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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Загальні характеристики 

дисципліни  

Навчальне 

навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів - 5 Методи навчання: 

словесні, практичні, 

наочні 

ынформаційно-

інформаційні 

технології 

Спеціальність  

012 Дошкільна освіта 

Загальна кількість 

годин – 150 год. 

Денна Заочна 

Освітній рівень: 

бакалавр 

Лекції: 

 8 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни: 

Вибіркова 

 8 

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю: 

усна, письмова 

 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом: ІІІ 

 - 

Індивідуальна робота: 

Семестр: VІ - - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження 

(год.) 

- аудиторне: 

- самостійна робота: 

 134 Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен (письмовий) 
Співвідношення 

аудиторних годин і 

годин СРС: 

Мова навчання – українська  1/8 

Передумови навчання:  

базові знання іноземної 

мови 

 

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Методика навчання дітей 

іноземної мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка», спеціальності 012 «Дошкільна освіта». 

Предмет вивчення дисципліни – підготовка студентів до формування у дітей 

дошкільного віку основ іншомовної комунікативної компетенції. 

 Міждисциплінарні зв’язки: базовими є зв’язки з філософією, педагогікою, 

дошкільною педагогікою, психологією, віковою психологією, окремим та 

загальним мовознавством, психолінгвістикою, кібернетикою. 

Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної 

дисципліни «Методика навчання іноземної мови» виступає не лише 

оволодіння студентами теоретичною базою і опанування практичними 

уміннями та навичками організації процесу засвоєння дітьми початкових 

елементів спілкування іноземною мовою, а й формування здатності до 



власного самовдосконалення та рефлексії, що, відповідно, дає змогу творчо 

підходити до вирішення професійних завдань, адекватно реагувати на 

динамічні зміни в суспільстві і забезпечувати міцне закарбування 

іншомовного матеріалу в мозку дитини з подальшим ефективним його 

використанням. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика 

навчання іноземної мови» є: 

1. На основі теоретико-методичних знань вчити узагальнювати, 

аналізувати історичний та передовий досвід в сфері навчання дітей 

іноземної мови з метою диференційованої інтеграції традиційних і 

новітніх досягнень у професійну діяльність. 

2. З урахуванням психофізіологічних особливостей розвитку конкретного 

колективу дітей вчити методично вірно організовувати процес 

формування основ іншомовного спілкування дітей в умовах 

суспільного дошкільного виховання. 

 

ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які формуються: 
№ Результати навчання Компетентності  

 Аналізувати педагогічні системи минулого та 

творчо трансформувати їх потенціал у 

сучасний освітній процес ЗДО.  

Будувати цілісний освітній процес з 

урахуванням основних закономірностей його 

перебігу; здійснювати управління його 

якістю, керуючись психолого-педагогічними 

принципами організації освітнього процесу в 

системі дошкільної освіти при реалізації 

завдань виховання, цілями навчання і 

розвитку дітей раннього та дошкільного віку в 

ЗДО і сім’ї.  

Володіти технологіями організації 

розвивального предметно-ігрового, природно-

екологічного, пізнавального, мовленнєвого 

середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку; здійснювати суб’єкт-

суб’єктну взаємодію і розвивальне 

міжособистісне спілкування з дітьми 

дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками.  

Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей 

дошкільного віку, способи їх використання у 

розвитку, навчанні і вихованні дітей раннього 

і дошкільного віку.  

Впроваджувати перспективні розвивальні та 

інформаційно-комунікаційні технології 

Здатність до 

визначення 

психофізіологічної 

готовності до 

вивчення іноземної 

мови, рівня 

сформованості 

артикуляційного 

апарату,  

фонематичного слуху, 

кола пізнавальних 

інтересів дітей 

раннього і 

дошкільного віку.  

 

Здатність до 

проектування та 

реалізації 

оптимального 

змістового і 

методичного 

наповнення процесу 

формування у дітей 

дошкільного віку 

англомовної 

компетенції.  

 

Здатність 



виховання і навчання в освітньому процесі 

закладу дошкільної освіти, передбачати їх 

освітній ефект та оцінювати досягнуту 

результативність; добирати оптимальні 

методи та ефективні форми і різноманітні 

засоби педагогічного впливу на дітей у 

процесі їхнього виховання, навчання і 

розвитку та в конкретних ситуаціях суб’єкт-

суб’єктної взаємодії вихователя з дітьми.  
Володіти навичками реалізації індивідуально-
особистісного підходу в процесі формування 
іншомовної комунікативної компетенції дітей 
дошкільного віку в умовах сім’ї та закладу 
дошкільної освіти. 
Вміти застосовувати сучасні технології, 
методи, прийоми, форми роботи з метою 
формування в дітей дошкільного віку основ 
автентичної вимови іноземною мовою, 
іншомовного словникового запасу, навичок 
граматично правильного іншомовного 
мовлення, зв’язного діалогічного та 
монологічного мовлення, вмінь іншомовного 
спілкування з дорослими й однолітками. 

 

удосконалювати 

процес формування у 

дітей основ 

автентичної вимови, 

збагачення 

словникового запасу, 

розвитку навичок 

граматично 

правильного 

оформлення мовлення 

англійською мовою 

шляхом інтеграції її 

елементів у різні види 

діяльності дітей, 

реалізації сучасних 

педагогічних 

технологій.  

 



 

ІІІ. Тематичний план дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС 150 годин 

(за навчальним планом). В 2019-20 н.р. вивчається: 
 

 

№ 

 

 

Назва модулів і тем 

Кількість годин  

(денна форма 

навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма 

навчання) 
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 Модуль 1. Наукові засади курсу 

«Методика навчання іноземної мови» 

          

1 Предмет та задачі курсу      6    5 
2 Історичний аспект становлення 

методичних положень «Методика 

навчання іноземної мови» 

     7    7 

3 Завдання та зміст навчання іноземної 

мови дітей в умовах ЗДО 

     7 1   6 

4 Методи, прийоми, засоби та форми 

організації процесу навчання дітей 

іноземної мови  

     19 1 2  16 

Разом:       38 2 3  34 

 

 

IV. Зміст дисципліни 

№ 4.1 Назва модулів, тем та їх зміст 

Кіл-ть 

годин 

в
сь

о
г
о

 

в
 т

.ч
. 

л
ек

ц
ій

 

 Модуль 1.  

Тема 1. Предмет та задачі курсу 

Поняття про актуальність, базові категорії та методологічні 

засади курсу «Методика навчання іноземної мови». Визначення 

предмету, об’єкту, мети та завдань дисципліни. Зв’язок курсу з 

іншими науками. Демонстрація показників результативності 

професійної підготовки фахівців до навчання дітей дошкільного 

віку іноземної мови.  

Рекомендовані інформаційні джерела: 16, 37, 46. 

Тема 2. Історичний аспект становлення методичних положень 

«Методика навчання іноземної мови» 

Хронологічний огляд розвитку методичних положень курсу. 

Донауковий період, виникнення розуміння необхідності 

ознайомлення дітей з іншомовною культурою, перші підручники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



та школи. Становлення «Методика навчання іноземної мови» 

як науки. Сприйняття вагомості введення в навчально-виховну 

роботу з дітьми дошкільного віку іноземної мови на рубежі 

ХІХ-ХХст. на теренах вітчизняної педагогіки. Специфіка 

розвитку науки в нашій країні у ХХст. Останні результати 

наукового пошуку в контексті проблеми. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 11, 17  

Тема 3. Завдання та зміст навчання іноземної мови дітей в 

умовах ЗДО 

Основні цілі організації навчально-пізнавальної діяльності з 

іноземної мов в дошкільний період дитинства. Комунікативна 

іншомовна компетенція дитини дошкільного віку. Дидактичні 

принципи навчання іноземної мови. Зміст роботи з іноземної 

мови в умовах сучасного дошкільного виховання, мовний та 

мовленнєвий іншомовний мінімум. Психофізіологічні передумови, 

що дозволяють навчати дітей іноземної мови в даному віці. 

Соціальна активність дитини як важливий чинник 

диференційованого підходу в роботі з дітьми різних вікових груп 

дошкілля.  

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 19, 24, 

26, 28, 29, 30, 38, 39, 41, 42, 45, 49, 50, 53, 55 

Тема 4. Методи, прийоми, засоби та форми організації процесу 

навчання дітей іноземної мови.  

Історико-теоретичний огляд методів навчання дітей іноземної 

мови. Класифікація методів та прийомів роботи з дітьми 

дошкільного віку взагалі та в контексті опанування ними 

іноземною мовою. Ігрова діяльність як домінуючий шлях 

організації роботи. Словесні методи та прийоми як провідна 

умова усного навчання. Стандартні та нетрадиційні форми 

організації навчання дітей дошкільного віку іноземної мови в 

умовах суспільного дошкільного виховання. Спеціально 

організовані заняття (комплексні, тематичні, узагальнюючі, 

контрольні) та робота в позазанятійний час. Інтегровані 

заняття, ранки, свята, спільні з батьками. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 

23, 27, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 48, 50, 54 
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