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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
На сучасному етапі реформування освітньої системи України до вихователя дітей дошкільного 

віку висувається низка вимог: окрім володіння знаннями із своєї дисципліни він повинен побудувати 
навчально-виховний процес так, щоб досягти високої ефективності процесу навчання. Вихователь з 
правом навчання англійської мови дітей дошкільного віку має бути творчою особистістю; він повинен 
відслідковувати та вибирати раціональні форми організації навчально-виховного процесу, 
використовувати ефективні методи та прийоми навчання, оптимальні способи досягнення поставленої 
мети.  

Серед професійних умінь вихователя дошкільного віку варто зазначити уміння враховувати 
особливості особистості дошкільника, раціонально використовувати на занятті різноманітні засоби, що 
сприяють ефективній організації навчального спілкування, активно впроваджувати види діяльності, що 
активізують процес навчання та виховання; створювати сприятливий психологічний клімат, який 
дозволяє дітям розкривати свої індивідуальні можливості, критично оцінювати та аналізувати 
результати власної педагогічної діяльності, знаходити шляхи і способи її удосконалення. 

Пропонована програма містить питання методики навчання дітей англійської мови, проблеми 
психологічних і педагогічних аспектів викладання англійської мови та наукові доробки, що стосуються 
питань педагогічної майстерності в процесі викладання англійської мови у дошкільному навчальному 
закладі.  

«Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови дітей дошкільного віку» має тісний 
зв'язок з дисциплінами професійно-педагогічного спрямування, а саме: «Педагогіка», «Психологія 
загальна та вікова», «Психологія педагогічна», «Дидактика», «Теорія та методика виховання»; 
дисциплінами філологічного спрямування: «Практика усного та писемного мовлення (англійська 
мова)», «Іноземна мова (англійська)» та ін. 

Метою курсу «Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови дітей дошкільного віку» 
є ознайомлення студентів із психолого-педагогічними основами викладання іноземних мов, розвиток та 
удосконалення умінь організації навчально-виховного процесу з англійської мови з огляду на сучасні 
методичні підходи та масовий педагогічний досвід, а також активізація процесу становлення 
професійної культури в процесі викладання англійської мови, формування потреб професійного 
розвитку. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні основи 
навчання англійської мови дітей дошкільного віку» є : 

- ознайомити з теоретичними основами викладання англійської мови з огляду на особистісні 
потреби дітей дошкільного віку; 

- удосконалювати навички та вміння навчальної роботи з формування основ спілкування 
англійською мовою дошкільників; 

- усвідомити творчий характер процесу викладання англійської мови, її психологічної природи; 
- удосконалити уміння здійснення контролю рівня сформованості знань, навичок і вмінь 

дошкільників; 
- навчити ефективного використання методів, прийомів та засобів навчання відповідно до етапу 

навчання; 
- набути знання та практичні вміння організації професійно-педагогічної діяльності як розвиваючої 

взаємодії, спрямованої на розвиток особистості дошкільника засобами англійської мови; 
- ознайомити із новаторським педагогічним досвідом викладання англійської мови у дошкільному 

навчальному закладі. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 

- базові поняття і категорії методики навчання дітей англійської мови; 
- методичні засади формування основ спілкування англійською мовою; 
- специфіку викладання англійської мови в дошкільному навчальному закладі з урахуванням 

психофізіологічних характеристик дошкільників; 
- основні організаційні форми навчально-виховного процесу з англійської мови в ДНЗ; 
вміти : 

- визначати цілі навчання англійської мови, дотримуватись загальнодидактичних та методичних 
принципів навчання;  
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- доцільно використовувати сучасні форми, методи, прийоми, засоби навчання англійської мови, 

які сприятимуть ефективності оволодіння нею; 
- раціонально планувати навчальну та позанавчальну діяльність з англійської мови в дошкільному 

навчальному закладі; 
- ефективно та доцільно використовувати систему вправ на формування мовної та мовленнєвої 

компетенцій дошкільників; 
- раціонально та вмотивовано оцінювати навчальні досягнення дітей з англійської мови, 

використовуючи різні форми та види контролю; 
- враховувати особливості психофізіологічного розвитку дітей дошкільного віку в процесі 

навчання англійської мови. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

 
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ Тематичні розділи 
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Модуль І. Загальні питання психолого-педагогічних основ викладання англійської 
мови 

1. Психолого-педагогічна модель 
оволодіння іноземною мовою. 
Пізнавальні процеси у засвоєнні та 
оволодінні іноземною мовою 

  2 2 5   

2. Психологічні засади навчання 
іноземних мов 

  2  6 2  

Модульна контрольна робота № 1 1 
Разом за модуль І 20 8 4 2 11 2 1 
Модуль ІІ. Особливості формування мовних навичок та комунікативних умінь на 

заняттях з англійської мови 
3. Ситуативне забезпечення навчально-

мовленнєвої діяльності дошкільників 
  2 2 6   

4. Особливості засвоєння звукового 
аспекту мовлення, оволодіння 
лексичними та граматичними 
навичками 

  2 2 6 2  

5. Основні передумови успішної 
діяльності дошкільників на занятті з 
англійської мови 

  2 2 6   

Модульна контрольна робота № 2 2 
Разом за модуль ІІ 34 14 6 6 18 2 2 
Разом за навчальним планом 54 22 10 8 29 4 3 

 

Курс: Підготовка 
спеціалістів, магістрів  

Галузь знань, 
спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчального 
курсу 

Кількість кредитів, 
відповідних ECTS: 1,5 
 
 
 
Змістових модулів: 2 
 
Загальна кількість годин: 54 
 
Тижневих годин: 3 

0101 Педагогічна освіта 
 
7.01010101, 
8.01010101 
«Дошкільна освіта» 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
«спеціаліст», «магістр» 

За вибором студента 
Рік підготовки: 1 
Семестр: 2 
 
Аудиторні заняття: 22 
Лекції: 10 
Семінарські заняття: 8 
Модульний контроль: 3 
Індивідуальна робота: 4 
Самостійна робота: 29 
Вид контролю: ПМК (залік) 
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ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ОСНОВ ВИКЛАДАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Тема 1. Психолого-педагогічна модель оволодіння іноземною мовою. Пізнавальні процеси у 
засвоєнні та оволодінні іноземною мовою 

Вивчення нерідної мови як оволодіння мовленнєвою діяльністю. Характеристика етапів 
оволодіння іноземними мовами. Функціонування мислення на базі рідної та іноземної мов. Особливості 
сприймання і розуміння іншомовного дискурсу. Психолінгвістична модель продукції та рецепції 
вислову. Інтуїція та чуття мови як основа мовленнєвої діяльності. 

Література [1-8] 
 
Тема 2. Психологічні засади навчання іноземних мов 
Особливості дискурсивно-логічного та прямого методів навчання іноземних мов. Фактор мовної 

наочності в оволодінні іноземною мовою. Індивідуальний підхід у процесі навчання іноземної мови. 
Література [1-8] 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МОВНИХ НАВИЧОК ТА КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ НА 

ЗАНЯТТЯХ З АНЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
Тема 3. Ситуативне забезпечення навчально-мовленнєвої діяльності дошкільників 
Поняття мови і мовлення. Мовленнєва діяльність. Поняття системи мови, норми. Взаємовідносини 

рідної та іноземної мови. Мовна інтерференція та перенос. Зв’язок мовлення і мислення. Пам’ять і 
сприймання. Мовленнєві механізми. Зовнішнє та внутрішнє мовлення. Рецептивні та продуктивні види 
мовленнєвої діяльності. Поняття мовленнєвої ситуації. Структура мовленнєвої та навчально-
мовленнєвої ситуацій. Формування потреб спілкування.  

Література [1-8] 
 

Тема 4. Особливості засвоєння звукового аспекту мовлення, оволодіння граматичними та 
лексичними навичками 

Зміст навчання фонетики. Зміст навчання вимови в дошкільному навчальному закладі. Роль 
правила у навчанні вимови. Організація засвоєння знань і формування автоматизації вимови. 
Послідовність засвоєння форми лексичної одиниці. Послідовність опрацювання лексичного матеріалу. 
Особливості презентації граматичного матеріалу. Основні етапи роботи з граматичним матеріалом. 
Граматичні правила та їх застосування у навчально-виховному процесі.  

Література [1-8] 
 
Тема 5. Основні передумови успішної діяльності дошкільників на занятті з англійської мови 
Форми діяльності дошкільників на занятті з англійської мови та оптимальні умови їх 

застосування. Профілактика помилок. Диференціація у навчанні АМ. Функції засобів навчання у різних 
формах діяльності дошкільників. Організаційний аспект діяльності дошкільників на занятті з АМ.  

Література [1-8] 
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IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Разом: 54 год., лекції – 10год., семінарські заняття – 8год., індивідуальні заняття – 4 год., 
самостійна робота – 29 год., МКР – 3 год. 

 
Модулі Змістовий модуль І 

Загальні питання психолого-педагогічних основ 
викладання іноземної мови 

Змістовий модуль ІІ 
Особливості навчання мовних навичок та 

комунікативних умінь на заняттях з англійської 
мови 

Кількість балів 
за модуль  

63 бали 106 балів 

Теми 
лекційних та 
семінарських 

занять 
 

Тема 1. Психолого-
педагогічна модель 

оволодіння іноземною 
мовою. Пізнавальні 

процеси у засвоєнні та 
оволодінні  іноземною 

мовою 

Тема 2. Психологічні 
засади навчання 
іноземних мов 

Тема 3. 
Ситуативне 
забезпечення 
навчально-
мовленнєвої 
діяльності 

дошкільника 

Тема 4. 
Особливості 
засвоєння 
звукового 
аспекту 
мовлення, 
оволодіння 

граматичними та 
лексичними 
навичками 

Тема 5. Основні 
передумови 
успішної 
діяльності 

дошкільників на 
занятті з 

англійської мови 

Лекції                      1б                                     1б                 1б                       1б                            1б 
Семінарські 

заняття 
                  10+1б                                                       10+1б                 10+1б                       10+1б 

Самостійна 
робота  

                   10б                                     15б               25б                       15б                            5б 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна к.р. 1 
25 балів 

Модульна к.р. 2 
25 балів 

ІНДЗ 30б 

Підсумковий 
контроль 

ПМК (залік). Максимальна кількість балів – 199 балів,  
коефіцієнт розрахунку К – 1,99 
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V. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
ЛЕКЦІЇ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ОСНОВ ВИКЛАДАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Тема 1. Психолого-педагогічна модель оволодіння іноземною мовою. Пізнавальні процеси у 
засвоєнні та оволодінні іноземною мовою (2 год.) 

1. Вивчення нерідної мови як оволодіння мовленнєвою діяльністю. 
2. Характеристика етапів оволодіння іноземними мовами. 
3. Функціонування мислення на базі рідної та іноземної мов. 
4. Особливості сприймання і розуміння іншомовного дискурсу.  

Література [1-8] 
 
Тема 2. Психологічні засади навчання іноземних мов (2 год.) 
1. Особливості дискурсивно-логічного та прямого методів навчання іноземних мов. 
2. Фактор мовної наочності в оволодінні іноземною мовою. 
3. Індивідуальний підхід у процесі навчання іноземної мови. 

Література [1-8] 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МОВНИХ НАВИЧОК ТА КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ НА 

ЗАНЯТТЯХ З АНЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
Тема 3. Ситуативне забезпечення навчально-мовленнєвої діяльності дошкільників (2 год.) 
1. Поняття мови і мовлення. Мовленнєва діяльність. 
2. Зв’язок мовлення і мислення. 
3. Пам’ять і сприймання. Мовленнєві механізми. 
4. Зовнішнє та внутрішнє мовлення. 
5. Структура мовленнєвої та навчально-мовленнєвої ситуацій. 
6. Формування потреб спілкування.  

Література [1-8] 
 

Тема 4. Особливості засвоєння звукового аспекту мовлення, оволодіння граматичними та 
лексичними навичками (2 год.) 

1. Зміст навчання фонетики. 
2. Зміст навчання вимови в дошкільному навчальному закладі. 
3. Послідовність засвоєння форми лексичної одиниці. 
4. Послідовність опрацювання лексичного матеріалу. 
5. Особливості презентації граматичного матеріалу. 
6. Основні етапи роботи з граматичним матеріалом  

Література [1-8] 
 
Тема 5. Основні передумови успішної діяльності дошкільників на занятті з англійської 

мови(2 год.) 
1. Форми діяльності дошкільників на занятті з англійської мови та оптимальні умови їх 

застосування. 
2. Профілактика помилок. 
3. Диференціація у навчанні АМ. 
4. Організаційний аспект діяльності дошкільників на занятті з АМ.  

Література [1-8] 
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СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ОСНОВ ВИКЛАДАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Тема 1. Психолого-педагогічна модель оволодіння іноземною мовою. Пізнавальні процеси у 
засвоєнні та оволодінні іноземною мовою (2 год.) 

1. Вивчення нерідної мови як оволодіння мовленнєвою діяльністю. 
2. Характеристика етапів оволодіння іноземними мовами. 
3. Функціонування мислення на базі рідної та іноземної мов. 
4. Особливості сприймання і розуміння іншомовного дискурсу. 
5. Психолінгвістична модель продукції та рецепції вислову. 
6. Інтуїція та чуття мови як основа мовленнєвої діяльності. 

Література [1-8] 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МОВНИХ НАВИЧОК ТА КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ НА 

ЗАНЯТТЯХ З АНЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
Тема 2. Ситуативне забезпечення навчально-мовленнєвої діяльності дошкільників (2 год.) 
1. Поняття мови і мовлення. 
2. Мовленнєва діяльність. 
3. Поняття системи мови, норми. 
4. Взаємовідносини рідної та іноземної мови. 
5. Мовна інтерференція та перенос. 
6. Зв’язок мовлення і мислення. 
7. Пам’ять і сприймання. 
8. Мовленнєві механізми. 
9. Зовнішнє та внутрішнє мовлення. 
10. Рецептивні та продуктивні види мовленнєвої діяльності. 
11. Поняття мовленнєвої ситуації. 
12. Структура мовленнєвої та навчально-мовленнєвої ситуацій. 
13. Формування потреб спілкування.  

Література [1-8] 
 

Тема 3. Особливості засвоєння звукового аспекту мовлення, оволодіння граматичними та 
лексичними навичками (2 год.) 

1. Зміст навчання фонетики. 
2. Зміст навчання вимови в дошкільному навчальному закладі. 
3. Роль правила у навчанні вимови. 
4. Організація засвоєння знань і формування автоматизації вимови. 
5. Послідовність засвоєння форми лексичної одиниці. 
6. Послідовність опрацювання лексичного матеріалу. 
7. Особливості презентації граматичного матеріалу. 
8. Основні етапи роботи з граматичним матеріалом. 
9. Граматичні правила та їх застосування у навчально-виховному процесі.  

Література [1-8] 
 
Тема 4. Основні передумови успішної діяльності дошкільників на занятті з англійської мови 

(2 год.) 
1. Форми діяльності дошкільників на занятті з англійської мови та оптимальні умови їх 

застосування. 
2. Профілактика помилок. 
3. Диференціація у навчанні АМ. 
4. Функції засобів навчання у різних формах діяльності дошкільників. 
5. Організаційний аспект діяльності дошкільників на занятті з АМ.  

Література [1-8] 
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VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ОСНОВ ВИКЛАДАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Тема 1. Психолого-педагогічна модель оволодіння іноземною мовою. Пізнавальні процеси у 

засвоєнні та оволодінні іноземною мовою (5 год.) 
1. Психолінгвістична модель продукції та рецепції вислову. 
2. Інтуїція та чуття мови як основа мовленнєвої діяльності. 

Література [1-8] 
 
Тема 2. Психологічні засади навчання іноземних мов (6 год.) 
1. Особливості дискурсивно-логічного та прямого методів навчання іноземних мов. 
2. Фактор мовної наочності в оволодінні іноземною мовою. 
3. Індивідуальний підхід у процесі навчання іноземної мови. 

Література [1-8] 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МОВНИХ НАВИЧОК ТА КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ НА 

ЗАНЯТТЯХ З АНЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
Тема 3. Ситуативне забезпечення навчально-мовленнєвої діяльності дошкільників (6 год.) 
1. Поняття системи мови, норми. 
2. Взаємовідносини рідної та іноземної мови. 
3. Мовна інтерференція та перенос. 
4. Рецептивні та продуктивні види мовленнєвої діяльності. 
5. Поняття мовленнєвої ситуації.  

Література [1-8] 
 

Тема 4. Особливості засвоєння звукового аспекту мовлення, оволодіння граматичними та 
лексичними навичками (6 год.) 

1. Роль правила у навчанні вимови. 
2. Організація засвоєння знань і формування автоматизації вимови. 
3. Граматичні правила та їх застосування у навчально-виховному процесі.  

Література [1-8] 
 
Тема 5. Основні передумови успішної діяльності дошкільників на занятті з англійської мови 

(6 год.) 
1. Функції засобів навчання у різних формах діяльності дошкільників. 

Література [1-8] 
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VII. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 
Змістовий модуль та теми курсу Академічний 

контроль  
Бали Термін 

виконання 
(тижні) 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ОСНОВ 

ВИКЛАДАННЯ НГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
1. Психолінгвістична модель 

продукції та рецепції вислову (2 
год.) 

2. Інтуїція та чуття мови як основа 
мовленнєвої діяльності (3 год.) 

3. Особливості дискурсивно-логічного 
та прямого методів навчання 
іноземних мов (2 год.) 

4. Фактор мовної наочності в 
оволодінні іноземною мовою (2 
год.) 

5. Індивідуальний підхід у процесі 
навчання іноземної мови (2 год.) 

 
 
 
 
 

індивідуальні 
заняття  

 
 
5 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
5 

 
 
 
 
 

1-3 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МОВНИХ НАВИЧОК ТА КОМУНІКАТИВНИХ 

УМІНЬ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
6. Поняття системи мови, норми (1 

год.) 
7. Взаємовідносини рідної та 

іноземної мови (1 год.) 
8. Мовна інтерференція та перенос (1 

год.) 
9. Рецептивні та продуктивні види 

мовленнєвої діяльності (2 год.) 
10. Поняття мовленнєвої ситуації (1 

год.) 
11. Роль правила у навчанні вимови (2 

год.) 
12. Організація засвоєння знань і 

формування автоматизації вимови 
(2 год.) 

13. Граматичні правила та їх 
застосування у навчально-
виховному процесі (2 год.) 

14. Функції засобів навчання у різних 
формах діяльності дошкільників (6 
год.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

індивідуальні 
заняття 

 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-5 

Всього: 29 год.  Всього: 70 балів 
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VIII. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

ІНДЗ – індивідуальне навчально-дослідне завдання студентів, що ґрунтується на їхній самостійній 
пошуковій та проектній роботі. Одним із видів ІНДЗ є реферат, результати виконання якого 
представляються у вигляді доповіді на семінарському занятті з використанням наочних засобів та 
інформаційних технологій.  
Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату: вступ, основна 

частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу 
оцінювання подано відповідно у таблицях.  

 
Критерії оцінювання ІНДЗ 

№  
п/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів за 
кожним критерієм 

1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення 
методів дослідження    

5 балів 

2. Складання плану проекту 5  балів 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, 

результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного 
стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого 
розвитку цього питання 

10 балів 

4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 2 бали 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо 

розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
7 балів 

6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів 
роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, 
додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 

1бал 

Разом 30 балів 
 

Шкала оцінювання ІНДЗ 
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає

рівню 
Оцінка за традиційною 

системою 
Високий 26-30 Відмінно 
Достатній 21−25 Добре  
Середній 16−20 Задовільно 
Низький 0−15 Незадовільно 

Індивідуальне дослідження виконується та захищається впродовж вивчення курсу. Індивідуальне 
дослідження виконується відповідно до вимог, розроблених та затверджених кафедрою іноземних мов і 
методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 
Орієнтовна тематика індивідуальних досліджень з навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні 

основи навчання англійської мови дітей дошкільного віку» 
1. Особливості формування мовленнєвих механізмів у дітей дошкільного віку. 
2. Основні етапи розвитку вітчизняної методики у 20-му столітті. 
3. Теоретичні та практичні аспекти проблеми відбору мовного матеріалу для навчального процесу з ІМ 

у ДНЗ. 
4. Комунікативний підхід у зарубіжній методиці навчання ІМ.  
5. Внесок непрямих методів у методику навчання ІМ.  
6. Застосування різноманітних методів дослідження у методиці навчання ІМ. 
7. Основні етапи розвитку зарубіжної методики у 20-му столітті.  
8. Особливості  навчання аудіювання ІМ дітей дошкільного віку. 
9. Особистість учителя як інструмент впливу в педагогічній взаємодії. 
10. Використання засобів наочності на заняття з ІМ у ДНЗ. 
11. Врахування вікових психологічних особливостей та інтересів у навчанні ІМ.  
12. Навчання іншомовної граматики дітей дошкільного віку. 
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13. Розвиток пізнавальних процесів у дошкільників.  
14. Використання музики у методиці навчання ІМ у ДНЗ. 
15. Психологічні та психолінгвістичні засади методики. 
16. Теорія психічного розвитку дитини: світовий та вітчизняний досвід. 
17. Перекладні методи у навчанні АМ. 
18. Використання дидактичних ігор на заняттях з ІМ у ДНЗ. 
19. Майстерність вчителя в керуванні психічним самопочуттям. 
20. Рольові ігри як ефективний вид діяльності на заняттях з АМ у ДНЗ.  
21. Сучасні підходи до навчання лексики та граматики. 
22. Інтенсивні методики навчання АМ. 
23. Навчання вимови та формування фонетичних навичок мовлення дошкільників. 
24. Сучасні підходи у навчанні ІМ. 
25. Навчання граматики в руслі комунікативного підходу навчання ІМ.  
26. Формування мовних навичок як необхідний етап розвитку умінь іншомовного мовлення.  
27. Психологічна проблема готовності дитини до шкільного навчання.  

 
IХ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Ділова іноземна мова» оцінюються за модульно-
рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється 
відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види контролю. Систему рейтингових 
балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську 
(ECTS) шкалу подано у таблицях. 

Розрахунок рейтингових балів 
№ Вид діяльності Кількість балів за 

одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 

Всього 

1. Відвідування лекційних занять 1 5 5 
2. Відвідування семінарських занять 1 4 4 
3. Виконання завдання з самостійної роботи 5 14 70 
4. Робота на семінарському занятті 10 4 40 
5. ІНДЗ 30 1 30 
6. Модульна контрольна робота 25 2 50 

Максимальна кількість балів: 199 
Коефіцієнт розрахунку рейтингових балів = 199:100 = 1,99 

 
ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ ECTS З НАЦІОНАЛЬНОЮ 

СИСТЕМОЮ ОЦІНЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ БОРИСА 
ГРІНЧЕНКА 

 
Оцінка за 
шкалою 

ECTS 

Визначення Оцінка 
За національною 

системою 
За системою 

КУ 
 

A 
ВІДМІННО – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 
помилок 

 
5 (відмінно) 

 
90 – 100 

 
B 

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього 
рівня з кількома помилками 

 
 

4 (добре) 

 
82 – 89 

 
C 

ДОБРЕ – в загальному правильна 
робота з певною кількістю 

значних помилок 

 
75 – 81  
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D 
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

 
 

3 (задовільно) 

 
69 – 74  

 
E 

ДОСТАТНЬО – виконання 
задовольняє мінімальні критерії 

 
60 – 68  

 
FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 
попрацювати перед тим, як 

перескласти 

 
 

2 (незадовільно) 

 
35 – 59  

 
F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна 
серйозна подальша робота, 
обов’язків повторний курс 

 
1 – 34  

 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Оцінка «відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно 
виконувати практичні  завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової 
літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь. 

Оцінка «добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних  знань із дисципліни, 
успішне виконання  практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність  до 
самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 

Оцінка «задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 
поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; 
можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 
допомогою викладача. 

Оцінка «незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 
програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про 
предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно»  ставиться студентові, який неспроможний до 
навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою 
відповідної дисципліни. 
 

Х. МЕТОДИ НАВЧАННЯ  
МЕТОДИ: семінарські та індивідуальні заняття, самостійна робота студентів, навчально-дослідна 

робота студентів. 
 

ХІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
Робоча навчальна програма, конспекти лекцій (електронний варіант), мультимедійне забезпечення 

курсу, плани семінарських занять (електронний варіант). 
 

ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна: 

1. Шкваріна Т.М. Методика навчання іноземної мови дошкільників: навч. посіб. – К.: «Освіта 
України», 2007. – 300 с. 

2. Лозова О.М. Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови : навч.-метод. посіб. / О.М. Лозова. – К.: 
Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 108 с. 

3. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підруч. [для студ. вищ. 
закл.осв.] / під ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с. 

4. Редько В. Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи : метод. 
посіб. [для вчит. іноз. мови] / В.Г. Редько. – К.: Ґенеза, 2007.-136 с. 

5. Педагогічна майстерність : підруч. / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.., за ред.. І. 
А. Зязюна.- 2-ге вид. - К.: Вища шк., 2004. – 422 с. 

6. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб./О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. 
Огороднійчук та ін. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008.-400с. 

7. Методика преподавания иностранных языков: общий курс: [учеб. пособие]/ отв. ред. А. Н. Шамов.- 
М. : АСТ МОСКВА : Восток– Запад, 2008.- 253 с. 
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8. TEFL reader: Хрестоматія з методики навчання англійської мови: навч. посіб.[для студентів 

філологічного факультету спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова та 
зарубіжна література”] / уклад. Ольшанський Д.В. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2004. – 71 с.  

 
Додаткова: 

9. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе.  - М.: Просвещение, 1991.  – 220 с. 
10. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. - М.: Просвещение.  1966. – 227 с. 
11. Бухбиндер В.А., Китайгородська Г.А. Методика интенсивного обучения  иностранным языкам.  - К.: 

Вища школа. 1988. – 343 с. 
12. Климентенко А.Д. Содержание обучения ИЯ в средней школе // Под ред. А.Д. Климентенко.   - М. : 

Педагогика, 1984. – 140 c. 
13. Клычникова З.І. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке. - М. : 

Просвещение, 1983. – 197 с. 
14. Пассов Ю.І. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению.  
15. М.: Просвещение. 1991. – 222 с. Скалкін В.Л. Обучение диалогической речи.-  К.: Радянська школа, 

1989. – 158 с. 
16. Плахотник В.М., Мартынова Р.Ю. Обучение английскому языку на начальном этапе в средней 

школе. – К.: Радян. школа, 1990. – 103 с.  
 


