагогічної практики 
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ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА З КУРСУ 
„МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ" 

1. Пояснювальна записка. 
Модульна програма для педагогічної практики з навчальної 

дисципліни « Методика навчання іноземної мови дітей дошкольного віку» 
базується на принципах: професійної спрямованості, зв'язку теорії з 
практикою, кредитності, модульності, науковості, активності, 
самостійності та ін. 

По закінченню педагогічного вищого навчального закладу вчителі 
іноземної мови (ІМ) мають вміти організувати і проводити заняття з 
іноземної мови з групою дітей, закріплювати програмний зміст цих занять 
у процесі пізнавальної діяльності вихованців. Освітня діяльність вчителя 
іноземної мови буде успішною тоді, коли під час навчання у студентів 
буде сформовано комплекс спеціальних умінь з методики та практики 
навчання дітей іноземної мови. 

Чинна сювітньснірсфесійна програма підготовки вчителя іноземної 
мови інтегрує вивчення предмету „Методика навчання іноземної мови 
дітей дошкільного віку" та педагогічної практики. Пробна педагогічна 
ірактика з ІМ у дошкільному навчальному закладі має місце у 5-му 
семестрі впродовж чотирьох тижнів, по завершенню вивчення 
дисципліни 

"Методика навчання іноземної мови дітей дошкільного віку". Після 
успішного проходження педагогічної практики студенти складають 
семестровий екзамен з методики. Державна педпрактика вказаної 
кваліфікації має місце у 7-му семестрі і триває чотири тижні. 

Педагогічна практика на III-IV курсах спрямована на те, щоб 
забезпечити студентів комплексом навичок та вмінь, необхідних для 
здійснення навчально-виховної роботи у ДНЗ під час проведення занять 
з іноземної мови та під час режимних моментів. 

2. Цілі і завдання педагогічної практики: 
Цілі педагогічної практики: 
1. Формувати навички та вміння студентів-практикантів 

застосовувати на практиці знання з основ педагогіки, психології та 
методики навчання іноземної мови. 

2. Сприяти оволодінню майбутніми педагогами-вихователями 
технологією (змістом, методами, формами, засобами) навчально-
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виховної роботи у процесі навчання іноземної мови дітей дошкільного 
віку. 

3. Удосконалювати професійні знання, навички та вміння студента-
практиканта. 

4. Формувати педагогічну майстерність студентів-практикантів. 
5. Розвивати творчу ініціативу та особистісний творчий потенціал 

студентів-практикантів. 
6. Формувати дослідницькі уміння студентів-практикантів. 
Завдання педагогічної практики 
Основні завдання педагогічної практики такі: 
1. Формувати інтерес студентів до майбутньої професії, виховувати 

любов і повагу до дітей, прагнення до постійного професійного розвитку. 
2. Закріплювати і поглиблювати знання студентів з психолого-

педагогічних і фахових дисциплін, допомагати їм оволодівати методами 
і засобами застосовувати ці знання для розв'язання педагогічних 
завдань. 

3. Забезпечувати умови для професійної адаптації студентів-
практикантів. 

4. Ознайомлювати із специфікою діяльності дошкільного 
навчального закладу. 

5. Формувати уміння проводити заняття з іноземної мови та 
організовувати спілкування дітей засобами іноземної мови впродовж 
дня. 

6. Розвивати вміння здійснювати виховну роботу у ДНЗ. 
7. Формувати вміння спілкуватися з дошкільниками, Їхніми 

батьками, колегами-педагогами. 
8. Виробляти у студентів навички самостійності у підготовці і 

проведенні різних видів навчально-виховної роботи з вихованцями та 
особистої відповідальності за їх якість та ефективність. 

9. Формувати творчий, дослідницький підхід до організації 
педагогічної діяльності. 

10. Виробляти у студентів уміння проводити наукові дослідження 
з використанням методів педагогічних досліджень. 

11. Розвивати у студентів уміння здійснювати самоконтроль, 
самоаналіз та об'єктивну самооцінку власної педагогічної діяльності та 
діяльності колег практикантів та вчителів. 

12. Сприяти розвитку і закріпленню особистісних якостей як 
передумови методичної компетенції, власної професійної технології 
майбутніх вчителів іноземної мови у ДНЗ. 
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Структура педагогічної практики з курсу «Методика навчання 
іноземної мови дітей дошкільного віку» 

Модуль 1. Пробна педагогічна практика. 
День 
педпрактики 

Кількість годин 

Самостійна 
робота 

Виконання 
обов'язків 
практиканта 

Змістовий модуль 1 .Система та процес навчання іноземної мови у ДНЗ. 
1. 1 3 
2. 2 4 
3. 2 4 
4. 2 4 
5. 2 3 
Змістовий модуль 2. Мета, завдання, принципи та засоби дошкільного ІМ. 
6. 2 3 
7. 2 4 
8. 2 4 
1. 2 4 
10. 1 3 
Змістовий модуль 3. Зміст дошкільного навчання ІМ. 
11. 2 3 
12. 2 4 
13. 2 4 
14. 2 4 
15. 1 3 
Змістовий модуль 4. Методи та організаційні срорми дошкільного навчання 
ІМ. 
16. 2 3 
17. 2 4 
18. 2 4 
19. 2 4 
20. 1 3 

Разом 36 72 
Всього за 1-ий модуль 108 
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Модуль 2. Переддипломна педагогічна практика 
День 
педпрактики 

Кількість годин 

Самостійна 
робота 

Виконання 
обов'язків 
практиканта 

Змістовий модуль 1. Формування елементарноТ іншомовної комунікативної 
компетенції дошкільників. Формування іншомовних навичок дошкільників. 
1. 1 3 
2. 2 4 
3. 2 4 
4. 2 4 
5. 2 3 
Змістовий модуль 2.Формування елементарної мовленнєвої компетенції 
дошкільників у аудіюванні та говорінні. Формування іншомовних умінь 
дошкільників. 
6. 2 3 
7. 2 4 
8. 2 4 
9. 2 4 
10. 1 3 
Змістовий модуль 3. Специфіка контролю успішності у дошкільному 
навчанні ІМ. Результати навчально-виховної роботи. 

11. 2 3 
12. 2 4 
13. 2 4 
14. 2 4 
15. 1 3 
Змістовий модуль 4. Виховання, розвиток, освіта дошкільників засобами ІМ. 
16. 2 3 
17. 2 4 
18. 2 4 
19. 2 4 
20. 1 3 

Разом 36 72 
Всього за 2 -ий 108 
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4. Зміст педпрактики 
До змісту практичної діяльності студента-практиканта як учителя 

іноземної мови входить: 
1. Навчальна робота: 
- складання тематичного плану занять на основі плану вчителя; 
- планування окремих занять та циклів занять спільно з методистом 

або спираючись на їхні консультації; 
- проведення занять; 
- відвідування занять вчителя ІМ та студентів-практикантів; 
- проведення предметного та комплексного аналізу відвіданих 

занять за схемою; 
- виготовлення наочних посібників, роздавального дидактичного 

матеріалу; 
- дотримання психолого-педагогічних та гігієнічних вимог до 

заняття; 
- проведення індивідуальної роботи з дітьми; 
- організація спілкування дітей засобами іноземної мови впродовж 

дня. 
2. Дослідна робота: 
- проведення спостережень з метою вивчення та узагальнення 

досвіду вчителя ІМ у ДНЗ; 
- вивчення наукової методичної літератури з метою удосконалення 

власної роботи, теоретичного осмислення реального навчального 
процесу; 

- проведення методичного аналізу навчального матеріалу з метою 
прогнозування можливих труднощів його засвоєння дітьми; 

- проведення тестування дітей з метою виявлення рівня розвитку 
психічних процесів (мовлення, мислення, пам'яті, уваги, уяви); 

- проведення досліджень, необхідних для написання курсової 
(бакалаврської) роботи з методики навчання іноземних мов. 
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Модуль 1. 
ПРОБНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 

Змістовий модуль 1. 
СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Короткий зміст. 
1. Участь у настановній конференції, у груповій роботі з методистом 

та керівником педпрактики. 
2. Знайомство з завідуючим, методистом, вихователем, вчителем 

ІМ з метою ознайомлення з методичною роботою в установі по організації 
групи та забезпеченню занять з навчання дітей ІМ. 

3. Вивчення стану дошкільного іншомовного навчання ІМ у ДНЗ (в 
яких групах, скільки годин на тиждень проходить навчання). 

4. Ознайомлення з планом роботи вчителя ІМ, конспектами його 
занять. 

5. Знайомство з дітьми групи, де організовано начання ІМ. 
6. Складання індивідуального плану та його затвердження 

керівником педагогічної практики. 
7. Спостереження та аналіз занять з ІМ різного типу (введення, 

тренування, практика) та занять з музики, ліплення, фізвиховання, 
протягом яких використовується ІМ. 

8. Спостереження та аналіз прогулянки, яка проводиться з 
використання ІМ. 

9. Складання власних планів-конспекл'в занять з ІМ. Затвердження 
їх у керівника педагогічної практики. 

Змістовий модуль 2. 
МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ТА ЗАСОБИ 
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ІМ 

Короткий зміст. 
1. Визначати практичну, виховну, розвивальну та освітню цілі і 

завдання заняття залежно від типу заняття та йото місця у циклі (підциклі). 
2. Дотримуватися загяльнодидактичних та спеціальних методичних 

принципів дошкільного навчання ІМ. 
3. Виготовляти і використовувати на занятті різноманітні засоби 

навчання: шапочки-маски, малюнки, іграшки, лото, фішки для театра 
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на столі, набори іграшкового посуду, меблів тощо. 
4. Спостерігати та аналізувати заняття, які проводяться вчителем 

ІМ та однокурсниками. 
5. Проводити заняття з ІМ у парі з колегою-однокурсником з 

мікрогрупою дітей (не більше 5 осіб). 
6. Проводити заняття з музики, ліплення, фізвиховання засобами 

ІМ у мікрогрупі дітей (не більше 5 осіб). 

Змістовий модуль 3. 
ЗМІСТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ІМ 

Короткий зміст. 
1.Користуватися програмою та книгою для вчителя з метою 

проектування занять з ІМ. 
2. Розподіляти навчальний матеріал між заняттями. 
3. Підбирати зміст навчального матеріалу на заняття відповідно з 

навчальними завданнями залежно від рівня можливостей дітей. 
4. Самостійно проводити заняття з ІМ з мікрогрупою дітей згідно 

плана. 
5. Добирати і використовувати під час занять з музики, ліплення, 

фізкупьтхвилинки матеріал з ІМ. 
6. Добирати і використовувати під час прогулянки рухливі іншомовні 

ігри. 

Змістовий модуль 4. 
МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ 
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ІМ 

Короткий зміст. 
1 .Відбирати та застосовувати необхідні методи (демонстрація, 

пояснення, організація вправляння) і прийоми у залежності від типу 
заняття та його місця у циклі. 

2. Вибирати та застосовувати необхідні методи і прийоми на 
заняттях з музвиховання, ліплення, фізвиховання, протягом яких 
використовується ІМ. 

3. Самостійно проводити заняття з ІМ, музики, фізвиховання згідно 
плану вчителя ІМ з мікрогрупою дітей. 
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Модуль 2. 
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПЕДПРАКТИКА 

Змістовий модуль 1. ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ 
ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ. 

Короткий зміст. 
1 .Використовувати ІМ у спілкуванні з дітьми під час режимних 

процесів (прийом дітей, сніданок, прогулянка тощо.) 
2. Проектувати заняття з ІМ, добирати мету, зміст, методи (прийоми), 

засоби, які необхідно використовувати на занятті. 
3. Самостійно проводити заняття з ІМ згідно плану вчителя ІМ з 

підгрупою дітей. 
4. Формувати рецептивні та продуктивні мовні (сронетичні.'лексичні, 

граматичні) навички дошкільників. 

Змістовий модуль 2. ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ 
МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ. 

Короткий зміст. 
1.Використовувати ІМ у спілкуванні з дітьми під час режимних 

процесів (прийом дітей, сніданок, прогулянка тощо.) 
2. Проектувати заняття з ІМ, добирати мету, зміст, методи (прийоми), 

засоби, які необхідно використовувати на занятті. 
3. Самостійно проводити заняття з ІМ згідно плану вчителя ІМ з 

підгрупою дітей. 
4. Формувати мовленнєві уміння дошкільників у аудіюванні та 

говорінні. 

Змістовий модуль 3. СПЕЦИФІКА КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ У 
ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. РЕЗУЛЬТАТИ 
НАВЧАЛЬНО -ВИХОВНОЇ РОБОТИ. 

Короткий зміст. 
1 .Використовувати ІМ у спілкуванні з дітьми під час режимних 

процесів (прийом дітей, сніданок, прогулянка тощо). 
2. Проектувати заняття з ІМ, добирати мету, зміст, методи (прийоми), 

засоби, які необхідно використовувати на занятті. 
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3. Самостійно проводити заняття з ІМ згідно плану вчителя ІМ з 
підгрупою дітей. 

4. Контролювати та оцінювати знання, навички та вміння дітей, 
вести спеціальний журнал успішності. 

Змістовий модуль 4. ВИХОВАННЯ, РОЗВИТОК, ОСВІТА 
ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Короткий зміст. 
1 .Використовувати ІМ у спілкуванні з дітьми під час режимних 

процесів (прийом дітей, сніданок, прогулянка тощо.) 
2. Проектувати заняття з ІМ, добирати мету, зміст, методи (прийоми), 

засоби, які необхідно використовувати на занятті. 
3. Самостійно проводити заняття з ІМ згідно плану вчителя ІМ з 

підгрупою дітей. 
4. Формувати мовленнєві уміння дошкільників у аудіюванні та 

говорінні. 
5. Контролювати та оцінювати знання, навички та вміння дітей, 

вести спеціальний журнал успішності. 
6. Проводити дослідження, необхідні для написання курсових 

(бакалаврських) робіт з методики. 

196 



Орієнтовний навчально-тематичний план 
пробної педпрактики (5-й семестр) 

№ Місяць Тиждень Дата Зміст № заняття Тема програми 
1. листопад І 27.11 Спостереження №1 Давайте 

28.11 заняття №2 познайомимося 
29.11 Спостереження №3 
30.11 заняття №4 
1.12 Спостереження 

заняття 
Спостереження 
заняття 
Спостереження 
заняття з музики 
(ліплення тощо) 

2. грудень II 4.12 Проведення заняття №5 Давайте 
5.12 Проведення заняття №6 познайомимося 
6.12 Проведення заняття №7 
7.12 Проведення заняття №8 
8.12 Проведення заняття Повторення 

з музики (ліплення матеріалу 
тощо) підциклу 

3. грудень III 11.12 Проведення заняття №9 Давайте грудень 
12.12 Проведення заняття №10 познайомимося 
13.12 Проведення заняття №11 
14.12 Проведення заняття №12 
15.12 Проведення заняття Повторення 

з музики (ліплення матеріалу 
тощо) підциклу 

4. грудень IV 18.12 Проведення заняття №13 Давайте 
19.12 Проведення заняття №14 познайомимося 
20.12 Проведення заняття №15 
21.12 Проведення заняття №16 
22.12 Проведення заняття Повторення 

з музики (ліплення матеріалу 
тощо) підциклу 
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Орієнтовний навчально-тематичний 
переддипломної педпрактики 

№ Місяць Тиждень Дата № заняття Тема програми 
1. листопад І 7.11 Проведення заняття №33 Тварини і птахи 

8.11 Проведення заняття №34 
9.11 Проведення заняття №35 
10.11 Проведення заняття №36 
11.11 Проведення заняття Повторення 

І з музики (ліплення матеріалу 
roup) циклу. 

листопад І! 14.11 Проведення заняття №49 
їжа. В магазині 15.11 Проведення заняття №50 їжа. В магазині 

16.11 Проведення заняття №51 
17.11 Проведення заняття №52 

І 18.11 Проведення заняття Повторення 
з музики (ліплення матеріалу 
тощо) підцикпу 

листопад Ill 21.11 Проведення заняття №65 Іграшки. 
22.11 Проведення заняття №66 День народження. 
23.11 Проведення заняття №67 
24.11 Проведення заняття №68 
25.11 Проведення заняття Повторення 

з музики (ліплення матеріалу 
тощо) підциклу 

4. листопад IV 28.11 Проведення заняття №81 Робочий день. 
грудень 29.11 Проведення заняття №82 Частини тіла. 

30.11 Проведення заняття №83 
1.12 Проведення заняття №84 
2.12 Проведення заняття Повторення 

з музики (ліплення матеріалу 
тощо) підциклу 
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5. Завдання для самостійної роботи. 
Модуль 1 
Змістовий модульї 
Підготовка до дня педпрактики № 1: 
1 .Ознайомитися з метою, завданнями та змістом змістового модуля 

№1. 
2. Підготувати такі документи: 
- індивідуальний план роботи; 
- щоденник педпрактики; 
- перспективний план роботи. 
Підготовка до дня педпрактики № 2: 
1. В індивідуальному плані роботи оформити сторінки: 
- С.1,2. Режим дня садочка і групи; 
- С. 3. Прізвище, ім'я, по-батькові вихователів та вчителя ІМ, які 

працюють у групі; 
- С.4. Список дітей групи, які вивчають ІМ; 
- С.5. Графік проведення занять з ІМ. 
Підготовка до дня педпрактики № З 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 2 
2. Підготувати схему аналізу занять з ІМ. 
3. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 

Підготовка до дня педпрактики № 4 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 4. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
Підготовка до дня педпрактики № 5 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 4 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 

Змістовий модуль 2 
Підготовка до дня педпрактики № 6 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 5 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
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4.Обговорити з керівником педпрактики вибір мети та завдань 
заняття. 

Підготовка до дня педпрактики № 7 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 6 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.0бговорити з керівником педпрактики вибір мети та завдань, 

структури заняття, що визначається його місцем у циклі. 

Підготовка до дня педпрактики № 8 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 7. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.0бговорити з керівником педпрактики вибір структури та принципів 

заняття, що визначається його місцем у циклі. 
5. Підготуватися до проведення заняття з ІМ разом з 

однокурсником. 

Підготовка до дня педпрактики № 9 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 8. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.0бговорити з керівником педпрактики вибір засобів навчання 

заняття, що визначається його місцем у циклі. 
5. Підготуватися до проведення заняття з ІМ разом з 

однокурсником. 

Підготовка до дня педпрактики № 10 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 9. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий планнюнспект заняття з музвиховання 

(ліплення тощо.), яке проводиться з використанням ІМ. 
5. Підготуватися до проведення заняття з музвиховання (ліплення 

тощо), яке проводиться з використанням ІМ. 
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Змістовий модуль З 
Підготовка до дня педпрактики № 11 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 10. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план - конспект заняття з ІМ. 
4.Обговорити з керівником педпрактики вибір фонетичного, 

лексичного, граматичного мінімума заняття, що визначається його 
місцем у циклі. 

5. Підготуватися до самостійного проведення заняття з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № 12 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 11. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.0бговорити з керівником педпрактики вибір рецептивних та 

репродуктивних ігор заняття, що визначається його місцем у циклі. 
5. Підготуватися до самостійного проведення заняття з ІМ. 
Підготовка до дня педпрактики № 13 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 12. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план - конспект заняття з ІМ. 
4.0бговорити з керівником педпрактики вибір продуктивних ігор 

заняття. 

5. Підготуватися до самостійного проведення заняття з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № 14 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 13. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план - конспект заняття з ІМ. 
4.Обговорити з керівником педпрактики вибір сюжетно-рольових 

ігор заняття. 
5. Підготуватися до самостійного проведення заняття з ІМ. 
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Підготовка до дня педпрактики № 15 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 14. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план - конспект заняття з музвиховання 

(ліплення тощо), яке проводиться з використанням ІМ. 
5. Підготуватися до проведення заняття з музвиховання (ліплення 

тощо), яке проводиться з використанням ІМ. 

Змістовий модуль 4 
Підготовка до дня педпрактики № 16 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 15. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план - конспект заняття з ІМ. 
4,Обговорити з керівником педпрактики вибір методів заняття « 

Введення нового матеріалу». 
5. Підготуватися до самостійного проведення заняття з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № 17 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 16. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.0бговорити з керівником педпрактики вибір методів заняття 

«Тренування у спілкуванні»(2). 
5. Підготуватися до самостійного проведення заняття з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № 18 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 17. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план - конспект заняття з ІМ. 
4.0бговорити з керівником педпрактики вибір методів заняття 

«Тренування у спілкуванні»(3). 
5. Підготуватися до самостійного проведення заняття з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № 19 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 18. 
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2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 
попереднього дня. 

3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.Обговорити з керівником педпрактики вибір методів заняття 

«Практика у спілкуванні»(4). 
5. Підготуватися до самостійного проведення заняття з ІΜ. 

Підготовка до дня педпрактики № 20 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 19. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з музвиховання ( 

ліплення тощо), яке проводиться з використанням ІМ. 
5. Підготуватися до проведення заняття з музвиховання (ліплення 

тощо), яке проводиться з використанням ІМ. 
6. Підготуватися до захисту педагогічної практики, оформити 

потрібну документацію. 

Модуль 2 
Змістовий модульї 
Підготовка до дня педпрактики № 1: 
1 .Ознайомитися із метою, завданнями та змістом змістового 

модуля № 1. 
2. Підготувати такі документи: 
- індивідуальний план роботи; 
- щоденник педпрактики; 
- перспективний план роботи. 

Підготовка до дня педпрактики № 2: 
1 .В індивідуальному плані роботи оформити сторінки: 
- С.1,2. Режим дня садочка і групи; 
- О 3. Прізвище, ім'я, по-батькові вихователів та вчителя ІМ, які 

працюють у групі; 
- С.4. Список дітей групи, які вивчають ІМ; 
- С.5. Графік проведення занять з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № З 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 2 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 
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попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.0бговорити з керівником педпрактики шляхи срормування мовної 

компетенції дошкільників на занятті. 
5. Підготуватися до проведення заняття з ІМ разом з 

однокурсником. 

Підготовка до дня педпрактики № 4 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № З 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.0бговорити з керівником педпрактики шляхи формування мовної 

компетенції дошкільників на занятті. 
5. Підготуватися до проведення заняття з ІМ разом з 

однокурсником. 

Підготовка до дня педпрактики № 5 
1 .Оформити щоденник спостережень задень педпрактики № 4 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.0бговорити з керівником педпрактики шляхи срормування мовної 

компетенції дошкільників на занятті. 
5. Підготуватися до проведення заняття з ІМ разом з 

однокурсником. 

Змістовий модуль 2 
Підготовка до дня педпрактики № 6 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 5 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4. Обговорити з керівником педпрактики шляхи срормування 

мовленнєвої компетенції дошкільників на занятті. 
5. Підготуватися до проведення заняття з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № 7 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 6. 
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2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 
попереднього дня. 

3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4,Обговорити з керівником педпрактики шляхи формування 

мовленнєвої компетенції дошкільників на занятті. 
5. Підготуватися до проведення заняття з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № 8 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 7. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.Обговорити з керівником педпрактики шляхи формування 

мовленнєвої компетенції дошкільників на занятті. 
5. Підготуватися до проведення заняття з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № 9 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 8. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.Обговорити з керівником педпрактики шляхи формування 

мовленнєвої компетенції дошкільників на занятті. 
5. Підготуватися до проведення заняття з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № 10 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 9. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.Обговорити з керівником педпрактики шляхи формування 

мовленнєвої компетенції дошкільників на занятті. 
5. Підготуватися до проведення заняття з ІМ. 

Змістовий модуль З 
Підготовка до дня педпрактики № 11 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 10. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
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3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.0бговорити з керівником педпрактики особливості контролю 

успішності дошкільного навчання ІМ. 
5. Підготуватися до самостійного проведення заняття з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № 12 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 11. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.Обговорити з керівником педпрактики особливості поточного 

обліку успішності дітей. 
5. Підготуватися до самостійного проведення заняття з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № 13 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 12. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.Обговорити з керівником педпрактики оцінювання сформованості 

рецептивних навичок дітей. 
5. Підготуватися до самостійного проведення заняття з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № 14 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 13. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.Обговорити з керівником педпрактики оцінювання продуктивних 

навичок дітей. 

5. Підготуватися до самостійного проведення заняття з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № 15 
1 .Оформити щоденник спостережень задень педпрактики № 14. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з музвиховання 

(ліплення тощо), яке проводиться з використанням ІМ. 
5. Підготуватися до проведення заняття з муз виховання (ліплення 
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тощо), яке проводиться з використанням ІМ. 

Змістовий модуль 4 
Підготовка до дня педпрактики № 16 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 15. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.0бговорити з керівником педпрактики вибір методів дослідження 

успішності групи дітей. 
5. Підготуватися до самостійного проведення заняття з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № 17 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 16. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.0бговорити з керівником педпрактики проведення тестування 

дітей з метою виявлення рівня розвитку психічних процесів дошкільників. 
5. Підготуватися до самостійного проведення заняття з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № 18 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 17. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4.0бговорити з керівником педпрактики особливості проведення 

досліджень, необхідних для написання курсової роботи. 
5. Підготуватися до самостійного проведення заняття з ІМ. 

Підготовка до дня педпрактики № 19 
1 .Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 18. 
2. Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3. Скласти розгорнутий план-конспект заняття з ІМ. 
4. Підготувати матеріали для проведення дослідження з курсової 

роботи. 
5. Підготуватися до самостійного проведення заняття з ІМ. 
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Підготовка до дня педпрактики № 20 
1 Оформити щоденник спостережень за день педпрактики № 19. 
2 Зробити письмовий аналіз заняття з ІМ, яке спостерігалося 

попереднього дня. 
3 Скласти розгорнутий план-конспект заняття з музвиховання 

(ліплення тощо), яке проводиться з використанням ІМ. 
5 Підготуватися до проведення заняття з музвиховання (ліплення 

тощо), яке проводиться з використанням ІМ. 
6 Підготуватися до захисту педагогічної практики, оформити 

потрібну документацію. 

6 Організація педагогічної навчальної практики: 
Педпрактика має чітко виражену професійну спрямованість, яка 

забезпечується тим, що студенти мають можливість спостерігати 
проведення занять з дітьми, брати участь у самостійному проведенні 
занять під керівництвом досвідченого педагога. Це дає можливість 
домогтися формування проектувальних, адаптаційних, 
органі «аторських, комунікативних, мотиваційних та контролюючих умінь, 
необхідних студентові для майбутньої творчої роботи вчителем 
дошкільного навчання іноземної мови. 

Процес срормування методичної компетенції у студентів-майбутніх 
учителів дошкільного навчання ІМ відповідно до трьох рівнів 
професіоналізму вчителя ІМ передбачає наступні три рівні: 

- рівень грамотності; 
- рівень ремесла; 
- рівень майстерності. 
Першого рівня - рівня грамотності студент досягає, за умови 

набуття ним знань про те, як проектувати, адаптовувати, організовувати, 
мотивувати, досліджувати, контролювати процес навчання дошкільників 
ІМ під час занять та під час режимних процесів у ДНЗ. 

Другого рівня - рівня ремесла студент зможе досягти, за умови 
срормування у нього відповідних навичок проектувати, адаптовувати, 
організовувати, мотивувати, досліджувати, контролювати процес 
навчання дошкільників ІМ під час занять та під час режимних процесів 
у ДНЗ. 

Третього рівня-рівня майстерності студент зможе досягти за умови 
формування у нього відповідних методичних умінь проектувати, 
адаптовувати, організовувати, мотивувати, досліджувати, контролювати 
процес навчання дошкільників ІМ під час занять та під час режимних 
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процесів у ДНЗ. 
Процесу формування спеціальних методичних знань, навичок та 

вмінь сприяє уся система підготовки вчителя дошкільного навчання ІМ 
у ДНЗ, при цьому формування кожного рівня методичної компетенції 
відбувається протягом різних організаційних форм навчання з 
використанням спеціальних методів та прийомів. 

Так набуття студентом знань відбувається на лекціях, семінарських, 
практичних заняттях та під час навчальних екскурсій, протягом 
самостійної роботи. 

Протягом педагогічної практики у ДНЗ студент поглиблює методичні 
знання, отримані під час вище означених форм роботи. 

Навичка формується у результаті багаторазового повторення однієї 
і тієї самої дії' за схожих умов. Процес формування методичної' навички 
відбувається через наслідування певних еталонних зразків, який 
передбачає пристосування дії до нових умов її виконання шляхом 
наслідування чужих дій. На відміну від методичних знань формування 
методичних навичок як складника методичної компетенції відбувається 
тільки у практичній діяльності за допомогою спеціально розробленої 
системи методичних завдань. Організаційними формами навчання, 
протягом яких у студентів формуються методичні навички, є практичні 
заняття, індивідуальна робота та пробна педагогічна практика. 

Оскільки на практиці неможливо чітко розмежувати, де закінчується 
процес формування методичних навичок і розпочинається процес 
формування методичних умінь, рівень формування навичок 
визначається як рівень першопочаткового методичного вміння. 

Методичні вміння як складник методичної компетенції вчителя 
дошкільного навчання ІМ набуваються лише у практичній діяльності у 
природних умовах протягом педагогічної практики з ІМ у ДНЗ. 

У вчителя дошкільного навчання ІМ мають бути сформовані такі 
методичні вміння: проектувальні, адаптивні, організаторські, 
комунікативні, мотиваційні та контролюючі. 

Можна виділити такі рівні розвитку методичних вмінь: 
1) першопочаткове вміння; 
2) недостатньо вміла діяльність; 
3) сформованість окремих умінь; 
4) високо розвинуте вміння; 
5) майстерність. 
Для досягнення досконалих методичних умінь необхідно 

дотримуватися наступних етапів формування методичних умінь: 
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1) ознайомити студентів із методичними уміннями, їхньою 
струтсгурою, змістом та значущістю у просреайно-педагогічній діяльності 
при вирішенні певного виду методичних завдань; 

2) оволодіти першопочатковим методичним умінням на рівні 
копіюючих дій переважно за готовими зразками, наприклад, із Книги 
для вчителя, оволодіти конкретними діями, які застосовуються у типових 
навчальних ситуаціях і входять у складніші дії як їхні складники. Дії 
виконуються з незначною допомогою викладача методики, вчителя ІМ 
чи самостійно за аналогією зі зразком; 

3) оволодіння узагальненими методичними вміннями, які 
характеризує використання прийомів і способів дій у нових умовах 
для вирішення нових завдань. Передбачається самостійний вибір 
необхідної системи дій у різних ситуаціях, але при значних зусиллях із 
сторони студентів; 

4) оволодіння досконалим методичним умінням як під'рунтям 
методичної майстерності, яка характеризується високим рівнем 
нестандартних педагогічних дій, творчим підходом до вирішення 
навчальних, виховних, пізнавальних, розвивальних завдань, вільним 
володінням різними системами дій, їх широким перенесенням на інші 
види діяльності без особливих зусиль, чіткістю виконання діяльності. 

Перші два етапи формування у студентів методичних умінь 
реалізуються протягом першої педагогічної практики. 

Дії, які складають методичні вміння студентів-практикантів щодо 
підготовки, проведення, аналізу заняття та режимних процесів 
іноземною мовою виконуються студентами самостійно, але при 
максимальній попередній допомозі з боку керівника педпрактики та 
вчителя ІМ у ДНЗ. Як правило, ці дії виконуються аналогічно з діями, 
які студент-практикант спостерігав у вчителя ІМ, інших студентів-
практикантів на рівні копіюючих, ще недосконалих дій у типових 
методичних ситуаціях. Під час першого етапу педпрактики керівник 
педпрактики чи вчитель ІМ приходять на допомогу студентів -
практикантів, якщо останні допускають помилку. 

Третій етап срормування у студентів методичних умінь реалізується 
протягом другої педагогічної практики. 

Дії, які складають методичні вміння студентів-практикантів щодо 
підготовки, проведення, аналізу заняття з ІМ та режимних процесів 
засобами ІМ та ведення наукового дослідження певної проблеми 
виконуються студентом повністю самостійно. Керівник педпрактики 
оцінює рівень арсрмованості у студентів-практикантів методичних умінь. 
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Під час занять з „Методики навчання англійської мови дітей 
дошкільного віку" студенти моделюють навчання дітей, на заняттях з 
педпрактики - самі спостерігають практику реального навчання 
дошкільників, беруть участь у аналізі і проведенні усіх типів занять, 
набувають досвіду підготовки і проведення занять та режимних процесів 
з дітьми англійською мовою. 

З метою реалізації завдань педпрактики доцільно використовувати 
особистісно-діяльний підхід. Особистісний підхід передбачає 
використання суб'єктної моделі навчання, коли максимально 
враховуються національні, статево-вікові, індивідуально-психологічні, 
статусні особливості студента-практиканта. Це має враховуватися через 
зміст та форму навчальних завдань, через відповідний характер 
спілкування того, хто вчить, з тим, хто вчиться. 

Особистісно-діяльний підхід допоможе формувати, розвивати 
особистість майбутнього вчителя ІМ у ДНЗ, його пізнавальні процеси, 
якості, діяльнісні характеристики тощо. 

Діяльнісний підхід забезпечує активність студента-практиканта під 
час педпрактики, формування у нього соціально значущих (зовнішніх) 
та внутрішніх мотивів, які вважають «запускним механізмом будь-якої 
діяльності» (І.О.Зимня). 

Такий підхід до організації педпрактики уможливлює підготовку 
такого фахівця, для якого особистісно зорієнтоване спілкування з 
дошкільниками стане педагогічною нормою. Педагогічна практика є 
невід'ємним компонентом системи підготовки вчителя ІМ у ДНЗ, тому 
усі види практики поєднуються із вивченням педагогічних, 
психологічних та соціальних дисциплін. У відповідності з цим педагогічна 
практика поділяється на два етапи. 

Перший етап - пробна практика студентів III курсу. Тривалість - 4 
тижні. 

Для проведення практики кожний студент закріплюється за певною 
віковою групою дітей. Керівництво практикою здійснюють викладачі 
ІМ та методики навчання педагогіки і психології. 

На першому етапі формуються конкретні уявлення про майбутню 
професію, про навчально-виховний процес у ДНЗ, функції і педагогічну 
діяльність вчителя ІМ у ДНЗ, потреба у цій діяльності та інтерес до неї. 
Пропонується система спостережень та інструкції для наступного 
аналізу і обговорення, спрямовані на поглиблене ознайомлення з 
вивченими теоретичними питаннями. 

На цьому етапі здійснюється поетапне застосування теорії на 
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практиці. Студенти вчаться проектувати власну діяльність, проводити 
заняття, організовувати спілкування дітей засобами іноземної мови, 
розв'язувати педагогічні ситуації. Визначається рівень теоретичного 
осмислення практичної діяльності, запас декларативних та процедурних 
знань, навичок і вмінь, сформованих під час семінарських та практичних 
занять, ставлення до майбутньої професії, до дітей, до педагогічної 
практики. Усі ці чинники допомагають виявити труднощі, які виникають 
на початковому етапі педпрактики. 

На першому етапі педпрактики передбачено: 
1. Ознайомити студентів-практикантів з напрямами, формами, 

методами навчально-виховної роботи ДНЗ (бесіда із завідуючою ДНЗ, 
вихователями, вчителем ІМ; знайомство з організацією та змістом роботи 
з навчання дошкільників ІМ, вивчення документації (планів роботи ДНЗ, 
планів роботи вчителя ІМ), ознайомлення з тематичними планами та 
планами-конспектами занять з ІМ, обладнанням ігрових кімнат тощо. 

2. Планувати навчально-виховну роботу на весь період 
педпрактики. 

3. Виконувати функції та обов'язкивчителя ІМ та вихователя певної 
вікової фупи ДНЗ. 

4. Проводити науково-дослідну роботу. 
5: Готувати звітну документацію та брати участь у підсумкових 

заходах з педпрактики у ДНЗ та в університеті. 
Пробна педпрактика проводиться у базовому дошкільному закладі 

вищого навчального закладу. На першому занятті підгрупа студентів 
з най змиться з досвідом створення групи дітей для навчання англійської 
мови у дошкільному закладі. Протягом чотирьох наступних днів 
с туденти спостерігають показові заняття різного типу, режимні процеси, 
протягом яких для спілкування використовується ІМ. Протягом 
наст/пних двох днів студенти самі беруть участь у заняттях разом з 
дітьми, виконуючи ролі разом з ними, допомагаючи вчителеві. Наступні 
два заняття студенти проводять парами, при цьому один з них за 
домовленістю є головним на занятті, а інший допомагає йому. Викладач 
з методики та вчитель англійської мови (вихователь) дитячого садка на 
цих заняттях допомагають організовувати пробну навчальну діяльність 
студентів. Наступні заняття з підгрупою дітей студенти проводять 
самостійно. Три заняття проводяться як залікові. 

Напередодні педпрактики викладач обов'язково на консультації 
уточнює модель практичної діяльності студентів, перевіряє як студент 
самостійно опрацював теми з методики, допомагає студентам 
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усвідомити шляхи реалізації практичних, освітніх, в- иховних, 
розвивальних завдань, запланованих для проведення занять. 

Завдання на опрацювання літературних джерел та співбесіда за 
наслідками самостійної роботи мають розширити і поглибити розуміння 
студентом суті процесу навчання англійської мови дош кільників, 
допомогти попередити недоліки та помилки, що можуть матм місце під 
час навчання. Майбутні вчителі іноземної мови мають чітко уявляти 
суттєву різницю між процесом навчання іноземної мови дошлольників 
та процесом навчання школярів на рівнях: відбір змісту навчального 
матеріалу на навчальний рік та окремі заняття, мети, завдань, технології 
навчання, контролю та обліку успішності. Крім цього, під час педпрактики 
у студентів мають бути сформовані базові уміння проектувати, 
проводити та аналізувати заняття. 

Упродовж пробної педагогічної практики навчальна діяльність 
студентів носить репродуктивний характер. Студенти вчаться гтроводити 
заняття з дітьми за зразком розробок занять. Організація такого 
практичного вправляння студентів допоможе не лише накопичити 
досвід, необхідний для майбутньої творчої діяльності, але і забезпечує 
формування навичок індуктивного та дедуктивного аналізу складників 
заняття, що є основою для формування дидактичних умінь срахівця. 

По завершенню першої фази педпрактики проводиться 
конференція з проблеми вивчення та узагальнення педагогічного 
досвіду, підготовки до складання семестрового екзамену з методики 
та до написання курсових робіт з методики дошкільного навчання 
англійської мови. 

На 4 му курсі реалізується другий етап педагогічної практики 
тривалістю 4 тижні. 

На другому етапі передбачено: 
1.Планування навчально-виховної роботи на весь період 

педпрактики. 
2.Роботу на посаді вчителя ІМ у ДНЗ. 
З.Виконання обов'язків вихователя певної вікової групи дітей. 
4.Проведення науково-дослідної роботи. 
5. Підготовка звітної документації'та участі у підсумкових заходах 

з педпрактики у ДНЗ та в університеті. 

Допуск до педагогічної практики: 
1. Наявність санітарної книжки, в якій здійснено відмітку про всі 

види медогляду та є допуск л ікаря-терапевта до педпрактики. 
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2. Студент закріплюється за певною віковою групою дітей та за 
ДНЗ. 

3. Наявність папки з тими матеріалами, які необхідні для даного 
виду педпрактики: папка «Фонетика», роздатковий матеріал з кожної 
теми, зразки - конспекти 4-х типів занять з теми « Тварини і птахи». 

4. Перспективний план роботи на весь період педпрактики ( 
Затверджує завідувач ДНЗ.) Перелік пробних (5 занять) та залікових ( 
З заняття) занять, план проведення фізкультзарядки ІМ (1), конспект 
рухливих ігор, які студент буде проводити з дітьми під час прогулянки 
(1) Графік проведення пробних та залікових занять, фізкультзарядки, 
прогулянки з використанням англомовних ігор. 

По завершенню педпрактики студент подає звіт про підсумки 
педпрактики, який включає: 

1. Текстовий звіт про підсумки педпрактики з навчання англійської 
мови за формою, встановленою кафедрою англійської мови. Звіт 
завіряється керівником закладу, де студент проходив практику. 

2. Щоденник педпрактики з англійської мови. 
3. Характеристику, підписану керівником та вчителем освітньої 

установи, де організовувалася практика, у якій об'рунтовується оцінка 
за цей вид педпрактики. Характеристика завіряється печаткою. 

4. Розгорнутий план-конспект одного із залікових занять та наочність 
до нього. 

5. Анкету, заповнену згідно зразка.( Додаток 4) 

7. Оцінювання результатів педпрактики 
Заняття, проведені студентами під час практики у дошкільному 

навчальному закладі, будуть оцінюватися за такими критеріями: 
Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент самостійно, грамотно 

у методичному і мовному аспектах спланували заняття, намітивши 
реальні цілі, конкретні етапи заняття та методичні прийоми досягнення 
поставлених цілей на кожному з них з урахуванням ступеня навчання, 
рівня мовленнєвої підготовки дошкільників, і в результаті реалізації 
запланованих навчальних дій досягнута мета заняття. При цьому: 

1) повністю реалізований виховний, освітній потенціали заняття; 
2) методичні прийоми відповідають умовам навчання та 

поставленим цілям; 
3) правильно установлена послідовність вправ і співвідношення 

тренувальних і мовленнєвих вправ; 
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4) студент дає чіткі і методично грамотні установки на виконання 
дітьми мовленнєвих дій; 

5) правильно розподіляє час на власне мовлення та мовлення 
учнів; 

6) заняття проводиться іноземною мовою (раціонально 
використовується рідна мова за необхідністю), студент практично не 
робить помилок, помічає помилки дітей і володіє мовленнєвими 
способами їх виправлення; 

7) практикант використовує різні способи активізації всіх дітей на 
занятті з урахуванням їх вікових особливостей і здійснює 
індивідуальний підхід до дітей; 

8) раціонально поєднуються фронтальні, групові та індивідуальні 
форми роботи з урахуванням особливостей кожної з них та ступеня 
навчання; 

9) правильно визначені об'єкти контролю та критерії їх оцінювання, 
використовуються різноманітні прийоми контролю; 

10) практикант уміє викликати інтерес дітей до мовленнєвих дій, 
що виконуються на занятті; 

11) грамотно використовуються нетехнічні і технічні засоби 
навчання, як наявні, так і самостійно виготовлені; 

12) студент епізодично користується конспектом і в ході заняття 
може скоригувати свою діяльність. 

Оцінка .добре" ставиться, якщо практиканти самостійно, грамотно 
в методичному і мовному аспектах спланували заняття, намітивши 
реальні цілі, конкретні етапи заняття та методичні прийоми для 
досягнення поставлених цілей на кожному з них з урахуванням ступеня 
навчання, рівня мовленнєвої підготовки дітей і в результаті реалізації' 
запланованих навчальних дій мета заняття досягнута в цілому, але 
план виконаний неповністю. При цьому: 

1) не до кінця реалізовані виховний, освітній та розвивальний 
потенціали заняття; 

2) методичні прийоми раціональні, відповідають поставленим цілям 
та умовам навчання; 

3) в основному правильно встановлена послідовність вправ і 
співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ; 

4) студент дає чіткі і методично грамотні установки на виконання 
дітьми мовленнєвих дій; 

5) практикант встановлює і підтримує засобами іноземної мови 
різноманітні мовленнєві контакти, проте не завжди правильно 
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розподіляєте час власного мовлення та мовлення дітей; 
6) практикант веде заняття іноземною мовою (раціонально 

користуючись рідною за необхідністю), іноді робить несуттєві мовні 
помилки, які сам виправляє, а також помічає і виправляє більшість 
помилок дітей; 

7) студент володіє різними способами активізації всіх дітей на 
занятті, але не завжди здійснює індивідуальний підхід до них; 

8) раціонально поєднуються фронтальні, групові та індивідуальні 
форми роботи з урахуванням особливостей кожної з них та ступеня 
навчання; 

9) правильно намічені об'єкти контролю та критерії'їх оцінювання, 
використовуються різні прийоми контролю; практикант уміє викликати 
інтерес дітей до більшості видів роботи, що проводяться на занятті; 

10) використовуються наявні і самостійно виготовлені посібники, 
але методика їх використання не завжди раціональна; 

11) студент епізодично використовує конспект протягом заняття і 
в деяких випадках може скоригувати свою заплановану діяльність. 

Оцінка «задовільної» ставиться, якщо студент в основному 
самостійно і грамотно в методичному та мовному аспектах спланували 
заняття, намітили цілі, етапи, методичні прийоми для досягнення 
поставлених цілей на кожному з них, але без урахування ступеня 
навчання і рівня мовленнєвої підготовки дітей і в результаті виконання 
запланованих навчальних дій мета уроку досягається неповністю. При 
цьому: 

1) не до кінця реалізовано виховний, освітній та розвивальний 
потенціали заняття; 

2) методичні прийоми не завжди раціональні, не відповідають меті; 
3) мають місце порушення послідовності вправ і співвідношення 

тренувальних і мовленнєвих вправ; 
4) недостатньо чітко даються установки на виконання дітьми 

мовленнєвих дій; 
5) значно порушується розподіл часу на мовлення дітей і вчителя; 
6) студент часто переходить на рідну мову протягом заняття, робить 

мовні помилки і не помічає в багатьох випадках помилок дітей; 
7) практикант недостатньо володіє способами активізації'дітей на 

занятті, не здійснює індивідуальний підхід до них; 
8) нераціонально використовуються фронтальні, групові та 

індивідуальні срорми роботи; 
9) неправильно намічені об'єкти контролю і критерії їх оцінювання; 
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10) студент уміє викликати інтерес до деяких видів роботи на 
занятті; 

11) мало і не завжди раціонально використовуються наочні 
посібники, практикант не виготовляє їх самостійно; 

12) практикант постійно користується конспектом і не може 
скоригувати свою діяльність у ході заняття. 

8. Розподіл балів, що присвоюються студентам у рейтинговій 
системі за педагогічну практику з іноземної мови у дошкільному 
навчальному закладі 

МОДУЛЬ 1 ( Μ 1) 
Кількість 
балів за 
модуль 

50 

Змістовий 
модуль (ЗМ) 

ЗМ 1 З М 2 З М З З М 4 

Кількість 
балів за ЗМ 

5 5 15 15 

День 
педпрактики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Бали 
за 

відвідування 
та 
виконання 
обов'язків 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бали за 
пробне 
заняття 

5 

Бали за 
залікове 
заняття 

5 5 5 

Бали за 
підготовку 
звітної 
документації 

5 

Бали за 
захист 
педпрактики 

5 
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МОДУЛЬ 2 ( Μ 2) 
Кількість 
балів за 
модуль 

50 

Змістовий 
модуль (ЗМ) 

З М 1 З М 2 3 Μ 3 З М 4 

Кількість 
балів за ЗМ 

5 5 15 15 

День 
педпрактики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Бали 
за 
відвідування 
та 
виконання 
обов'язків 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бали за 
пробне 
заняття 

5 

Бали за 
залікове 
заняття 

5 5 5 

Бали за 
підготовку 
звітної 
документації 

5 

Бали за 
захист 
педпрактики 

5 

Шкала оцінювання: 
90 -100 балів - відмінно (А); 
75 - 89балів -добре(ВС); 
60 - 74 балів - задовільно (D Е); 
35 - 59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання 

(FX); 
1 - 34 балів- незадовільно з обов'язковим повторним курсом (F). 
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9. Методичне забезпечення 

* Зразки оформлення документації з педагогічної практики 

9.1 Індивідуальний план роботи 
Затверджую 
керівник педпрактики 

2005р. 
Індивідуальний план роботи 

студента практиканта курсу, сракультету мови 
(назва навчального закладу) 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

на період педпрактики з до року. 
ДНЗ №...(назва) м 

Навчально-виховна робота проводиться у групі« » 

9.2. Щоденник 
психолого - педагогічних спостережень 

Студента курсу сракультету 

(прізвище, ім'я студента) 
Керівник практики . -

(прізвище, ініціали) 
ДНЗ№ 
Завідуюча — _ _ 
Група 
Вчитель ІМ. 
Термін практики з до 

Записи у щоденнику ведуться на розгорнутому аркуші зошита за 
такою формою: 

Дата Зміст роботи Поради вчителя ІМ, 
методиста 

Короткий зміст спостережень на 
заняттях, під час режимних процесів 
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9.: .3. Зразок перспективного плану 

Дні ТИЖ Понеділок 8.11 Ввторок9.11 Середа 10.11 Четвер 11.11 П'ятниця 
НЯ (II зм) 12.11 
Заняття Заняття №97 Заняття №98 Заняття №99 Заняття №100 Виготовленій 

Тема:« A House Тема: «А House Тема: «А House Тема: «А House роздаткового 
Furniture. Furniture. Furniture. Furniture. матеріалу. 
Будинок. Меблі». Будинок, Меблі». Будинок. Меблі». Будинок. Меблі». Індивідуальна 
Мета: ввести нові Мета: Мета: Мета: робота з 
ЛО: (a house, а Формувати Формувати Формувати дітьми 3 
room, a kitchen, рецептивні продуктивні мовленнєв і ум іння використан
stable, achair, а фонетичні, фонетичні, в аудіюванні та ням мовного 
bed, a TV-set, )та лексичні, лексичні, говорінні матеріалу 
ЛГС(There is... граматичні граматичні занять №97-
Where i s . . . ? ) навички навички 100 
Розвивати: 
пам'ять^нсления, 
увагу, уяву. 
Виховувати 
інтерес до 
англійської'мови, 
бажання її 
вивчати 

Про; ν Індивідуальна Ігри за бажанням Розучування Закріплення Ігри за 
лнчка робота з дітьми дітей віршика «Little віршика «Lirtle бажанням 

mouse». mouse». дітей 
Вечір Індивідуальна Індивідуальна Індивідуальна Ігри за бажанням 

робота з дітьми робота з дітьми робота з дітьми дітей 
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Дні Понеділок 15.11 Вівторок 16.11 Середа 17. 11 Четвер 18. 11 П'ятниця 
тижня 19.11 
(Ізм.) 
Ранок Прийом. Прийом. Прийом. Прийом. Прийом. 

Мста: Мета; Мета: Мета: Мета: 
активізувати у активЬувати в активЬувати в активЬувати в активЬувати в 
мові дітей мові дітей мові дітей мові дітей мові дітей 
фрази :Good фрази .Good фрази:СЗооо фрази :Good фразкСкхкі 
morning. How are morning. How are morning. How are morning. How are morning. How 
you? you? you? you? are you? 
ФЬкультхвилинка ФЬкультхвилинка ФЬкультхвилинка ФЬкультхвил инка ФЬкультхвил 
Walking- waiting Hands up. In the middle... Waiting-walking инка 
Сніданок. Мета: Сніданок. Мета: Сніданок. Мета: Сніданок. Мета: Hands up. 
акт квітувати в активЬувати в активЬувати в активЬувати в Сніданок. 
мові дітей фрази: мові дітей фрази: мові дітей фрази: мові дітей фрази: Мета: 
Thank you. I enjoy Thank you. I enjoy Thank you. I enjoy Thank you. I enjoy активЬувати в 
your breakfast your breakfast your breakfast your breakfast мові дітей 

Thank you. I 
enjoy your 
breakfast 

Заняття №117 Тема: № 118 Тема: №119 Тема: №120 Тема: Виготовлення 
«CIothes. Одяг.» «Clothes. Одяг.» wClothes. Одяг.» «Clothes. Одяг.» роздаткового 
Мета: ввести нові матеріалу. 
ЛОІ& blouse, а Мста Формувати Мета Формувати Мета:Формувати Індивідуальна 
skirt, a dress, а Рецептивні продуктивні мовленнєві ум іння роботаэ 
shirt, trousers, фонетичні, лекси фонетичні, лекси в а уд во ваш і та дітьми 3 
socks, shoes), ЛГС чні, граматичні чні, граматичні говорінні використання 
(put on , I навичка навички Розвивати: м мовного 
have...on) Розвивати: Розвивати: пам 'ять,мнслення, матеріалу 
Розвивати: пам 'ять,мислення, пам 'ять^ислення, увагу, уяву. занять 
пам *ятцмислення, увагу, уяву. увагу, уяву. Виховувати №117-120 
увагу, уяву. Виховувати: Виховувати: інтерес до 
Виховувати інтерес до інтерес до англійської мови, 
інтерес до англійської мови, англійської мови, бажання її 
англійської мови, бажання її бажання її вивчати. 
бажання її' вивчати. вивчати. 
вивчати. 

Прогуля Індивідуальна Ігри за бажанням Розучування Закріплення Ігри за 
нка робота з дітьми дітей віршика «Му little віршика «Му little бажанням 

dolb doll» дітей 
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9.4. Зразок звіту 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Завідуюча ДНЗ № 5 
Соколова С.А. 

«...» 200 р. 
ЗВІТ 

про переддипломну педагогічну практику з додаткової 
кваліфікації «Вчитель іноземної мови у дошкільному 

навчальному закладі (ДНЗ)» 
студентки 43-Д групи дошкільного факультету 

Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

Дубовкіної Ірини Олександрівни 

Педагогічна практика з додаткової кваліфікації мала місце в 
Уманському дошкільному навчальному закладі № 5. 

Уманський дошкільний навчальний заклад №5 має хорошу 
матеріальну базу для навчання дошкільників іноземної мови: зручні, 
достатньо умебльовані кімнати та зали; ігрові набори («Магазин», 
«Сім'я», «Фрукти та овочі», «Наше місто» та ін.), затемнення на вікнах 
тощо. У дитячому навчальному закладі працює викладач англійської 
мови Донець Н. П., яка проводить заняття з дітьми п'ятого - шостого 
року життя. З 2003 року дошкільний навчальний заклад № 5 є базовим 
для проведення практики з додаткової кваліфікації « Вчитель іноземної 
мови у ДНЗ» для студентів III - IV курсів Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Студенти нашої підгрупи продовжили працювати у змішаній групі, 
де вихователями є Заремба Η .М. та Дідура О. В. Педагогічна практика 
є невід'ємним компонентом курсів «Методика навчання дошкільників 
англійської мови». 

Перед початком переддипломної практики ми прослухали 
настановну лекцію, яка була проведена викладачем теорії та методики 
навчання дошкільників іноземної мови Івановою Т. М. 

Склали: 
1. План навчально - виховної роботи з додаткової кваліфікації у 

групі. 
2. Перспективний план на 4 тижні роботи у садку. 
3. План-конспект кожного заняття з англійської мови. 
Метою переддипломної практики було удосконалювати власну 

методичну компетенцію, як майбутнього вчителя іноземної мови у ДНЗ. 

222 



Завданнями цієї практики були: 
1. Виконувати усі функції вихователя групи дошкільників та вчителя 

англійської мови. 
2. Нести відповідальність за життя та розвиток дітей у групі, де 

нам доручено працювати впродовж робочого дня. 
3. Викликати у дітей інтерес до предмету « Англійська мова » і 

підтримувати його впродовж усього періоду практики. 
4. Провести з дітьми заняття з тем, передбачених планом 
5. По можливості впродовж усіх режимних процесів викори

стовувати англомовний матеріал для спілкування з дітьми. 
6. Проявити усі свої знання, навички та вміння, одержані впродовж 

навчання в університеті, щоб отримати позитивну оцінку з 
переддипломної практики. 

Протягом першого (....) тижня ми працювали у першу зміну, 
протягом другого (....)- у другу зміну. Під час прийому дітей намагалися 
використовувати для спілкування з дітьми фрази: "Good morning", "How 
are your?", "Give me your coat (hat)", "Go to the room" та ін. 

За сніданком зверталися до дітей з такими наказами: Take а 
spoon", "Drink", "Eat", "Good apitite". 

Протягом прогулянки організовували ігри: "Catch the mouse", "Who 
are you?", "Walking-walking", "Where is Sasha?" та ін. 

За період педпрактики я відвідала три заняття, які проводила 
вчитель англійської мови ДНЗ № 5 Донець Н.П. Також мною були 
відвідане залікове заняття № 35, проведене практиканткою Гуцал HJ1, 
та залікове заняття 81, проведене практикантом Коваль Н Д 

Проведенню власних занять передувала велика підготовча робота: 
виготовлявся наочний матеріал, роздатковий матеріал. Мною були 
проведені усі заняття, вказані у плані (№№ 33- 36,49 - 50,65 -68,81 
-84). За показові заняття № 49 - 50 я отримала оцінки 5 (відмінно). За 
залікове заняття 83 я отримала оцінку 4 (добре). Я проводила значну 
індивідуальну роботу з дітьми (Радько Богданом, Аріон Світланою), 
що дало позитивний результат. У Богдана R після індивідуальних занять 
сформувалася навичка вимовляння звуків. Світлана А. протягом тижня 
хворіла, в результаті індивідуальної роботи дівчинка не відстала від 
однолітків. 

Для дитячої установи мною було виготовлено календар погоди, 
який я використовувала для проведення занять. 

Завдання практики виконано. 

Дата Практикант 
8.12.2002 р. Дубовкіна І. О. 
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ЧАСТИНА IV 
ТЕСТИ З КУРСУ 

«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ» 

МОДУЛЫ 
Тест№1 
Методика дошкільного навчання як компонент загальної 

методики навчання іноземних мов 

Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть її 
(наприклад, 2 -а ) 

1 .Методика навчання дошкільників ІМ - це: 
а) педагогічна наука, яка досліджує цілі, зміст, методи, організаційні 

форми, засоби навчання дошкільників, а також способи виховання на 
матеріалі іноземної мови; 

б)« технологія», тобто сукупність форм, методів, прийомів роботи 
вчителя ІМ; 

в) педагогічна наука, «технологія», педагогічна дисципліна у 
педагогічному ВНЗ. 

2. Об'єктом дослідження методики є: 
а) процес навчання дошкільників ІМ 
б) особистість дошкільника, який вивчає ІМ 
в) сучасні засоби навчання дошкільників ІМ 
3. Предметом дослідження методики є: 
а) сучасні засоби навчання дошкільників ІМ 
б) принципи навчання дошкільників ІМ 
в) цілі, принципи, зміст, методи, форми, засоби навчання 

дошкільників ІМ. 
4. Загальна методика навчання ІМ 
а) вивчає закономірності і с<хголивості процесу навчання конкретної 

іноземної мови 
б) вивчає закономірності і особливості процесу навчання будь -

якої ІМ 
в) вивчає закономірності раннього навчання ІМ 
5. На питання « Для чого вивчати іноземну мову?» дає відповідь 

методична категорія 
а) зміст навчання 
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б) метод навчання 
в) мета навчання 
6. На питання « Як організувати процес навчання ?» дає відповідь 

методична категорія 
а) принципи кавчання 
б) прийоми навчання 
в) засоби навчання 
7. На питання «Що вивчати? ( Чого навчати?)» дає відповідь 

методична категорія 
а) зміст навчання 
б) мета навчання 
в) принципи навчання 
8. На питання «Як навчати (вивчати) ІМ ?» дає відповідь методична 

категорія 
а) засоби навчання 
б) метод навчання 
в)принципи навчання 
9. На питання «За допомогою чого навчати ( вивчати) ІМ?» дає 

відповідь методична категорія 
а) мета навчання 
б) зміст навчання 
в) засоби навчання 
10 Кваліфікаційна характеристика вчителя ІМ складається з таких 

компонентів 
а) вимоги до рівнів володіння ІМ 
б) вимоги до рівнів володіння ІМ, методичні знання та вміння, 

особисті якості вчителя 
в) вимоги до рівнів володіння ІМ, методичні знання та вміння 

Тест №2 
Особистість дошкільника 

Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть її 
(наприклад, 2 -а ) 

1. Найсприятливіший (сенситивний) період, з якого можна 
розпочинати навчати дошкільників ІМ є вік: 

а) трьох років 
б) чотирьох років 
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в) п'яти років 
2. Найважливіший механізм засвоєння мови є: 
а) імітація 
б) аналізу і синтезу 
в) імітація, аналізу і синтезу 
3. Е. Пулгрем пояснює здатність дітей до вивчення ІМособливим 

явищем: 
а) імпрінтингу (imprinting) 
б) аналізу 
в) синтезу 
4. Нервова система дошкільника п'ятого року життя 

χι рактеризується 
а) перевагою процесів збудження над процесами гальмування 
б) перевагою процесів гальмування над процесами збудження 
в) врівноваженістю, стійкістю 
5. Кістково-м'язова система дитини п'ятого року життя 

характеризується 
а) здатністю тривалий час працювати над одним завданням 
б) високою рухливістю 
в) завершеністю окостеніння 
6. Увага п'ятилітньої дитини 
а) стійка 
б) нестійка 
в) керується самою дитиною 
7.Счх)бливості пам'яті п'ятилітньої дитини характеризуються 
а) перевагою довільної пам'яті над мимовільною 
б) перевагою мимовільної пам'яті над довільною 
в) оформованістю довільної пам'яті 
8. Формування двомовності дошкільника має бути 
а) забезпечене педагогічним керівництвом 
б) стихійним 
в) забезпечене керівництвом батьків 
9. Двомовність (білінгвізм) дитини може формуватися 
а) у природних умовах (спілкування з носіями мови у країні, мова 

якої вивчається) 
б) у штучних умовах (під час вивчення ІМ у навчальному закладі) 
в) у природних і штучних умовах 
10. Методика навчання дошкільників ІМ має базуватися на 
а) натуральному методі 
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б) перекладному методі 
в) іфовій системі, спеціально розробленій для цієї вікової групи 
11. Навчання дошкільників ІМ має 
а) готувати дітей до подальшого вивчення ІМ у школі 
б) забезпечити володіння ІМ 
в) носити розвивальний характер (розвивати пам'ять, увагу, 

мислення, мовлення 

Тест № З 
Мета, завдання, принципи та засоби дошкільного 
навчання ІМ 

Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть її 
(наприклад, 2 -а ) 

1. Цілі навчання ІМ такі: 
а) практична і виховна 
б) практична і розвивальна 
в) практична, виховна, освітня, розвивальна 
2. У навчанні дошкільників ІМ першочергового характеру набуває 

(ють) 
а) практична ціль 
б) виховна, розвивальна, освітня цілі 
в) розвивальна ціль 
3. Практична ціль навчання ІМ сформування 
а) іншомовної комунікативної компетенції 
б) мовна компетенція 
в) соціокультурна компетенція 
4. Компетенція - це комплексна характеристика особистості, яка 

інтегрує 
а) знання, навички, уміння 
б) уміння та самоконтроль 
в) знання, навички, уміння, ініціативність, самостійність, 

самоконтроль 
5. Мовна компетенція інтегрує 
а) компетенцію в аудіюванні та компетенцію у говорінні 
б) фонетичну, лексичну, граматичну компетенції 
в) лексичну та граматичну компетенції 
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6. Соціокультурна компетенція інтефує 
а) країнознавчу та лінгвокраїнознавчу компетенції 
б) знання про країну, мова якої вивчається 
в) знання особливостей поведінки носіїв мови 
7. До загальнодидактичних відносяться принципи 
а) наочності, міцності, посильності, повторюваності, активності, 

науковості, свідомості, виховую чого і розвивального навчання 
б) домінуючої ролі вправ, комунікативності 
в) врахування рідної мови, паралельного вивчення усіх видів 

мовленнєвої діяльності 
8. До методичних принципів належать 
а) активності, наочності, міцності 
б) комунікативності, домінуючої ролі вправ, врахування рідної мови, 

паралельного навчання усіх видів мовленнєвої діяльності 
в) повторюваності, посильності 
9. Згідно ролі у навчально-виховному процесі засоби навчання 

поділяються на: 
а) зорові і слухові 
б) основні і допоміжні 
в) технічні і нетехнічні 
10. Згідно адресата навчання засоби навчання класифікуються на 
а) аудіовізуальні 
б) технічні і нетехнічні 
в) засоби для вчителя і засоби для учнів 
11. У НМК (навчально-метсдичний комплекс) для вчителя входять 
а) програма, книга для вчителя, аудіовізуальне забезпечення, 

роздатковий матеріал 
б) комп'ютерні програми та книга для вчителя 
в) програма і роздатковий матеріал 

Тест №4 
Зміст дошкільного навчання ІМ 

Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть її 
(наприклад, 2-а) 

1 .Основними джерелами змісту освіти є: 
а) соціальний досвід і людська діяльність 
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б) комунікативна діяльність людей 
в) пізнавальна та комунікативна діяльність людей 
2. Компонентами змісту навчання дошкільників ІМ є: 
а) сфери спілкування, мовний матеріал 
б) мовний і мовленнєвий матеріал 
в)сфери спілкування; 
мовний, мовленнєвий, соцюкультурний матеріал; 
знання, навички та вміння 
3. Оволодіваючи мовленнєвим матеріалом, діти засвоюють 
а) мовленнєві функції 
б) граматичні структури 
в) іноземні слова 
4. Зразок мовлення інтегрує 
а) фонетичний, лексичний, граматичний матеріал 
б) мовленнєві функції 
в) лексичний та граматичний матеріал 
5. Психічні новоутворення, які характеризуються автомати-

зованістю, стійкістю, гнучкістю, відсутністю напруження - це 
а)знання 
б)навички 
в) уміння 
6. Здатність належно виконувати певні дії - це 
а)знання 
б)навички 
в) уміння 
7. Фонетичні навички бувають 
а) рецептивні слухові 
б) продуктивні слухові 
в) рецептивні слухові та продуктивні вимовні 
8. Лексичні навички бувають 
а) рецептивні лексичні та продуктивні лексичні 
б) продуктивні лексичні 
в) рецептивні лексичні 
9. Граматичні навички бувають 
а) рецептивні граматичні 
б) продуктивні граматичні 
в) рецептивні та продуктивні граматичні 
10. Уміння бувають 
а) уміння в аудіюванні та уміння у говорінні 
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б) уміння в аудіюванні, уміння у говорінні, уміння у читанні та 
уміння у письмі 

в) уміння у читанні та уміння у письмі 

Тест №5 
Методи-системи і методи-способи навчання ІМ 

Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть її 
(наприклад, 2-а) 

1. Методична система, яка створює «природні» умови для навчання 
ІМ, характерні для оволодіння дитиною рідною мовою, отримала назву 

а) натуральний метод 
б) аудіовізуальний метод 
в) сугестивний метод 
2. Розвивати в учнів логічне мислення, пам'ять, уміння перекладати 

є метою 
а) комунікативного методу 
б) прямого методу 
в) перекладного методу 
3. Методична система, що виникла під час Реформи школи 

(Європа, кінець 19 ст.), і метою якої було навчати учнів користуватися 
ІМ як засобом спілкування, має назву: 

а) сугестивний метод 
б) прямий метод 
в) натуральний метод 
4. До неопрямих методів належать 
а) метод Г.Пальмера 
б) аудіо-візуальний та аудіо-лінгвальний 
в) метод Г. Пальмера, аудіо-візуальний та аудіо-лінгвальний 
5. Головною заслугою Г. Пальмера є 
а) розробка закінченої системи навчання читання 
б) проведення занять лише ІМ 
в) визначення структур-моделей речень для навчання усного 

мовлення на початковому ступені 
6. Найважливішим в аудіо-візуальному методі є поєднання 
а) зорової екстралінгвістичної (жести, міміка, діафільм тощо) 

наочності зі слуховою вербальною 
б) зорової вербальної наочності зі слуховою вербальною 
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в) зорової екстралінгвістичної наочності із зоровою вербальною 
7. Об'єктом навчання в аудіо-візуальному методі є 
а)читання 
б) діалогічне мовлення (уміння спілкуватися у межах теми) 
в) розуміння текстів на слух 
8. Представники аудіо-лінгвального методу надають особливого 

значення 
а) вивченню текстів 
б) вивченню структур - моделей речень 
в) лексики 
9. Для сугестивного методу характерно 
а) використання вивчення ІМ під гіпнозом 
б) використання лекційно - семінарської системи 
в) використання рольових ігор, екстра( пара)пінгвістичнйх засобів, 

особистісного спілкування, поетапно-концентрованого вивчення 
матеріалу 

10. Під час вивчення ІМ вчитель використовує такі метрди-способи 
діяльності 

а) демонстрація (пояснення), організація вправляння, організація 
практичного застосування нових знань та вмінь 

б)словесні методи 
в) метод драматизації 

Тест №6 
Організаційні форми навчання дошкільників іноземної' мови 

Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть її 
(наприклад, 2-а) 

1. Типологізація занять з ІМ у ДНЗ запозичена з 
а) інтенсивної методики навчання ІМ 
б) прямих методів 
в) комунікативної методики 
2. Основними типами занять у дошкільному навчанні ІМ є 
а) комбіновані 
б) мовні 
в) Введення (№ 1). Тренування у спілкуванні (№ 2,3). Практика у 

спілкуванні (№4). 
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3. Цикл-тема занять з ІМ охоплює 
а)16занять 
б) 4 заняття 
в) 12 занять 
4. Заняття « Введення нового матеріалу» передбачає етапи 
а) Введення. Розучування. 
б) Введення. Розучування. Сеанс сну. 
в) Введення. Сеанс сну. 
5. Під час етапу «Введення нового матеріалу» вчитель виступає у 

ролі 
а)« режисера»,« сценариста», «декоратора», акторів 
б) інструктора 
в) перекладача 
6. Під час етапу « Введення нового матеріалу» діти 
а) відповідають на питання вчителя слухають, осмислюють, 

запам'ятовують 
б) слухають, осмислюють, запам'ятовують 
в) повторюють матеріал 
7. Під час етапу « Розучування» заняття № 1( Введення нового 

матеріалу) вчитель використовує 
а) переклад, екстра( пара)лінгвістичні засоби, повторення матеріалу 
б) переклад матеріалу 
в) повторення матеріалу 
8. На занятті № 2 (Тренування у спілкуванні) вчитель використовує: 
а) продуктивні 
б) сюжетно-рольові 
в) рецептивні та репродуктивні ігри 
9. Ігри типу «Покажи», «Знайди», «Виконай наказ», «Так. Ні» 

належать до: 
а)рецептивних 
б) репродуктивних 
в) продуктивних 
10. Якщо під час ігор «Сніжка», «Рухливі шерент», «Луна», «Коти 

м'яч» діти відповідають на запитання вчителя, у цьому випадку ці ігри 
відносяться до: 

а) рецептивних 
б) репродуктивних 
в) продуктивних 
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11. Виконання продуктивних, сюжетно-рольових ігор, пісенних 
конкурсів, театралізованих вистав характерно для занять: 

а) Введення нового матеріалу (№ 1) 
б) Тренування у спілкуванні (№ 2,3) 
в) Практика у спілкуванні (№ 4) 

МОДУЛЬ2 
Тест № 1. Навчання дошкільників іншомовної вимови 

Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть її 
(наприклад, 2-а) 

1. Метою навчання дошкільників іншомовної вимови є 
а) формувати слуховимовні навички 
б) ознайомити дітей із звуками іноземної мови 
в) сформувати словниковий запас. 
2. Найменша звукова одиниця мови, яка служить для творення і 

розрізнення слів та їхніх форм - це 
а) (фонема 
б) просодема 
в) літера 
3. Формування слуховимовних навичок відбувається 
а) під час будь-якої частини заняття 
б) у кінці заняття 
в) під час ігрової фонетичної зарядки 
4. Під час фонетичної зарядки для опрацювання викорис

товуються 
а) будь -який фонетичний матеріал 
б) фонетичні явища тих зразків мовлення, які вивчаються на занятті 
в) звуки, які відсутні у рідній мові 
5. Імітація без пояснення артикуляції використовується для 

навчання звуків, які 
а) максимально наближені до звуків рідної мови 
б) схожі зі звуками рідної мови, але відрізняються від них за 

суттєвими ознаками 
в) відсутні у рідній мові 
6. Навчання дошкільників іншомовної вимови має 
а) бути компонентом ігрової діяльності 
б) проводитися окремо від навчання лексичного матеріалу 
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в) проводитися окремо від навчання граматичного матеріалу 
7. Вправа:« Дітки, візьміть у руки свічку, подуйте на неї. Залиште 

губи у цій позиції і вимовіть звук [ w ] є 
а) вправою на срормування фонематичного слуху 
б) вправою на свідому імітацію 
в) вправою на несвідому імітацію 
8. У слові" red" дитина замість звука «г» вимовляє звук «І» 
а) це - граматична помилка 
б) це - фонетична помилка 
в) це - фонологічна помилка 
9. Фонетичну помилку (наприклад, у слові«table » під час вимови 

звука [t] дитина не дотримується аспірації) 
а) обов'язково потрібно виправляти 
б) необхідно індивідуально попрацювати з дитиною, поки вона не 

почне вимовляти звук правильно 
в) можна ігнорувати (з часом дитина сама почне правильно вимови 

Тест № 2. Навчання дошкільників лексичного та граматич
ного іншомовного матеріалу 

Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть її 
(наприклад, 2-а) 

1. Мета навчання дошкільників лексичного матеріалу є 
а) вивчити нові слова 
б) формувати лексичні навички 
в) розвивати пам'ять 
2. Мета навчання дошкільників граматичного матеріалу є 
а) формувати граматичні навички 
б) розвивати логічне мислення 
в) озброїти дітей знаннями про граматичну будову іноземної мови 
3. До рецептивної мовної навички входить 
а) вживання слова (граматичної структури) у власному мовленні 
б) розпізнавання слова (пзаматичної структури) та співвіднесення 

його (її) з певним значенням 
в) повторення слова (граматичної структури) за співрозмовником 
4. Типова одиниця мовлення, яка поєднує фонетичний, лексичний, 

граматичний матеріал, і служить опорою для утворення за аналогією 
інших одиниць мовлення з такою ж структурою - це 
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а) фразеологічний зворот 
б) зразок мовлення 
в) інтонаційний зразок 
5. Вчитель ІМ, навчаючи дошкільників граматичного матеріалу, 

використовує 
а) правила - інструкції 
б) правила-схеми 
в) зразки мовлення, які включені у казковий (проблемний) контекст 

заняття з ІМ 
6. Мовний мінімум, який дитина розпізнає, розуміє, але не 

використовує у спілкуванні є 
а) активний 
б)лексичний 
в)пасивний 
7. Перший етап формування мовних навичок є 
а) тренування у спілкуванні 
б) введення нового мовного матеріалу 
в) практика у спілкуванні 
8. У якій послідовності використовуються вправи - ігри для 

формування мовних навичок. (Проти кожного типу гри вкажіть етап, 
наприклад, 1 - а тощо) 

а) рецептивні ігрові вправи 
б) сюжетно - рольові ІфИ 
в) репродуктивні вправи 
г) продуктивні вправи 

Тест № 3. Навчання дошкільників слухання і говоріння 
іноземною мовою 

Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть її 
(наприклад, 2-а) 

1. Рецептивні види мовленнєвої діяльності 
а) говоріння 
б) аудіювання і читання 
в) говоріння і письмо 
2. Мета навчання дошкільників аудіювання 
а) сформувати уміння у слуханні 
б) сформувати уміння спілкуватися засобами ІМ 
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в) сформувати запас слів 
3. Слухання є 
а) метою навчання 
б) засобами навчання 
в) метою і засобом навчання 
4. У якій послщовності слід проводити навчання аудіювання. (Проти 

кожного етапу поставте номер послідовності, наприклад, а - 2 і т.п.) 
а) Підібрати матеріал для аудіювання 
б) Вибрати форму подачі матеріалу 
в) Обрати форму контролю 
5. На яких етапах заняття № 1 має місце аудіювання 
а) 3-ій етап. «Сеанс сну. (Музичний сеанс)» 
б) 2-ий етап. Розучування нового матеріалу 
в) 1-ий етап. Введення нового матеріалу. 
6. Мета навчання дошкільників говоріння є 
а) сформувати уміння спілкуватися засобами ІМ 
б) сформувати мовні (фонетичні, лексичні, граматичні) 
в) сформувати уміння роботи повідомлення з теми 
7. Форми говоріння - це 
а) монолог 
б) діалог 
в) монолог і діалог 
8. У якій послщовності формуються комунікативні вміння у говорінні. 

(Проти кожного етапу вкажіть номер послідовності, наприклад а - 1 тощо) 
а) рецептивно - репродуктивні вправи (формування рецептивно -

репродуктивних навичок) 
б) рецептивні вправи (срормування рецептивних навичок) 
в) сюжетно - рольові вправи (срормування комунікативних умінь 

у говорінні) 

Тест № 4 
Специфіка контролю успішності 
у навчанні дошкільників іноземної мови 

Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть її 
(наприклад, 2-а) 

1. Основною функцією контролю є 
а) оцінна 
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б) розвивальна 
в) зворотного зв'язку 
2. За формою організації контроль може бути 
а) поточним, рубіжним, тематичним, підсумковим 
б) індивідуальним, груповим, фронтальним 
в) усним, письмовим 
3. Об'єктами контролю є 
а) тексти для аудіювання 
б) комунікативна компетенція 
в) мовленнєві навички та вміння 
4. Вчитель ІМ має 
а) виправляти обов'язково усі помилки, які робить дитина 
б) корегувати ті помилки, які впливають на розуміння 
в) виправляти більшість помилок, які робить дитина 
5. Вчитель ІМ 
а) за допомогою умовних нагород (зірочки, фантики, сонечка) 

намагається заохотити дошкільників до участі у англомовних іграх 
б) виставляє дошкільникам оцінки у п'ятибальній системі 
в) ніяк не оцінює успішність дітей 
6. ВчительІМ 
а) веде спеціальний журнал, де облікує успішність дошкільників у 

п'ятибальній системі 
б) веде спеціальний журнал, де фіксує сформованість у дітей 

навичок і умінь 
в) не веде обліку відвідування та успішності дошкільників 
7. Якщо під час колективного виду роботи хтось з дітей робить 

помилку, тоді вчитель ІМ 
а) привертає увагу інших дітей до цієї помилки, нагадує правильний 

варіант і просить усіх хором повторити його 
б) не звертає увагу на помилку і продовжує заняття 
в) не привертає увагу інших дітей до цієї помилки, а просить усіх 

дітей повторити правильний варіант 
8-Якщо під час індивідуального виду роботи дитина робить 

помилку, тоді вчитель ІМ 
а) привертає увагу інших дітей до цієї помилки, нагадує правильний 

варіант і просить усіх хором повторити його 
б) використовує казковою персонажа, який робить таку ж помилку, 

і просить дитину повторити правильний варіант 
в) не звертає увагу на помилку і продовжує роботу 
9. Якісними показниками умінь говоріння є 
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а) розуміння співрозмовника 
б) правильність використання мовних засобів 
в) обсяг висловлювання 
10. Якісними показниками умінь аудіювання є 
а) уміння переказати зміст прослуханого 
б) розуміння почутого 
в) тривалість звучання фонограми 

Тест №5 
Висока професійна й педагогічна майстерність педагога 
запорука успішності у навчанні дошкільників іноземної мови 

Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть її 
(наприклад, 2-а) 

1. У методиці виділяють такі рівні підготовленості педагога до 
навчання дошкільників ІМ 

а) репродуктивний, репродуктивно - творчий, творчо -
репродуктивний, творчий 

б) репродуктивний, творчий 
в) локально - моделюючий, системно - моделюючий 
2. Прагнення відтворити план заняття, навчання дітей за зразками, 

закладеними у книзі для вчителя, недостатня сформованість умінь 
враховувати психолого - педагогічні характеристики дітей, їхні 
індивідуальні особливості характерні для 

а) творчого рівня 
б) репродуктивно-творчого рівня, творчо - репродуктивного рівня 
в) репродуктивного рівня 
3.Всебічне врахування конкретних умов навчання, експери

ментальне запровадження досягнень педагогічної теорії, уміння 
корегувати навчальний процесхарактерний для 

а) творчого рівня 
б) репродуктивного рівня 
в) творчо - репродуктивного рівня 
г) репродуктивно - творчого рівня 
4.Мотиваційно - стимулююча функція педагога передбачає 

сформованість у нього умінь 
а) контролювати знання 
б) пробудити зацікавленість і підтримувати її 
в) доступно викладати матеріал 
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5. Інформаційно - орієнтуюча функція педагога передбачає 
сформованість у нього умінь 

а) цікаво і доступно викладати матеріал 
б) планувати усі типи занять 
в) оцінювати знання та вміння дітей 
6. Розвивальна функція педагога передбачає сформованість у 

нього умінь 
а) сприяти соціалізації дитини 
б) засобами ігрової діяльності забезпечувати розвиток психічних 

якостей 
в) розвивати інтелект дитини 
7. Виховна функція педагога передбачає ссрормованїсть у нього 

умінь 
а) розвивати пам'ять, інтелект 
б) проводити бесіди на морально - етичні теми 
в) засобами і методами навчання сприяти соціалізації дитини, 

розвивати кругозір, морально-етичні норми поведінки 
8. Дослідницька функція педагога передбачає сформованість у 

нього умінь 
а) вивчати особистість дитини; проводити експериментальне 

дослідження навчально - виховного процесу 
б) сприяти засвоєнню дітьми нового матеріалу 
в) організувати групу дітей для занять 
9. Конструктивно - плануюча функція педагога передбачає 

сформованість у нього умінь 
а) вивчати матеріал НМК 
б) відбирати, структурувати, мінімізувати навчальний матеріал 
в) писати плани занять 

Тест № 6 
Методи дослідження у методиці викладання ІМ 

Інструкція: Визначте правильну відповідь (а, б чи в) і запишіть 
(наприклад, 2-а) 

1. Методи дослідження мають на меті: 
а) одержання наукових даних про закономірності навчання 
б) створити нові засоби навчання 
в) виявити недоліки у знаннях учнів 
2. Науковий пошук починається з чіткого визначення 
а) теми, цілей і завдань дослідження 
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б) учасників пошуку 
в) критеріїв оцінювання результатів 
3. Метод дослідження, який передбачає огляд і вивчення наукової 

літератури, пов'язаної з темою дослідження має назву: 
а) літературна критика 
б) критичний аналіз літературних джерел передбачає 
в) вивчення рекомендованої літератури 
4. Пробне навчання це метод, який використовується для 
а) апробації нових навчальних програм 
б) апробації нових ТЗН 
в) термінового підтвердження чи заперечення первинної гіпотези 

дослідження 
5. Дослідне навчання 'рунтується на проведенні 
а) дослідів під час у лабораторних умовах 
б) масового навчання за новою методикою, запропонованою 

науковцем 
в) дослідів з використанням нових методів. 
6. Гіпотеза-це 
а) таке припущення, яке містить нові, ще не перевірені наукою 

твердження, які можуть бути перевірені за допомогою методів , 
запропонованих науковцями 

б) таке припущення, яке перевіряється групою теоретиків 
в) таке припущення, яке не потребує доведення 
7. Експеримент-це 
а) будь - який вид дослідів 
б) дослід, заснований на вивченні варіювання явища, що 

досліджується при урівноваженні інших важливих факторів 
в) багатофакторний дослід 
8. За умовами проведення експеримент буває 
а) лабораторний 
б)природний 
в)природний і лабораторний 
9. Експеримент передбачає такі фази 
а) реалізації та інтерпретації 
б) організації, реалізації та інтерпретації 
в) організації, реалізації, констатації та інтерпретації 
10. У залежності від мети дослідження тести бувають 
а) діагностичні, прогностичні, констатуючі та змішані 
б) прогностичні, констатуючі та змішані 
в) констатуючі та змішані 
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Модуль 1 Модуль 2 

Ключ до тесту № 1 
1-в 6 - а 
2 - а 7 - а 
3 -в 8 - 6 
4 - 6 9 - в 
5 - в 10 - б 

Ключ до тесту № 2 
1 -6 6 - 6 
2 - в 7 - 6 
3 - а 8 - а 
4 - а 9 - в 
5 - 6 10-в 

11 -в 
Ключ до тесту № З 
1-в 6 - а 
2 - 6 7 - а 
3 - а 8 - 6 
4 - в 9 - 6 
5 - 6 10-в 

11 - а 
Ключ до тесту № 4 
1-а 6 - в 
2 - в 7 - в 
3 - а 8 - а 
4 - а 9 - в 
5 - 6 10 -6 

Ключ до тесту № 5 
1-а 6 - а 
2 - в 7 - 6 
3 - 6 8 - 6 
4 - в 9 - в 
5 -в 10-а 

Ключ до тесту № 6 
1-а 6 - 6 
2 -в 7 -а 
3 - а 8 -в 
4 - 6 9 - а 
5 - а 10-в 

11 -в 

Ключ до тесту № 1 
1-а 6 - а 
2 - а 7 - 6 
3 - в 8 - в 
4 - 6 9 - в 
5 - а 

Ключ до тесту № 2 
1-6 6 -в 
2 - а 7 - 6 
З - б 8.1 - а 
4-6 2 -в 
5 - в 3 - г 

4 - 6 

Ключ до тесту № З 
1-6 6 -а 
2 - а 7 - в 
3 -в 8 1 - 6 
4. а - 1 2 - а 

6 - 2 3 - в 
в-3 4 - г 
5 - в 

Ключ до тесту № 4 
1-в 6 - 6 
2 - а 7 -в 
3 -в 8 - 6 
4 - 6 9 - 6 
5 - а 10-6 

Ключ до тесту № 5 
1-г 6 - 6 
2 - а 7 -в 
3 - а 8 - а 
4 - 6 9 - 6 
5 -а 

Ключ до тесту № 6 
1-а 6 - а 
2 - а 7 - 6 
3 - 6 8 -в 
4 - в 9 - в 
5 - 6 10-а 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. 
Схема - інструкція аналізу заняття з іноземної мови 

у дошкільному навчальному закладі 

1. Підготовка педагога до заняття. 
1.1. Наявність конспекту, правильність його розробки. 
1.2. Відповідність теми та номера, типу заняття чинній програмі. 
1.3. Чи правильно визначена мета заняття: 
- практична ціль; 
- виховна ціль; 
- розвивальна ціль; 
- освітня ціль; 
1.4. Дотримання структури заняття, обумовленої типом заняття 

(введення нового матеріалу, тренування у спілкуванні, практика у 
спілкуванні). 

1 .б.Відповідність змісту заняття поставленим цілям, віку дітей, їх 
підготовленості та умовам проведення заняття. 

1.6. Доцільність та правильність вибору методів (прийомів), що 
обумовлено типом та структурою заняття. 

1.7. Якість оформлення конспекту. 
1.8. Наявність графічно - схематичних зображень вправ, спосіб 

розміщення дітей, вихователя, засобів навчання. 
1.9. Підготовка місця та засобів навчання до заняття. 

2. Організація заняття. 
2.1 .Своєчасність початку та закінчення заняття, його тривалість; 
2.2. Доцільність розподілу часу на кожну частину заняття; 
2.3. Прийоми розміщення та переміщення дітей під час заняття та 

способи їх організації під час виконання ігор у кожній частині заняття. 
2.4. Раціональність використання приміщення та засобів навчання. 

3. Проведення заняття. 
3.1. Тема, тип заняття; його місце у системі занять з іноземної 

мови та зв'язок з чинною програмою. 
3.2. Практична реалізація принципів навчання. 
3.3. Відповідність структури заняття плану- конспекту заняття. 
ЗАПроведення ігор (вправ) з метою досягнення поставленої мети: 
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Використання: 
- рецептивних (яких, скільки) ігор; 
- репродуктивних (яких, скільки) ігор; 
- продуктивних (яких, скільки) ігор; 
- сюжетно - рольових (яких, скільки) ігор; 
3.5. Доцільність та обгрунтованість вибору ігор (вправ) на цьому 

занятті. 
3.6. Відповідність методів (прийомів) навчання віку дітей, їх 

підготовленості, етапу навчання, характеру вправ та музичного 
супроводу. 

3.7. Попередження та виправлення помилок у дітей. 
3.8. Темп виконання та дозування ігор (вправ). 
3.9. Регулювання інтелектуального та фізичного навантаження 

протягом заняття. 

4. Результати навчально-виховної роботи. 
4.1. Облік знань, навичок, умінь кожної дитини у журналі. 

Оцінювання дітей. 
4.2. Рівень і динаміка розвитку психічних процесів дітей (увага, 

пам'ять, мислення, комунікативні уміння тощо). 
4.3. Поведінка, самопочуття та настрій дітей на занятті. 

5. Дотримання педагогічної культури ведення заняття. 
5.1. Зовнішній вигляд. 
5.2. Володіння голосом, доцільність використання міміки, тестів. 
5.3. Сформованість умінь пояснювати матеріал, організовувати 

види роботи, тримати у полі зору дітей, контролювати їхню поведінку і 
самопочуття, створити на занятті „ситуацію чарівної казки". 

5.4. Мовлення педагога (відповідність нормам української та 
англійської мови) 

6. Загальна оцінка проведеного заняття. 
6.1. Реалізація поставлених цілей. 
6.2. Засвоєння дітьми програмного змісту. 

7. Висновки. 
Пропозиції щодо виправлення недоліків та удосконалення 

методики проведення заняття з іноземної мови у ДНЗ. 
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Додаток 2. 

Схема звіту 
студента-практиканта про педагогічну практику 

студента курсу факультету 
(прізвище, ім'я студента) 

уДНЗ№ м 
Груповий методист 

1. Кількісні результати педагогічної практики: 
а) кількість і дати відвіданих занять вчителя ІМ.; 
б) кількість і дати відвіданих занять практикантів; 
в) кількість і дати самостійно проведених занять; 
2. Початковий етап педагогічної практики (участь у настановній 

конференції та груповій бесіді з методистом; знайомство з керівництвом 
ДНЗ та вихователями, вчителем ІМ; ознайомлення з планом роботи 
вчителя ІМ; знайомство з дітьми групи....) 

3. Навчально-виховна робота з іноземної мови (складання 
перспективного тематичного плану проведення занять з ІМ на весь 
період педпрактики, відвідування занять вчителя ІМ, загальна коротка 
характеристика занять; проведення занять з ІМ у групі ; виготовлення 
наочних посібників та інших допоміжних матеріалів студентами-
практикантами та їх загальна коротка характеристика). 

4. Організація спілкування дітей засобами іноземної мови (прийом 
дітей, ранкова гімнастика, сніданок, під час прогулянки ) - коротка 
характеристика. 

5. Індивідуальна робота. Коротка характеристика. 
6. Науково - дослідна робота (тема науково - дослідної роботи; 

вивчена література з теми; опис спостережень (експериментів) за темою 
дослідження); 
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Додаток 3. 

Список рекомендованого мовного матеріалу для організації 
спілкування дітей засобами іноземної мови впродовж дня 

Do your morning exercises! 
Raise your arms! Up! To the sides! Forward! Down! Hands on hips! 
Make your bed. 
Turn on (off) the tap. 
Don't splash the water all over. 
Soap your hands. Wash your hands wish soap and water. 
Dry your hands on the towel. 
Hand up your towel on the peg. 
You are on duty to-day. 
Water the flowers. 
Sweep the floor. 
Wipe up the water. 
Clear the table. 
Open (close) the window. 
Put everything in order. Tidy up your room. 
Don't leave your toys in disorder. Put your things in order. 
Get a cup out of the cupboard. 
Put the cup in its place. 
Put it back on the shelf (into the box). 
Dress yourself (undress yourself) 
Do your hair. 
We'll go for a walk. 
Put on your coat. Button it. 
Put on your hat. Put down the ear-flaps. Tie the strings under your 

chin. 
Put on your scarf. 
Put on your hood. 
Close the door when you go out. 
Walk slowly (faster) 
Look to the right (left). 
Gross the street. 
Careful, a bus is coming. 
Don't nudge your neighbour. 
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Let Nelly pass. 
Don't quarrel. 
Don't fight. 
Behave yourself. 
Wipe your feet on the mat. 
Stamp the snow off your feet. 
Take off your coat. 
Hang your coat on the peg. 
You've soiled your dress. 
Sit up straight. 
Don't spill the milk on the table. 
Don't dangle your tegs under the table. 
Don't put your elbows on the table. 
Eat your porridge. Drink your milk. 
Use your spoon properly. Take the spoon (fork) in your right hand. 
Get up. 
Bring the ball, please. 
Dip the brush into the water. 
Skip over the skipping rope. 
What is all this noise about? 
Stop talking. 
Don't make so much noise. (Be quiet). 
Let him have your ball. He will play for a while. 
Invite Betty to play with you. 
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Додаток 4. 

АНКЕТА 
результатів іншомовної освіти дошкільників 

Вельмишановна (ий) добродійко (ю) ! 
Ми будемо щиро вдячні, якщо Ви надасте інформацію, пов'язану 

з результатами Вашої навчально-виховної роботи. 
Уважно ознайомтеся з анкетою і дайте відповіді на запитання. Перш 

ніж приступати до пункту 12.1. заповніть таблиці на сторінках 4-19. У 
цих таблицях для прикладу вказано прізвище та ім'я Іванчука Петра. 
Під ним Вам слід написати прізвища дітей Вашої групи. Якщо усі 
прізвища не поміщаються, будь ласка, додайте список на окремому 
аркуші, а графи сформованості навичок та вмінь продовжіть*. 

Щиро вдячні за співпрацю. 
Зразок звіту-анкети за педпрактику 
1. Прізвище, ім'я, по-батькові. 
2. Назва навчального закладу (факультет, спеціальність, курс, 

група), де навчається студент. 
3. Термін педпрактики протягом якої практикант виконував функції 

вчителя дошкільного навчання англійської мови (вказати конкретні дати). 
4. Назва та номер ДНЗ, де проходила педпрактика. 
5. Якою програмою користувалися під час навчання дошкільників 

AM? (Вказати автора та назву програми). 
6. Якими навчальними посібниками користувалися для проведення 

занять з AM? (Вказати автора та назву посібника). 
7. Назва групи в якій проходила практика (молодша, середня, 

старша, різновікова). (Прізвище, ім'я, по-батькові вихователя). 
8. Кількість дітей в групі; кількість дітей, які вивчають AM; кількість 

дітей з якими проводилася індивідуальна робота (вказати імена, 
прізвища та вік дітей, з якими проводилася індивідуальна робота). 

9. Заняття з яких тем (циклів) були проведені? Вказати теми, номери 
занять. 

10. Ви проводили однотипні заняття чи заняття різних типів? 
11. Скільки занять було проведено? Скільки протягом тижня? Яких 

типів? 
12. Чи можна стверджувати, що у дітей сформована елементарна 

англомовна комунікативна компетенція? 
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Вкажіть тему (и) №1 — 
№2 
№3 
№4 
№5 
№6 
№7 
№8 
12.1. У скількох дітей сформовані з кожної теми окремо: 
Тема №1 рецептивні мовні навички 

продуктивні мовні навички, 
уміння вести діалог 
монологічні уміння з теми _ 

Тема №2 рецептивні мовні навички _ 
продуктивні мовні навички, 
уміння вести діалог 
монологічні уміння з теми _ 

Тема №3 рецептивні мовні навички _ 
продуктивні мовні навички, 
уміння вести діалог 
монологічні уміння з теми _ 

Тема №4 рецептивні мовні навички _ 
продуктивні мовні навички. 
уміння вести діалог 
монологічні уміння з теми _ 

Тема №5 рецептивні мовні навички _ 
• продуктивні мовні навички. 

уміння вести діалог 
монологічні уміння з теми _ 

Тема №6 рецептивні мовні навички _ 
продуктивні мовні навички. 
уміння вести діалог 
монологічні уміння з теми _ 

Тема №7 рецептивні мовні навички _ 
продуктивні мовні навички, 
уміння вести діалог 
монологічні уміння з теми. 
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Тема №8 рецептивні мовні навички ; 
продуктивні мовні навички ; 
уміння вести діалог ; 
монологічні уміння з теми . 

Загальна кількість рецептивні мовні навички ; 
продуктивні мовні навички ; 
уміння вести діалог ; 
монологічні уміння з теми . 

13. Чи сприяло проведення занять з AM загальному розвиткові дітей? 
Якщо так, то в чому це виражалося. Чи сприяли такі заняття 
удосконаленню мовлення, увалі, пам'яті, мислення, уяви, самостійності, 
повазі та самоповазі, сміливості, активності, ввічливості, комунібельності, 
доброзичливості, любові до рідної та іноземної мови, культури тощо? 

14. Чи задоволені були батьки тим, що діти відвідували Ваші 
заняття? Хто з батьків висловлював стурбованість тим, що дитина 
відвідує заняття? 
№ Прізвище, Позитивне ставлення Негативне ставлення, 

ім'я, по батькові. до занять з AM відмова батька (матері) 
кількість (%) відвідувати заняття 

з AM кількість (%) 
1 
2 
З 
4 
5 

15. Чи є у ДНЗ спеціальний куточок (зона, кабінет) для навчання 
дошкільників AM? 

16. Чи виготовляли Ви наочність для занять? Яку? 
17. Чи задоволені Ви результатом своєї роботи? 
18. Чи хотіли б Ви у майбутньому пов'язати свою професійну 

діяльність із роботою вчителя AM у ДНЗ? 
19. Скільки занять з AM були відвідані методистом? Які оцінки Ви 

отримали? 
20. Що викликало труднощі у роботі ? Чи це пов'язано з Вашою 

неготовністю (психоло 
гічною, інтелектуальною) до такої роботи? Чи це пов'язано з іншими 
причинами? Якими? 

21. Чи задоволені Ви рівнем підготовки до цього виду педагогічної 
діяльності, який за безпечує Ваш навчальний заклад? (Лекції, практичні 
заняття). 
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22. Що б Ви побажали для поліпшення стану підготовки студентів 
до цього виду професійної діяльності? 

Результати навчально-виховної роботи із забезпечення 
англомовної освіти дошкільників у ДНЗ № , 

назва місто (село) 
за програмою Шкваріної Т.М. „Англійська мова для дітей 
дошкільного віку" протягом місяців, року (років) 

Група (молодша, середня, старша, 1 клас, ЗОШ № _ ) 
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Результати навчально-виховної роботи із забезпечення 
англомовної освіти дошкільників у ДНЗ № , 

назва місто (село) 
за програмою Шкваріної Т.М. „Англійська мова для дітей 

дошкільного віку" протягом місяців, року (років) 
Група (молодша, середня, старша, 1 клас, ЗОШ № _ _ _ ) 
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Результати навчально-виховної роботи із забезпечення 
англомовної освіти дошкільників у ДНЗ № , 

назва місто (село) за програмою 
ШкваріноїТ.М. „Англійська мова для дітей дошкільного віку" 

протягом місяців, - року (років) 
Група (молодша, середня, старша, 1 клас, ЗОШ № ) 
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Результати навчально-виховної роботи із забезпечення 
англомовної освіти дошкільників у ДНЗ № , 

назва місто (село) за програмою 
ШкваріноїТ.М. „Англійська мова для дітей дошкільного віку" 

протягом місяців, року (років) 
Група (молодша, середня, старша, 1 клас, ЗОШ № ) 

•тіл 
Прїіаяиаі, 

Ы'* 
ЯКТМЖ 

Bat 

НАДО 

М«^а Attbe Аор. 

^МШІЛФШЦ 

[впо 
г г π 
LIT B« -fit 

№ 

І 

Bread,""" 

caene. 

акВца 

_ и иаярвв^ 
СЙете , 

Item ущ ягс. 
Н и * * * 

с<И»« 

матеріал І шгк|М*Д 
|а: а: а: 
Ж э:5 

чт 

t t t 
d d d 

w w w ! 

IΛ morita, 
j- аи*(аі|Аь,л 
1 cbcny, a 

j *рсаг,л 

матеріал 
|№а... 
WkuKfoyeii 

west: (Uiamiia ι (Γ)«агу-Н)»"—млІТИ {ι> 
Віжутіет* имеет»* Η 

Мсті» АІ DX irfwo 
фвиатк* 

(шли 

ї -4 
а: Я: 9: 
Μ β 
* r * 
! 

НИ иідишві 

ЩИ. A 

Wy.an 
kfcfc.» 

матеріал, 
ceisBaymt. 
Материи _ 

УМ а МШУ 
СІВІЯЛПЛЯ 
2) 

ij Орирмюааиіуге 
Г уігіиік tfwtn > 

- 1 J 
j1 Kumatra манни j« jaw . g . 3,4. > 

Сфсашанамесгь шаток; репетиции* 
<ίητ»цюаагчаииц*<ΠΗ·) Масупат 

• Г - І Г 

H«a>o{i»wim«iii 

умк не «міг 

П» }іа«рюемию итгіу 
СЭДирииям irjwiaj іа: 

'imwnmt і asm atatnabn. 

>аат*6 
llto in 

.міСчяи? 
Що НС? 

І" І И Т " 

253 



Результати навчально-виховної роботи із забезпечення 
англомовної освіти дошкільників у ДНЗ № , 

назва місто (село) за програмою 
Англійська мова для дітей дошкільного віку" 

місяців, року (років) 
Група (молодша, середня, старша, 1 клас, ЗОШ № ) 
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Результати навчально-виховної роботи із забезпечення 
англомовної освіти дошкільників у ДНЗ № , 

назва місто (село) за програмою 
Шкваріної Т.М. „Англійська мова для дітей дошкільного віку" 

протягом місяців, року (років) 
Група (молодша, середня, старша, 1 клас, ЗОШ Ні ) 
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Результати навчально-виховної роботи із забезпечення 
англомовної освіти дошкільників у ДНЗ № , 

назва місто (село) за програмою 
Шкваріної Т.М. „Англійська мова для дітей дошкільного віку" 

протягом місяців, року (років) 
Група (молодша, середня, старша, 1 клас, ЗОШ №____) 
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Результати навчально-виховної роботи із забезпечення 
англомовної освіти дошкільників у ДНЗ № , 

назва місто (село) за програмою 
Шкваріної Т.М. „Англійська мова для дітей дошкільного віку" 

протягом місяців, року (років) 
Група (молодша, середня, старша, 1 клас, ЗОШ №____) 
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ДОДАТОК5 

ОПИС ОСОБИСТЮНИХ ЯКОСТЕЙ, ЗНА^ь ТА ВМІНЬ ВЧИТЕЛЯ 
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ін^ЗЕМноїмови 

І. Професійно-значущі якості 
1. Суспільні якості: 

1.1. Професійний КРУГОЗІР, ЛЮбоВ ДО С^вітньої ДІЯЛЬНОСТІ з 
навчання дітей англійської мови. 
1.2. Відчуття потреби домогтися успіху 
1.3. Гуманістичний світогляд, перекон^ н н я та щЄали. 
1.4. Висока моральність, громадянську МОрально-естетична 
зрілість. 
1.5. Шанобливе ставлення до духовни^ цінностей народ/ України. 
1.6. Відповідальне ставлення до дорученої справи. 
1.7. Високий рівень загальної культуру орієнтація у питаннях 
суспільного життя, сучасних молодіжну проблемах. 
1.8. Висока самооцінка значення своє\ педагогічної діяльності. 

2. Професійна спрямованість: 
2.1 .Усвідомлення суспільного значенн,я завдань навчання 
дошкільників англійської мови 
2.2.Сформованість установки на роботу В И Х Ователя 
навчання англійської мови., 
2.3. Активна педагогічна позиція. 
2.4. Інтерес до методологічних проблем гуманітарних та 
філологічних наук. 
2.5. Інтерес до внутрішнього світу вих<^ в а н ці в 

З.Загальнопедагогічні нахили та здібності: 
3.1. Любов до дітей, схильність до ne^ a r o r j 4Hof діяльності, 
педагогічний оптимізм. 
3.2. Педагогічний такт, витримка, самовладання. 
3.3. Любов до предмету викладання -\_ англійської мови. 
3.4. Розвиненість моральних рисхараь^еру; доброзичливість, 
справедливість, уважність, вимогливі^ д 0 себе та інших, 
3.5. Професійна пам'ять, образність та Є^ЦІЙНІСТЬ мовлення, творче 
мислення, здатність вносити в справу новизну. 
3.6. Достатня розвиненість дидактичнцх академічни, 
лінгвістичних, конструктивних, ο ρ π 3 Η Ϊ 3 ^ τ ο ρ ο ί ϊ Κ Μ Χ ι рефлексивних, 
перцептивних, експресивних, авторитс\рНИХ 
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та комунікативних здібностей. 
3.7. Педагогічна спостережливість, терпеливість, самоконтроль, 
адекватне сприйняття й розуміння психології дитини, її 
психічного стану, 
3.8. Інтерес до передового педагогічного досвіду. 
3.9. Духовність, визнання та дотримування загальнолюдських 

4. Професійні здібності, зумовлені специфікою предмету-англійська 
мова 

4.1. Професійна придатність, цю виражається відсутністю 
анатомоморфологічних, фізіологічних та психологічних 
4.2. Наявність якостей, які становлять основу психолого-
педагогічних нахилів викладача англійської мови: 
інтелектальний розвиток, емоційність, уважність, хороша 
пам'ять, чітка дикція, високий рівень комунікативних та' 
лінгвістичних здібностей. 
4.3. Професійна компетентність, наявність комунікативних, 
дидактичних, пізнавально-лінгвістичних потреб, потребі в читанні 
та слуханні іншомовних текстів, іншомовному спілкуванні. 
4.4. Здатність до педагогічного спілкування: 
а) уміння ставати рівноправним співрозмовником дітей, вибирати 

предмет спілкування так, щоб не пригнічувати вихованців своїми 
знаннями, віком, соціальною позицією тощо; 

б) зацікавленість у процесі і результаті спілкування; 
в) гнучкість поведінки, мислення, артистизм; 
г) здатність бути гарним співрозмовником, підтримувати бесіду; 
д) не мати упередженості, тривожності. 

II. Знання вихователя з правом навчання англійської мови 
А. Спеціальні психолого-педагогічні, в тому числі фундаментальні 

та теоретично-практичні знання визначаються кваліфікаційною 
характеристикою (професюграмою) вихователя дошкільного виховного 
закладу. 

Б. Теоретичні лінгвістичні та практичні знання з англійської мови. 
1. Мова як система фонетичних, лексичних, граматичних засобів, 

знаряддя вираження думок, почуттів, засіб спілкування. Мова як 
сукупність мовних знаків (морфеми, слова, словосполучення, речення), 
система категорій (граматичного роду, числа, відмінка та ін.), система 
граматичних форм і норм. Мовний знак, його змістовна та матеріальна 
сторона. 
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Мова як основа нагромадження культурних цінностей, людською 
досвіду, компонент духовної культури суспільства, засіб координації 
усіх галузей суспільного буття, універсальний засіб навчання і 
виховання людини. 

2.Мовлення як процес використання конкретної мови конкретною 
людиною за характерними для даної мови законами, правилами, 

практичне використання мови з наперед визначеною метою. Одиниці 
мовлення (висловлювання, діалогічна єдність, синтагма, речення, текст). 
Усне і писемне, зовнішнє і внутрішнє, рецептивне і продуктивне 
мовлення, взаємозв'язок мови і мислення, індивідуальні мовні 
властивості особистості, діалогічне та монологічне усне мовлення. 
Здібності людини до мовлення. Види мовленнєвої діяльності: слухання, 
говоріння, читання, письмо. Мовленнєві навички та уміння. Навчально-
мовленнєва діяльність. 

3. Система англійської мови (фонетика, лексика, граматика), 
особливості англійської мови та мовлення, взаємодія всіх компонентів 
мовної структури. Правила функціонування англійської мови в 
іншомовній комунікації. 

4. Фонетика англійської мови. Фонеми і їх транскрипційне 
зображення. Звуки, їх артикуляція. Склади. Наголос (словесний, 
фразовий, логічний). Інтонація, її компоненти, графічне зображення. 
Ритми. Букви, правила читання. 

5. Графіка, орфографія та пунктуація англійської мови. 
б.Лексика. Знання лексичних одиниць для спілкування у 

навчально-трудовій діяльності при проведенні занять, для читання, 
професійного спілкування з носіями мови на психолого-педагогічні, 
соціально-побутові, соціально-культурні, громадсько-політичні, 
видовищно-масові теми. 

7. Граматика. Іменник. Артикль. Прикметник. Числівник. Прислівник. 
Займенник. Дієслово. Часові форми дієслова, неозначені срорми 
дієсловаі модальні дієслова. Речення. Члени речення. Типи речень. 

8.Словотворення в англійській мові. 
9. Географічне положення, основні етапи історичного розвитку, 

політична система, економіка, література, музика, живопис, скульптура, 
архітектура, наука, система освіти, підготовка педагогічних кадрів у 
Великій Британії та США. 

10. Мета, завдання, зміст, принципи, форми, методи і прийоми, 
поняття про стратегію навчання дошкільників англійської мови. 

11. Англійський дитячий фольклор, вірші, пісні, лічилки 
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англійською мовою для використання на заняттях та при 
проведенні режимних заходів в дошкільному закладі. 

В. Методичні знання про форми організації, методи і прийоми 
навчання англійської мови. 

1.Методи і прийоми навчання дітей зв'язаної мови. Методи 
словникової роботи, (формування граматичної правильності мови дітей. 
Методика виховання звукової культури мови. Навчання грамоті: зміст і 
завдання, прийоми звукового аналізу, ознайомлення зі складом, 
навчання поділу слів на склади. Методика навчання звукобуквенному 
аналізу слів, навчання читання. Підготовка руки дитини до письма. 
Дидактичні ігри, вправи. Основні критерії оцінки розвитку мови 
дошкільників. 

2. Методика ознайомлення дітей з художньою літературою. Бесіди 
про прочитане. Методика проведення етичних бесід. Методика 
заучування поетичних творів. Специфіка ознайомлення з фольклором. 

3. Закономірності нормального розвитку дитячого мовлення. Мовні 
порушення, причини їх виникнення, засоби виявлення та усунення. 
Засоби корекції мовних вад. 

4.Основні напрями у теорії та практиці раннього навчання 
англійської мови у вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці. 

5.Основні методичні категорії і закономірності їх функціонування у 
навчально-виховному процесі. Основні етапи історії методики навчання 
англійської мови. 

6.Технологія навчання: принципи, методи і прийоми, засоби 
навчання англійської мови дітей дошкільного віку. 

7.Закономірності іншомовного мовленнєвого розвитку 
дошкільників. 

8. Практична, виховна, загальноосвітня, розливальна мета навчання 
англійської мови та особливості її реалізації у роботі з дошкільниками. 

9.Заняття з англійської мови в дошкільному закладі, структура і 
особливості його організації, проведення та аналізу. 

10. Програма навчання та навчально-методичний комплекс 
навчання дошкільників іноземної мови. 

11. Узагальнені способи розв'язання методичних завдань у процесі 
проведення різного типу занять, доцільність і послідовність дій дітей та 
навчальних дій вихователя, спрямованих на розв'язання завдань, 
заняття. 

12. Відбір і самостійне виготовлення та використання унаочнення 
для занять. 
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13. Підготовка, запис і дидактично вірне використання на заняттях 
аудіовізуальних засобів. 

III. Уміння вихователя з правом навчання англійської мови 
А. Спеціальні лінгвістичні уміння. 

1. Гностичні. 
1.1. За заголовком англійською тексту визначати головну проблему 

тексту. 
1.2. Знаходити в тексті знайомі лексичні одиниці та граматичні 

структури, виділяти ключові слова і вирази та за їх допомогою 
визначати головний зміст тексту чи усної інформації: а) при 
читанні; б) при аудіюванні. 

1.3. Не користуючись словником, за контекстом, асоціацією, 
анології зрозуміти основну думку, логічну структуру тексту, що містить 
до 5% незнайомих слів, про значення яких можна 
здогадатися, та до 2% незнайомих сліз, значенням яких 
можна знехтувати; а) під час читанні; б) у аудіюванні. 

1.4. Під час читання отримати максимально повну і точну 
інформацію про зміст адаптованого чи оригінального тексту за 
допомогою словника та періодичного формально-смислового аналізу. 

1.5. Під час аудіювання тексту у формі монологу тривалістю до 5 
хвилин, що містить до 3% незнайомих слів, зрозуміти основну думку, 
логічну структуру та важливі деталі змісту. 

1.6. Формулювати запитання за змістом тексту: а) по ходу 
читання; б) по ходу аудіювання. 

1.7. Використовувати знання лінгвістичного матеріалу 
залежно від навчальної чи реальної мовленнєвої ситуації. 

1.8. Підбирати і систематизувати матеріал для тем навчальної 
та реальної мовленнєвої ситуації. 

1.9. Для навчання дітей та реальною спілкування удосконалювати 
власну лінгвістичну підготовку шляхом самоосвіти. 
2. Проектувальні 

2.1. Планувати свою діяльність з використанням англійської мови 
при розв'язанні конкретних завдань. Визначити оптимальні 
засоби їх реалізації. 

2.2. Розробляти моделі реальної та навчальної ситуацій з 
врахуванням особистих лінгвістичних знань та навичок. 

2.3. Співвідносити опрацьовування лінгвістичного матеріалу з 
можливостями його використання у навчальних, професійних, 
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громадських цілях. 
2.4. При підготовці письмових і усних завдань прогнозувати і 

враховувати реакцію дітей, дорослого співрозмовника на свої 
мовленнєві дії і поведінку. 

2.5. Визначати свою роль і місце у реальній навчальній, 
комунікативній ситуації, намічати стратегію і тактику 
поведінки. 

2.6. Передбачати можливі труднощі при використанні англійської 
мови у навчальних і комунікативних цілях та намічати шляхи 
їх подолання. 
3. Конструктивні. 

3.1. З дотримуванням норм англійської мови будувати бесіду, в 
тому числі з елементами дискусії, робити непідготовлене повідомлення 
тривалістю до семи хвилин на професійно-педагогічні, оЬціально-
культурні, громадсько-політичні теми. 

3.2. Граматично правильно в письмовій формі виражати 
англійською мовою свою думку та творчо викладати почуту інформацію 
відповідно з правилами графіки, орфографії, пунктуації. 

3.3. Розбивати текст на логічні частини, визначати головну думку 
кожної і виражати її одним реченням (уміти складати план): 
а) під час читання; б) під час аудіювання; 

3.4. Складати план усного чи письмового повідомлення і на його 
основі будувати логічно завершену розповідь: а) письмово; 
б) усно. 

3.5. Підбирати опорні слова, вирази для повідомлення, грамотно 
та стилістично правильно будувати речення, висновки (з опорою 
на таблиці, схему, малюнки: а) письмово; б) усно. 

3.6. Чітко і грамотно висловлювати англійською мовою свої думки, 
головну суть повідомлення: а) письмово; б) усно. 

3.7. Готувати вступ до повідомлення (викладу): а) письмово; б) 
усно. 

3.8. Повно і детально відтворювати матеріал на основі плану, 
використовуючи приклади, ілюстрації, фактичний матеріал 
в процесі викладу: а) письмово; б) усно. 

3.9. Проектувати виклад матеріалу шляхом парафразу та 
узагальнення і коротко викладати основний зміст: а) 
письмово; б) усно. 

3.10. Вміти анотувати, тезувати, реферувати, рецензувати текст: 
а)письмово; б) усно. 
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3.11. Складати повідомлення на основі використаного джерела. 
3.12.Складати схеми, таблиці, графіки, робити малюнки, 

ілюструвати текст: а) під час читання; б) при аудіюванні. 
З.ІЗ.Перебудовувати свої дії, зміст викладу матеріалу 

англійською мовою: а) у спілкуванні; б) у навчанні. 
3.14. Формулювати і ставити питання англійською мовою у зв'язку 

з текстом (повідомленням, темою, проблемою): а) письмово; 
б) усно. 
4.Комунікативні 

4.1. Вступати, продовжувати, змінювати, завершувати розмову 
(керувати бесідою) з дотримуванням норм англійської мови. 

4.2. Володіти автентичною вимовою. 
4.3. Точно, логічно, виразно висловлюватися в рамках бесіди, 

розповідати, пояснювати, переказувати зміст почутого та прочитаного 
(непідготовлене мовлення). 

4.4. Логічно, доказово, з власною оцінкою готувати повідомлення, 
творчий виклад змісту прочитаного та почутого тривалістю 
до семи хвилин (підготовлене мовлення). 

4.5. Аргументувати свої висловлювання, переконання, 
висловлювати власне ставлення до обговорюваної проблеми 
в конкретній ситуації: а) усно; б) письмово. 

4.6. Формулювати і ставити питання в зв'язку з повідомленням 
(ситуацією): а) усно; б) в ході аудіювання; в) в ході читання. 

4.7. Відповідати на питання (висловлювання) співрозмовника з 
4.8. Вести і підтримувати бесіду (листування) на побутові, 

професійно-трудові, соціально-культурні, загальнополітичні, 
країнознавчі теми. 

4.9. Розуміти англомовний текст без опори та з опорою на 
наочність в процесі: а) аудіювання; б) читання. 
б.Організаційні. 

5.1. Організовувати індивідуальну чи групову роботу відповідно 
із вибраним зразком. 

5.2. Організовувати індивідуальну чи групову роботу без зразка, 
опираючись на засвоєні знання, уміння і досвід, одержаний 
раніше на заняттях з англійської мови. 

5.3. Організовувати навчально-виховні заходи з метою 
поглиблення і удосконалення лінгвістичної підготовка дітей 
та дорослих. 

5.4. Організовувати індивідуальну чи групову роботу з метою 
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розв'язання навчальних та практичних завдань: а) на заняттях; б) в 
позакпасній роботі. 
6. Контролюючі та оцінні. 

6.1. Фіксувати та аналізувати свою лінгвістичну діяльність, 
виявляти та виправляти власні помилки. 

6.2. Аналізувати і оцінювати з точки зору норм англійської мови 
повідомлення, письмові тексти, мовлення дорослих та дітей. 

6.3. Коректувати виявлені помилки у мові дітей. 
Б. Загальні, часткові та спеціальні методичні уміння. 
1. Гностичнс-аналітичні. 

1.1.3а зовнішніми ознаками і вчинками визначати зміни 
психологічного стану дитини і пояснити особливості' її поведінки на занятті 
з англійської мови, передбачати результати застосування методів, 
прийомів роботи з дитиною. 

1.2. Вивчати особливості групи дошкільників, впливати на неї з 
метою ефективного здійснення навчально-виховного процесу. 

1.3. Аналізувати свою професійну діяльність як вчителя 
англійської мови, свідомо вдосконалювати її. 

1.4. Вивчати, удосконалювати кращий досвід інших вихователів, 
переносити його в практику своєї роботи. 

1.5. Аналізувати конкретні педагогічні ситуації, оцінювати їх і 
враховувати при організації активного педагогічного впливу. 

1.6. Аналізувати і оцінювати реально існуючі психолого-
педагогічні явища, причини, умови і характер їх виникнення і 
розвитку (наприклад, недисциплінованість, збудливість 
окремих дітей тощо). 

1.7. Підбирати педагогічну, методичну, спеціальну літературу для 
навчально-виховних цілей. 

1.8. Систематизувати і узагальнювати результати психолого-
педагогічних, методичних та лінгвістичних досліджень. 

1.9. Виявляти лінгвістичні, психолого-педагогічні, методичні 
чинники навчальної ситуації. 

1.10. Аналізувати причини досягнень і недоліків у професійній 
педагогічній діяльності. 

1.11. Зіставляти свій досвід з педагогічною теорією. 
1.12. На основі аналізу досягнутих результатів ставити і об'рун-

товувати нові педагогічні завдання. 
2. Проективні. 

2.1. Планувати систему занять з навчання англійської мови 
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дошкільників 
2.2. Відбирати навчальний матеріал і планувати окремі заняття 

різних типів з навчання дошкільників. 
2.3. Проектувати власну та ігрову діяльність дітей на заняттях з 

англійської мови та при закріпленні знань в час проведення режимних 
заходів. 

2.4. Відбирати і точно формулювати конкретні педагогічні завдання, 
які необхідно розв'язати на занятті і визначати умови їх успішного 
розв'язання. 

2.5. Відбирати види мовленнєвої діяльності, методи навчання та 
етапи срормування мовленнєвих умінь дітей. 

2.6. Проектувати розвиток кожної дитини, залученої до вивчення 
англійської мови. 

2.7. Проектувати розвиток групи дітей, які вивчають англійську мову. 
2.8. Прогнозувати результати навчання і виховання, можливі 

труднощі процесу навчання окремих дітей та групи в цілому. 
2.9. Планувати власну діяльність з керівництва різними видами 

діяльності дітей. 
З.Конструкгивний та організаційний. 

3.1. Відбирати одиниці навчального матеріалу, визначати 
прийоми та засоби їх вивчення. 

3.2 Дозувати навчальний матеріал, визначати кількість, обсяг 
вправ та мовленнєвих ситуацій. 

3.3. Здійснювати дидактичну переробку програмованого 
матеріалу відповідно до визначеної дидактичної мети, 

3.4. Розділяти кожну дію навчання на окремі операції, 
об'рунтовувати доцільність кожної. 

3.5. З врахуванням психолого-фізіологічних особливостей дітей 
визначати логічну структуру занять. 

3.6. Організовувати різного типу заняття з навчання англійської 
мови. 

3.7. На заняттях та під час режимних заходів (прийом дітей, 
харчування, музичні заняття, фіззарядка, прогулянка) 
підбирати доцільні види діяльності, організовувати свою 
навчальну діяльність та діяльність групи і кожної дитини, зокрема. 

3.8. Конструювати навчальні дії дітей, спрямовані на оволодіння 
3.9. Вміти реалізувати план, практичну, освітню, виховну і 

розвивальну цілі заняття. 
3.10. Коректувати результати власної діяльності та результати 
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навчальної діяльності дітей. 
3.11. Здійснювати відбір і методично організовувати мовний та 

мовленнєвий матеріал заняття. 
3.12. Складати вправи, діалоги, зразки, тематичні тексти. 
3.13. Розробляти і виготовляти наочно-методичний матеріал для 
стимулювання пізнавальної активності дітей. 
3.14. Формулювати дослідницькі завдання. 

4. Комунікативні. 
4.1. Приваблювати до себе дошкільників, встановлювати 

педагогічно доцільні взаємовідносини з дітьми та дорослими (колегами, 
батьками дітей). 

4.2. Враховувати вікові та індивідуальні особливості дошкільників 
у процесі навчання англійської мови, перебудовувати навчальний 
процес з врахуванням розвитку дітей і зміною обставин. 

4.3. Створювати сприятливі умови для спілкування в процесі 
занять з англійської мови. 

4.4. Вміти слухати дітей, доступно, емоційно вести бесіду, 
пояснювати навчальний матеріал. 

4.5. Моделювати, створювати мовленнєві ситуації, формулювати 
до них комунікативно-пізнавальні завдання. 

4.6.Використовувати пара- та екстралінгвістичні засоби. 
5. Контролюючі та оцінні. 

5.1. Аналізувати одержані результати відповідно з вихідними 
даними і поставленими педагогічними завданнями. 

5.2. Встановлювати порівняльну ефективність засобів і методів 
навчально-виховної роботи. 

5.3. Своєчасно міняти поставлені педагогічні завдання з 
врахуванням зворотньої реакції дітей. 

5.4. Одночасно бачити всіх дітей, визначати за зовнішніми 
ознаками психічний етан, втому дітей. 

5.5. В ході виконання дітьми завдань давати їм необхідні додаткові 
вказівки і пояснення, вникати у конфлікти і усувати їх. 

5.6. Контролювати розуміння дітьми навчального матеріалу і рівня 
сформованості вмінь і навичок учнів. 

5.7. Формулювати вимоги і стимулювати навчальну діяльність, 
враховуючи успіхи і труднощі дітей. 

5.8. Оцінювати знання, уміння та навички дітей з мови, 
використовуючи ігрові ситуації. 

5.9. Проводити: поурочний, щотижневий, тематичний контроль, 

267 



фіксуючи показники контролю в журналі знань та умінь дітей. 
5.10. У разі потреби, у відповідності з показниками поточного та 

підсумкового контролю, проводити корекцію знань та умінь 
групи дітей та кожної дитини зокрема. 
В.Спеціальні уміння. 

1.Красиво, емоційно, виразно говорити, розповідати, читати, 
декламувати. 

2.Танцювати, виконувати рухи під музику. 
З.Співати, настроювати на спів дитячих пісень англійською мовою 

за допомогою музичного інструменту. 
4.Виконувати, самостійно пояснюючи англійською мовою, різні 

види фізичних вправ. 
5.Виконувати, супроводжуючи пояснення англійською мовою, 

музично-ритмічні рухи. 
6. Тренувальні прийоми з елементами сугесгопедії: модуляція 

голосу, відбивання ритму фрази, використання фонової музики, жестів, 
міміки, пантоміми. 

7. Грати ролі казкових персонажів, використовуючи зміну голосу, 
пластику тіла, костюми, грим. 

8.Готувати роздатковий матеріал, унаочнення та аудіозасоби для 
різного виду занять, 
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ДОДАТОК 6 

ЗРАЗКИ ПЛАНІВ-КОНСПЕКТІВ ЗАНЯТЬ ОДНОГО ЦИКЛУ (ТЕМИ) 

Дата: 12.01.04р. 
Група дітей. Старша група „ Журавлик", вік дітей 5 років. 
Тема: Toys. Лексико-граматичні структури „What is this?", "This is 

a...", пісня "About my toys" („Оле and two.") 
Номер і тип заняття: № 65 (1-е заняття першого підциклу), 

введення нового матеріалу 
Мета: 
Практична: ознайомити дітей з новим мовним матеріалом: 
- лексико-граматичні структури: What's this? This is... 
- лексичний матеріале ball - a doll; a car - a star. 
- сронетичний матеріале w; t; ζ - ρ ; d - 1 ; t - k] 
Освітня: ознайомити дітей із героями казки Б.Волкова „ Чарівник 

смарагдового міста" 
Виховна: виховувати уміння слухати 
Розвивальна: формувати уміння використовувати позамовні 

засоби (міміку, жести, пантоміму, емоційне забарвлення голосу) 
Навчально-методичне забезпечення. 

Для вчителя: 1. Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей 
дошкільного віку (програма, методичні рекомендації). - С.21,28,45, 
92,105; 

2. Шкваріна Т.М. Заняття з англійської' мови у ДНЗ (теорія і практика). 
- С . 84-87,104-115,145,209-212; 

3. Шкваріна Т.М. Англійська мова для наймолодших (програма, 
методичні рекомендації, розробки занять).- С.17,19,23,31,56-58,68, 
117-119, 

Для дітей: Наочність: лялька-дівчинка Елі, песик Тотошка, малюнки 
„Бабуся з окулярами й без них", м'яч, маленька лялька, машинка, 
зірочка. 

ТЗН: магнітофонний запис пісні" About my toys." 
Хід заняття 
1.Початок заняття 
1.1. Привітання. Виконання пісні „ Good morning" 
1.2.Фонетична зарядка. Вправляння у вимові звуків: [ w; ζ - ρ; 

d; t - к]. Приходить пані Вимова зі своїми дресированими звірятами: 
„Дітки, англійський годинник цокає „tick - tock". Повторюйте за мною 
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тричі „tick - tock". Молодці! А тепер давайте задуваємо свічку -
округлюємо губи і кажемо [www].A зараз розтягніть губи, посміхніться 
і вимовіть звук [ρ ρ р]. Перевірте, чи ваш Mr. Tongue знаходиться між 
зубками. Щоб цей звук не перетворювався на звук [сі],чи звук [ w ], 
опустіть нижню губу. Наш папуга співає пісеньку "Din - don", 
допоможемо йому. 

2. Основна частина заняття 
2.1. Введення нового матеріалу: Педагог звертається до дітей: 

„Діти, безстрашна дівчинка Елі зі своїм вірним песиком Тотошкою з 
казки „Чарівник смарагдового міста" потрапили у підземне царство, де 
майстри-рудокопи добували дорогоцінне каміння. Але в підземеллі було 
дуже темно, Елі з Тотошкою нічого не могли побачити і розгубили свої 
іграшки. Послухаємо, що вони говорять. 

What is this? (3t) — Що це? 
This is a ball (3t) — Це м'яч. 
What is this? (3t) — Що це? 
This is a doll (3t) —Це лялька. 
What is this? (3t) — Що це? 
This is a star (3t). — Це зірка. 
What is this? (3t) — Що це? 
This is a car (3t) — Це машинка. 
Let's sing a song —Давайте заспіваємо пісню. 
One and two and three and — Один і два, і три, і чотири, 
four, 
I am sitting on the floor, —Я сиджу на підлозі. 
I am playing with 
the ball and a pretty — Я граю з м'ячем і малень-
little doll. кою гарненькою лялькою. 
В цій же пісні в другому і третьому рядках римуються слова 
Car-star машина-зірка 

2.2. Розучування нового матеріалу. 
Гра „ Бабуся і окуляри". Діти стають у шеренгу. Педагог: „ Діти, 

наша англійська бабуся не може знайти свої окуляри. Шукаючи їх, 
вона говорить: „Що це?", англійською мовою: „What is this?". Давайте 
допоможемо їй . Діти повільно просуваються вперед і повторюють. 
„What is this?" (три - п'ять разів). 

Гра „Плескаємо у долоні". Діти стають один навпроти одного, 
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формуючи дві шеренги. Діти з шеренги № 1 вимовляють слово „ This" 
і плескають у долоні дітей, які стоять навпроти. Потім діти із шеренги 
№ 2 плескають у долоні перших і вимовляють слово „ is" (3 - 5 разів). 
Пізніше діти міняються місцями. 

Гра „ Магазин іграшок." Педагог: „ Діти, ми з вами опинилися у 
казковому магазині, усі іграшки живі. 

car(3t) —Машина (крутимо кермо) 
star (3t) — Зірка (ловимо зірку з неба) 
ball (3t) — М'яч (б'ємо м'ячем об підлогу) 
doll (3t) — Лялька (показати, як іде лялька) 

2.3. Закріплення нового матеріалу „Сеанс сну." Діти сідають 
чи лягають на килимок, заплющують очі. Педагог у нормальному темпі 
по 2 - 3 рази, без перекладу зачитує речення і слова, вивчені На занятті: 
..What's this? This is .... a ball - a doll; a car - a star ." 

3. Прощання. 

Дата.13.01.04. 
Група (середній вік дітей): Старша група „Журавлик", вік дітей 

5 років 
Тема: Toys. Лексико-граматичні структури „What is this?", 'This is 

a...", пісня "About my toys"( „ One and two.") 
Номер і тип заняття: № 66 (2 -е заняття підциклу), вправляння 

у спілкуванні 
Мета : 
Практична: сформувати рецептивні та репродуктивні граматичні 

навички на основі граматичного мінімуму (лексико - граматичні 
структури: What's this? This is ...); 

формувати рецептивні та репродуктивні лексичні навички на основі 
лексичного мінімуму (лексичний матеріале ball - a doll; а саг- a star); 

формувати сронетичні слухо-вимовні навички на основі фонетичного 
мінімуму (сронетичний матеріал:! w; t; ζ - ρ; d - 1 ; t - к]. 

Освітня: формувати знання дітей про назви іграшок англійською 
мовою. 

Виховна: виховувати культуру слухання, формувати комунікативні 
уміння. 

Розвивальна: розвивати мовну здогадку, формувати командний 
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дух, почуття колективізму. 
Навчально-методичне забезпечення 

Для вчителя: 1 .Шкваріна Т.М. Антійська мова дтадпвй дошкільного 
віку (програма, методичні рекомендації). -С.21,28,45,92,105; 

2. Шкваріна Т.М. Заняття з антійськоїмови у ДНЗ (теорія і практика). 
- С . 84-87,114-122,211; 

3. Шкваріна Т.М. Англійська мова для наймолодших (програма, 
методичні рекомендації, розробки занять).- С.17,19,23,31,56-58,68, 
119. 

Для дітей: Наочність: лялька - дівчинка Елі, песик Тотошка, малюнки 
„Бабуся з окулярами й без них", м'яч, маленька лялька, машинка, 
зірочка; 

ТЗН: магнітосронний запис пісні" About my toys." 

Хід заняття: 
1. Початок заняття. Діти одягають шапочки - маски героїв казок 

світу. 
1.1. Привітання. Виконання пісні „ Good morning". 
1.2.Фонетична зарядка. Вправляння у вимові звуків: [ w; ζ - ρ; 

d ; t - k; o:; a:] 
а) Діти діляться на дві команди. На прохання вчителя діти команди 

№ 1 „ Українські бджілки" повторюють звук [б], а команди № 2 .Англійські 
бджілки" [ζ]. Потім діти міняються ролями. 

б) „ У лікаря". Діти показують горло і вимовляють звук [ а:]. 
в) „ Свічка". Діти задувають уявну свічку, потім вимовляють звук 

N . 
г) „ Пір'їнка". Діти вимовляють звуки [ ttt, kkk], так, щоб злетіла 

уявна пір'їнка з їхньої руки. 
д)" Дзвіночки". Діти вимовляють звуки [ddd], наспівуючи пісеньку 

"Din-don". 
2. Основна частина заняття 
2.1. Повторення назв іграшок тричі з опорою на наочність. (Звернути 

увагу, як сприймають і розуміють нову лексику діти А. та М., які були 
відсутні на попередному занятті). 

2.2.Рецептивні ігри. 
Гpa „ Знайди". Педагог: „Дітки, казкові герої у казковому магазині 

іграшок хочуть купити подарунки. Продавець захворів і попросив 
Незнайку замінити його. Але Незнайка не знає антійськоїмови. П'ятачок 
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просить дати йому іграшку. Давайте допоможемо Незнайці знайти її". 
Педагог від імені П'ятачка називає іграшку, діти показують її. Режим 
виконання: вчитель-діти, вчитель-одна дитина. 

2.3. Репродуктивні ігри. 
Гра „Коти м'яч". Діти сідають у коло. Педагог: „ Я буду по черзі 

котити вам м'яч і говорити „ Що це ? What"s this?", а ви котіть м'яч мені 
і повторюйте: .What's this?"(06oB'fl3Koeo попрацювати із С , який 
сором'язливий). 

Гра „Потяг", ДІТИ стають один за одним, беруться за талію. Перша 
дитина - паровоз, інші діти - вагони. Усі рухаються і вимовляють: „This 
is" ( 3 - 5 разів).Час від часу педагог дає переклад „ Це є..." 

2.4. Розучування пісні „Опе and two". 
Педагог: „ Діти, повторюйте за мною „Опе and two and three and 

four 
(Називаючи слово one, педагог показує один палець, two - два, 

three - три, four - чотири пальці), 
I am sitting on the floor, 
(Учитель жестом запрошує дітей присісти на підлогу.) 
I am playing 
(Співаючи ці слова педагог і діти плескають долонею об долоню), 
with the ball 
(Педагог і діти показують на м'яч) 
and a pretty little (Жест „ маленький") doll. 
Аналогічно розучуються слова „саг" (діти „ крутять" кермо) 
„ star" (діти ловлять зірку). 
Пісня повторюється двічі. 
З.Заключна частина. 
Педагог підводить підсумки заняття, відзначає дітей, які були 

активними і успішними, дарує їм золоті сонечка і прощається з дітьми. 

Дата.14.01.04. 
Група (середній вік дітей): Старша група „ Журавлик", вік дітей 

5 років. 
Тема: Toys. Лексико-граматичні структури „What is this?", "This is 

a...", пісня "About my toys" („Опе and two"). 
Номер і тип заняття; № 67 (3-є заняття підциклу), вправляння у 

спілкуванні 
Мета: 
Практична: формувати продуктивні граматичні навички на основі 

273 



граматичного мінімуму (лексико-граматичні структури: What's this? This 
is ...); 

формувати продуктивні лексичні навички на основі лексичного 
мінімуму (лексичний матеріале ball - a doll; а саг- a star); 

формувати продуктивні артикулятивні навички на основі 
фонетичного мінімуму (фонетичний матеріал: [ w; t; ζ - ρ; d - 1 ; t - k]) 

Освітня: формувати знання дітей про назви іграшок англійською 
мовою. 

Виховна: виховувати почуття ввічливості, формувати комунікативні 
уміння. 

Розвивальна: розвивати здібності порівнювати мовні явища рідної 
та іноземної мови, сформувати культуру спілкування у магазині. 

Навчально - методичне забезпечення 
Для вчителя: 1 .Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного 

віку (програма, методичні рекомендації). -С.21,28,45,92,105; 
2. Шкваріна Т.М. Заняття з англійської мови у ДНЗ (теорія і практика). 

- С . 84-87,104-115,145,212; 
3. Шкваріна Т.М. Англійська мова для наймолодших (програма, 

методичні рекомендації, розробки занять).- С.17,19,23,31,56-58,68, 
120. 

Для дітей: Наочність: лялька-дівчинка Елі, песик Тотошка, малюнки 
„Бабуся з окулярами й без них", м'яч, маленька лялька , машинка, 
зірочка; 

ТЗН: магнітофонний запис пісні" About my toys." 

Хід заняття: 
1 .Початок заняття. Діти одягають шапочки - маски героїв казок 

світу. 
1.1. Привітання. Виконання пісні „ Good morning" 
1.2 Фонетична зарядка. Педагог вибирає види роботи із розділу 

„Фонетична зарядка" (заняття № 65,66 „ Заняття з AM" та „ AM для 
наймолодших"). 

2. Основна частина заняття 
2.1. Рецептивно - репродуктивні ігри. 
Можна використати ігри „ Потяг"," Знайди", „ Коти м'яч" із заняття 

№66. 
2.2. Рецептивно - продуктивні ігри. 
Гра „ Що відсутнє?" 
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Педагог: „ Діти, котик грався іграшками , а потім ліг спати. Бігла 
мишка, вхопила одну іграшку і побігла у нірку. Ви - котики, а я - мишка". 
Close your eyes! Open your eyes! What is missing? 

Діти мають назвати іграшку, яка відсутня. Режим виконання: 
педагог-діти, педагог-одна дитина. 

Гра „ У підземеллі" 
Педагог: „ Діти, ми опинилися у підземеллі. Тут погано видно. Я 

буду запитувати вас: „ What's this?" This is..., а ви будете відповідати 
„This is...". Режим виконання педагог-діти, педагог-одна дитина. 

2.3. Повторення пісні „Опе and two", яка супроводжується рухами 
і пантомімою. 

З.Заключна частина заняття. Перед тим, як попрощатися 
педагог пропонує дітям навчити вдома рідних гратися у гру „ У 
підземеллі". 

Дата. 15.01.04. 
Група (середній вік дітей): Старша група „ Журавлик", вік дітей 

5 років 
Тема: Toys. Лексико-граматичні структури „What is this?", This is 

a...", пісня "About my toys"( „ One and two.") 
Номер і тип заняття: № 68 (4-е заняття підциклу), практика у 

спілкуванні 
Мета: 
Практична: формувати уміння вести діалог-розпитування: What's 

this? This is..., використовуючи лексичний матеріале ball - a doH; a car 
- a star). 

Освітня: вчити дітей виконувати пісню англійською мовою. 
Виховна: виховувати почуття ввічливості під час відвідування 

магазину. 
Розвивальна: розвивати мовленнєву реакцію, самостійність, 

ініціативність під час діалогу. 
Навчально-методичне забезпечення. 

Для вчителя: 1. Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей 
дошкільного віку (програма, методичні рекомендації). - С.21,28,45, 
92,105; 

2. Шкваріна Т.М. Заняття з англійської мови у ДНЗ (теорія і практика). 
- С . 84-87,104-115,145,212; 

3. Шкваріна Т.М. Англійська мова для наймолодших (програма, 
методичні рекомендації, розробки занять).- С. 17,19,23,31,56-58,68, 
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Для дітей : Наочність: лялька - дівчинка Елі, песик Тотошка, 
малюнки „Бабуся з окулярами й без них", м'яч, маленька лялька, 
машинка, зірочка. 

ТЗН: магнітофонний запис пісні" About my toys." 

Хід заняття: 
1. Початок заняття. Діти одягають шапочки - маски героїв казок світу. 

1.1. Привітання. Виконання пісні» Good morning" 
1.2 Фонетична зарядка. Педагог вибирає види роботи із розділу 
„ Фонетична зарядка" заняття № 65,66. 

2. Основна частина заняття 
2.1. Рецептивно-репродуктивні ігри. 
У залежності від рівня засвоєння матеріалу вихователь може 

використовувати ігри цього типу із заняття № 65,66. 
2.2. Рецептивно-продуктивні ігри. 
Гра „ Що відсутнє?" 
Гра „У підземеллі". 
Дві вищевказаних гри на відміну від попереднього заняття можуть 

виконуватися у режимі „ дитина - дитина". 
2.3. Сюжетно-рольові (творчі) ігри. 
Гра „ Магазин іграшок". Педагог: „ Наші казкові герої завітали до 

англійського магазину іграшок, щоб купити подарунки на день 
народження. Один з вас буде покупцем, а інший продавцем. 

Продавець:Соссі morning! 
Покупець: Good morningiWhat'sthis? 
Продавець: (This is) a car. 
Наступні структури діти знають з попередніх занять. 
noKyne4b:Give me, please. 
Продавець:Неге you are. 
Покупець: Thank you. 
2.4. Повторення пісні „Опе and two", яка супроводжується рухами 

і пантомімою. 
З.Заключна частина заняття. 

Педагог пропонує дітям вдома вивчити з батьками пісню „ One 
and two." 

Вище наведено приклади конспектів занять першого з трьох 
підциклів теми „Іграшки. День народження". За аналогією педагог 
рсзробляє наступні 5-8 -е заняття другсго і 9-12 занята третього підц^ 



Заняття 5, 9 є заняттями введення нового матеріалу, 6,7 та 10,11-
тренування у спілкуванні, 8 та 12 - практика у спілкуванні. 

На заняттях 13 -16 четвертого підциклу з теми „Іграшки. День 
народження" новий матеріал не вводиться. Ці заняття є заняттями з 
практики у спілкуванні. На заняттях повторюється матеріал попередніх 
підцикпів теми, оцінюється рівень оформованості знань, навичок, вмінь 
дітей, а також реалізації освітніх, виховних, розвивальних завдань. 

Розглянемо особливості планування занять останнього під циклу 
теми „ Іграшки. День народження."(Для скорочення запису навчально-
методичного забезпечення введемо скорочену назву посібників для 
педагога: 1) програма; 2) заняття з AM; 3) AM для наймолодших). 

Дата.2.03.04. 
Група (середній вік дітей): Старша група „Журавлик", вік дітей 

5 років 
Тема: Toys.Birthday. 
Номер і тип заняття: № 77 (13-е заняття циклу), практика у 

спілкуванні. 
Мета: 
Практична: формувати продуктивні слухо-вимовні та лексико-

граматичні навички на основі вживання лексико-граматичних структур 
теми : 

What's this? This is ... (заняття 65). 
Many toys (cars) (заняття 69). 
What are you eating? I am eating... (заняття 73). 
Освітня: вчити виконувати пісні" One and two"," Happy birthday", 
" These are our knives and forks'. 
Виховна: прищеплювати повагу до англійської культури.. 
Розвивальна: розвивати ініціативу під час діалогічного мовлення, 

мовленнєву реакцію. 
Навчально-методичне забезпечення. 

Для вчителя. Програма.-С.21,28,47,78-81,90,100; Заняття з АМ.-
С. 90,114-126, 145-146, 218-219 ; AM для наймолодших .-
С.17,19,23,31,55-61,125,145,148. 

Для дітей. Наочність: іграшки, малюнки. 
ТЗН: магнітофонні записи пісень. 

Хід заняття 
1. Початок заняття. Діти одягають шапочки - маски героїв казок світу. 
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1.1. Привітання. Виконання пісні „ Good morning" 
1.2 Фонетична зарядка. Педагог вибирає види роботи із 

фонетичним матеріалом трьох попередніх підциклів. 
2. Основна частина заняття 

2.1. Рецептивно-продуктивні ігри. 
Можна повторити будь -які ігри занять № 65-76. 
Гра „ Магазин". Педагог: „У нашому казковому магазині є відділи 

„ Іграшки", „ Посуд", „ Продукти", „ НапоГ. Один з вас буде покупцем, а 
інший продавцем". Педагог на окремих столиках розкладає наочність, 
що відповідає кожному відділу. Продавці стають за „прилавок". 

npoAaBeub:Good morning! 
Покупець: Good morningiWhat's this? 
Продавець: (This is)... 
Наступні структури діти знають з попередніх занять. 
Покупець.Сгуе me please 
Продавець:Неге you are. 
Покупець: Thank you. 
Потім діти міняються ролями. 
2.2. Конкурс „ Караоке на майдані". Діти виконують на конкурсі 

одну з пісень, яка була вивчена протягом теми. 
З.Заключна частина заняття. 

Педагог відзначає успіхи дітей нагородами. Як домашнє завдання 
дітям пропонують вдома погратися з батьками в гру „ Магазин". 

Дата.3.03.04. 
Група (середній вік дітей): Старша група „ Журавлик", вік дітей 

5 років 
Тема: Toys. Birthday. 
Номер і тип заняття: № 78 (14-е заняття циклу), практика у 

спілкуванні 
Мета: 
Практична: формувати продуктивні слухо-вимовні та лексико-

граматичні навички на основі вживання лексико-фаматичних структур 
теми: 

What's this? This is... (заняття 65). 
Many toys (carsX заняття 69). 
What are you eating? I am eating ... (заняття 73). 
Освітня: вчити виконувати пісні" One and two"," Happy birthday", 

"These are our knives and forks". 
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Виховна: прищеплювати повагу до англійської культури.. 
Розвивальна: розвивати ініціативу під час діалогічного мовлення, 

мовленнєву реакцію. 
Навчально-методичне забезпечення. 

Для вчителя. Профама.-С.21,28,47,78-81,90,1 СЮ; Заняття з АМ.-
С. 90,114-126, 145-146, 218-219 ; AM для наймолодших .-
С.17,19,23,31,55-61,125,145,148. 

Для дітей. Наочність: іграшки, малюнки. 
ТЗН: магнітосронні записи пісень. 

Хід заняття: 
1 .Початок заняття. Діти одягають шапочки - маски героїв казок світу. 

1.1. Привітання. Виконання пісні „ Good morning'' 
1.2 Фонетична зарядка. Педагог вибирає види роботи із 

фонетичним матеріалом трьох підциклів. 
2. Основна частина заняття 

2.1. Рецептивно-продуктивні ігри. Можна використовувати будь-
які ігри, які подобаються дітям. 

Гра „ У кафе". Педагог: „Діти, ми з вами підемо обідати у ка<ре". 
Педагог на окремих столиках розкладає наочність: набори з продуктами 
та напоями. Одна дитина удає, що їсть, а інша запитує:" What are you 
eating (drinking)? " Перша дитина відповідає. Потім діти міняються 
ролями. 

2.2. Конкурс „ Караоке на майдані". Кожна дитина виконує одну з 
пісень, вивчених протягом трьох підциклів („Опе and two"," Happy 
birthday"), або вірш" These are our knives and forks'. За гарне виконання 
твору дитина отримує приз. 
3. Заключна частина заняття. Вихователь робить підсумки заняття. 

Дата.4.03.04. 
Група (середній вік дітей): Старша група „Журавлик", вік дітей 

5 років 
Тема: Toys. Birthday. 
Номер і тип заняття: № 79 (15-е заняття циклу), практика у 

спілкуванні 
Мета: 
Практична: формувати комунікативні уміння на основі вживання 

лексико-граматичних структур теми: 
What's this? This is... (заняття 65); 
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Many toys (cars)( заняття 69); 
What are you eating? I am eating... (заняття 73). 
Освітня: вчити виконувати пісні" One and two"," Happy birthday", 
" These are our knives and forks'. 
Виховна: прищеплювати повагу до англійської культури.. 
Розвивальна: розвивати ініціативу під час діалогічного мовлення, 

мовленнєву реакцію. 
Навчально - методичне забезпечення. 

Для вчителя. Програма.-С21, 28, 47, 78-81,90,100 ; Заняття з 
AM.- С. 90,114-126, 145-146, 218-219 ; AM для наймолодших.-
С.17,19,23,31,55431,125,145,148. 

Для дітей. Наочність: іграшки, малюнки. 
ТЗН: магнітофонні записи пісень. 

Хід заняття: 
1. Початок заняття. Діти одягають шапочки - маски героїв казок світу. 

1.1. Привітання. Виконання пісні „ Good morning" 
1.2 Фонетична зарядка. Педагог вибирає види роботи із 

фонетичним матеріалом трьох попередніх підциклів. 
2. Основна частина заняття 

2.1. Рецептивно - продуктивні ігри. Можна використовувати будь-
які ігри, які подобаються дітям. 

Гра „ День народження". Педагог: „ Кожен з вас сьогодні по черзі 
буде іменинником. Інші діти будуть гостями." Кожна дитина обирає 
„подарунок", підходить до іменинника, називає подарунок: „This is..." 
і виконує пісню" Happy birthday". 

Гра „ Накриваємо на святковий стіл". Діти діляться на пари. Одна 
дитина-офіціант, інша господар ресторану. 

Господар: Put а сир! 
Офіціант виконує і вимовляє: This is а сир. Потім діти міняються 

ролями. 
2.2. Конкурс „ Караоке на майдані". 

3. Заключна частина заняття. 

Дата.5.03.04. 
Група (середній вік дітей): Старша група „ Журавлик", вік дітей 

5 років 
Тема: Toys. Birthday. 
Номер і тип заняття: № 80 (16-е заняття циклу), контроль і 
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оцінювання. 
Мета: 
Практична: перевірити рівень сформованості мовленнєвих 

навичок та вмінь з теми у кожної дитини. 
Освітня: знайомити з англійськими традиціями. 
Виховна: прищеплювати повагу до англійської культури. 
Розвивальна: розвивати самостійність під час монологічного 

мовлення. 
Навчально-методичне забезпечення. 

Для вчителя. Програма.- С.21, 28,47, 78-81,90,100 ; Заняття з 
AM.- С. 90,114-126, 145-146, 218-219; AM для наймолодших.-
С.17,19,23,31,55-61,125,145,148. 

Для дітей. Наочність: іграшки, малюнки. 
ТЗН: магнітофонні записи пісень. 

Хід заняття: 
1. Початок заняття. Діти одягають шапочки - маски героїв казок світу. 

1.1. Привітання. Виконання пісні „Good morning". 
1.2 Фонетична зарядка. Педагог вибирає види роботи із 

фонетичним матеріалом трьох попередніх підциклів. 
2. Основна частина заняття 

Педагог пропонує дітям погратися в ігри, які використовувалися 
на заняттях теми-циклу. Педагог встановлює, який рівень знань, навичок 
та вмінь сформовано у кожної дитини, і облікує це у своєму журналі. У 
випадку, якщо дитина пропустила якийсь матеріал, резервні заняття 
(№ 77 -80) дають можливість вчителю приділити увагу саме цій дитині. 

Для перевірки ссрормованості умінь у монологічному мовленні, 
вчитель пропонує дітям такі завдання: 

1. Миколко, ти - власник магазину. Мальвіна і Буратіно хочуть у 
тебе купити іграшки. Назви усі іграшки, які у тебе є. 

2. Ганнусю, допоможи Вінні Пуху накрити на стіл, тому що Вінні 
Пух захворів. У нього болить животик і він лежить на ліжечку. Називай 
усі предмети чітко і голосно. 

3. Мама Кенга запізнюється з роботи. Вона телесронує крихітці Ру 
і запитує „ Have you...?", а той відповідає. Я буду мамою, а ти - Ру. 
Назви продукти, які є у тебе на столі.» 
3. Заключна частина заняття. 

По завершенні заняття вихователь робить помітки у журналі на 
предмет наявності чи відсутності фонетичних, лексичних та граматичних 
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навичок та мовленнєвих умінь у кожної дитини.( Додаток 4) Як правило, 
вихователь користується значками „ плюс" та „ мінус", але ні в якому 
разі не виставляє оцінок. Облік знань та вмінь потрібний для 
забезпечення зворотнього зв'язку між дитиною та педагогом. Якщо 
якась дитина в силу певних причин (хвороби, труднощів) не засвоїла 
матеріал, не потрібно хвилюватися. Особливості технології, яка 
базується на принципах повторюваності, поетапно-концентрованої 
подачі матеріалу, допоможуть дитині опанувати потрібними знаннями 
з часом. Головне виховувати у дитини віру у власну успішність, 
прищеплювати бажання вивчати іноземну мову. 

282 



Додаток7 
Білети 

до семестрового екзамену з курсу 
„МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ" 

Екзаменаційний білет № 1 
1. Методика раннього навмання ІМ як складник загальної методики 

навчання ІМ. Завдання дошкільного навчання AM. 
2. Змоделювати заняття на введення нового матеріалу з теми 

«Знайомство». 

Екзаменаційний білет № 2 
1. Метод як спосіб діяльності вчителя дошкільного навчання ІМ та 

дитини-«учня». 
2. Змоделювати заняття № 2 (тренування у спілкуванні) з теми 

«Моя сім'я». 

Екзаменаційний білет № З 
1.Методична система (натуральний, перекладний, прямий, 

непрямий, сугестивний, комунікативний метод). 
2. Змоделювати заняття № 3 (тренування у спілкуванні) з теми 

«Тварини і птахи». 

Екзаменаційний білет № 4 
1 .Урахування анагголлч>фізюпогічних та психічних особливостей дітей 

у дошкільному навчанні ІМ. Вік, з якого слід починати навчання ІМ. 
2. Змоделювати заняття № 4 (практика у спілкуванні) з теми 

«Іграшки. День народження». 

Екзаменаційний білет № 5 
1 .Навчальна програма дошкільного навчання AM (структура змісту 

програми, результати навчально-виховної роботи). 
2. Змоделювати фонетичну зарядку на занятті з теми «Знайомство». 

Екзаменаційний білет № 6 
1. Мета дошкільного навчання ІМ. 
2. Змоделювати введення зразків мовлення («мовних кубиків») з 

теми «Робочий день. Частини тіла». 
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Екзаменаційний білет № 7 
1 .Принципи дошкільного навчання ІМ. 
2. Змоделювати проведення рецептивних ігор з метою розучування 

лексичного матеріалу з теми «Будинок. Меблі». 

Екзаменаційний білет № 8 
1. Зміст навчання дошкільників ІМ. 
2. Змоделювати проведення рецептивно-репродуктивних ігор з 

метою тренування зразків мовлення з теми «Пори року. Одяг». 

Екзаменаційний білет № 9 
1. Засоби навчання дошкільників ІМ. Навчально-методичний 

комплекс. 
2. Змоделювати проведення рецептивно-продукгивних ігор з метою 

тренування зразків мовлення з теми «їжа. В магазині». 

Екзаменаційний білет № 10 
1 Типологізація занять з дошкільного навчання ІМ. 
2. Змоделювати проведення сюжетно-рольової гри з теми «Моя 

сім'я». 

Екзаменаційний білет №11 
1. Заняття №1 «Введення нового матеріалу». 
2. Провести розучування з дітьми пісні англійською мовою. 

Екзаменаційний білет № 12 
1. Заняття №2, №3, №4 «Тренування та практика у спілкуванні» 
2. Провести розучування з дітьми вірша англійською мовою. 

Екзаменаційний білет № 13 
1. Ігрові методи як основа навчального процесу у дошкільному 

навчанні ІМ. Класифікація ігор. 
2. Провести розучування з дітьми фізкультхвилинки англійською 

мовою. 

Екзаменаційний білет № 14 
1. Навчання фонетичного матеріалу. 
2. Продемонструвати гру з метою навчання дітей лічбі. 
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Екзаменаційний білет № 15 
1. Навчання лексичного матеріалу. 
2. Змоделювати заняття №1 (введення нового матеріалу) з будь-

якої теми. 

Екзаменаційний білет № 16 
1. Навчання граматичного матеріалу. 
2. Змоделювати заняття №2 (тренування у спілкуванні) з будь-

якої теми. 

Екзаменаційний білет №17 
1. Навчання аудіювання. 
2. Змоделювати заняття №3 (тренування у спілкуванні) з будь-

якої теми. 

Екзаменаційний білет № 18 
1. Навчання говоріння. 
2. Змоделювати заняття №4 (практика у спілкуванні) з будь-якої 

теми. 

Екзаменаційний білет № 19 
1. Специфіка контролю успішності у ранньому навчанні ІМ. 
2. Змоделювати рецептивну гру за власним вибором. 

Екзаменаційний білет № 20 
1. Планування навчального процесу. 
2. Змоделювати проведення рецептивно-репродуктивної гри за 

власним вибором. 

Екзаменаційний білет № 21 
1. Рівні методичної майстерності вчителя дошкільного навчання ІМ. 
2. Змоделювати проведення продуктивної гри за власним вибором. 

Екзаменаційний білет № 22 
1. Професійні функції вчителя дошкільного навчання ІМ. 
2. Змоделювати проведення сюжетно-рольової гри за власним 

вибором. 
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Екзаменаційний білет № 23 

1. Вимоги до особистісних та професійних якостей вчителя 
дошкільного навчання ІМ. 

2. Змоделювати проведення фізкультхвилинки за власним 
вибором. 

Екзаменаційний білет № 24 

1. Методика вивчення малих форм фольклору (пісень, віршів тощо). 
2. Змоделювати проведення фонетичної зарядки за власним 

вибором. 

Екзаменаційний білет № 25 

1 .Забезпечення умов «чарівної казки» у дошкільному навчанні ІМ. 
2.Продемонструвати вміння користуватися навчально-методичним 

комплексом під час підготовки до заняття. Продемонструвати власний 
НМК (програму, підручник із заняттями, зразки конспектів занять 
№1,2,3,4; папку «Фонетика»; папку «Роздатковий матеріал»; зразки 
шапок-масок). 
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Додаток8 
МЕТОДИЧНИЙ ПОРТФЕЛЬ 

«КАРТА УСПІХІВ СТУДЕНТА (-КИ) за курс « МЕТОДИКА» 
МОДУЛЫ (М1) 

Кількість 
балів за 
модуль 

44 

Змістові 
модулі 
(ЗМ) 

3M1 ЗМ2 ЗМЗ ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 Модульний 
контроль 
за Μ 1 

Кількість 
балів за 
ЗМ 

4 6 7 4 6 9 8 

За 
відвідування 
лекції 

• 

За 
самостійну 
Роботу 
За роботу на 
СЗ 
За роботу на 
ПЗ 
За 
індивідуальну 
роботу 

Модуль МОДУЛЬ 2 <М2) 
Кількість 
балів за 
модуль 

44 

Змістові 
модулі 
(ЗМ) 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМЗ ЗМ4 ЗМ5 З М 6 Модульний 
контроль 
з а М 2 

Підсумковий 
контроль 
(Екзамен) 

Загальна 
сума 

Кількість 
балів за 
ЗМ 

4 9 6 7 4 6 8 12 100 

За 
відвідування 
лекції 
За 
самостійну 
Роботу 
За роботу на 
СЗ 
За роботу на 
ПЗ 
За 
Індивідуальну 
Роботу 
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МЕТОДИЧНИЙ ПОРТФЕЛЬ 
за курс « ПЕДПРАКТИКА» 

М О Д У Л Ы М1) 
Кількість 
балів за 
модуль 

50 

Змістовий 
модуль (ЗМ) 

ЗМ1 3 M 2 змз 3 M 4 

Кількість 
балів за ЗМ 

5 5 15 15 

День 
педпрактики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Бали 
за 
відвідування 
та 
виконання 
обов'язків 
Бали за 
пробне 
заняття 
Бали за 
залікове 
заняття 
Бали за 
підготовку 
звітної 
документації 
Бали за 
захист 
педпрактики 
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МОДУЛЬ 2 
Кількість 
балів за 
модуль 

50 

Змістовий 
модуль (ЗМ) 

Зм 1 З М 2 ЗМЗ ЗМ4 

Кількість 
балів за ЗМ 

5 5 15 15 

День 
педпрактики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Бали 
за 
відвідування 
та 
виконання 
обов'язків 
Бали за 
пробне 
заняття 
Бали за 
залікове 
заняття 
Бали за 
підготовку 
звітної 
документації 
Бали за 
захист пр-ки 
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ЗМІСТ 
Передмова З 

Ч А С Т И Н А І. 

Програма «Методика навчання іноземної мови 
дітей дошкільного віку» 14 

Ч А С Т И Н А I I . 

Лекції у таблицях, схемах, малюнках. Семінарські 
та практичні заняття. Навчальні екскурсії.Завдання для 
індивідуальної роботи 48 
Модуль 1. 
Змістовий модуль 1. Методика дошкільного навчання 
як компонент загальної методики навчання іноземної мови 48 
Змістовий модуль 2. Дитина дошкільного віку як суб'єкт 
навчання, виховання, освіти і розвитку засобами іноземної мови 63 
Змістовий модуль 3. Мета, завдання, принципи, засоби 
навчання дошкільників іноземної мови 75 
Змістовий модуль 4. Зміст дошкільного навчання іноземної мови 86 
Змістовий модуль 5. Методи навчання іноземної мови 100 
Змістовий модуль 6. Форми організації дошкільного навчання 
іноземної мови 112 
Модуль 2. 
Змістовий модуль 1. Навчання іншомовного матеріалу дошкільників. 
Навчання фонетичного матеріалу. 126 
Змістовий модуль 2. Навчання дошкільників лексичного та 
граматичного матеріалу іноземної мови 134 
Змістовий модуль 3. Навчання мовленнєвого матеріалу. 
Навчання дошкільників аудіювання та говоріння 147 
Змістовий модуль 4. Специфіка контролю у навчанні Іноземної мови 
дошкільників. Планування занять 159 
Змістовий модуль 5. Висока професійна та педагогічна 
майстерність педагога - основа успіху навчання іноземної мови 171 
Змістовий модуль 6. Методи дослідження у методиці 
викладання іноземної мови 177 

Ч А С Т И Н А М . 

Програма педагогічної практики 187 
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Ч А С Т И Н А IV. 

Тести з курсу « Методика навчання іноземної 
мови дітей дошкільного віку» 224 

Д О Д А Т К И 

Додаток 1. Схема-інструкція аналізу заняття з іноземної мови у 
дошкільному навчальному закладі 242 
Додаток 2. Схема звіту студента-практиканта 
з педагогічної практики 244 
Додаток 3. Список рекомендованого мовного матеріалу для 
організації спілкування дітей засобами іноземної 
мови впродовж дня 245 
Додаток 4. Анкета результатів іншомовної освіти 
дошкільників 247 
Додаток 5. Опис особистісних якостей, знань та вмінь 
вчителя дошкільного навчання іноземної мови 258 
Додаток 6. Зразки планів-конспектів занять одного циклу. 269 
Додаток 7. Білети до семестрового екзамену з курсу 
«Методика навчання іноземної мови дітей дошкільного віку» 283 
Додаток 8. Методичний портфель 287 

Література 290 
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