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урізноманітнити і доповнити існуючі форми і засоби роботи з дітьми. Новизна роботи з комп’ютером сприяє 

підвищенню інтересу до навчання, а можливість регулювати навчальні завдання за ступенем складності 

позитивно позначаються на мотивації у дітей.. 

Наголосимо, що під час використання комп’ютерної гри потрібно пам’ятати, що це програмний засіб, 

який надає можливість спрямувати діяльність дитини на досягнення певної дидактичної мети у ігровій формі. 

Вони не ізольовані від педагогічного процесу дошкільного навчального закладу, а пропонуються поряд із 

традиційними іграми і навчанням, не замінюючи звичайних ігор і занять, лише доповнюють їх, входячи в їх 

структуру, збагачуючи педагогічний процес новими можливостями.  

Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що 

комп’ютерні ігри-це сучасний і дієвий засіб навчання іноземної мови в дошкільному віці. За допомогою 

правильно підібраних комп’ютерних ігор педагог може зацікавити дітей, створити ігровий характер заняття та 

унаочнити матеріал. 

Використання комп’ютерних ігор має ряд переваг серед яких: можливість використання на різних 

етапах навчання, різноманітність і доступність сучасних комп’ютерних ігор, можливість використання як 

окремих вправ на фонетику, лексику та граматику, так і вдале поєднання в одній грі. Проте, комп`ютерно-

ігрове середовище буде розвивальним і безпечним, якщо ним мудро керуватиме педагог. Вихователь повинен 

подбати, щоб яскраві комп’ютерні образи, розважальний елемент не заступили розвивального ефекту роботи. 

Слід враховувати особливості дитячого сприймання та засвоєння інформації. 

Також, використання комп’ютерних ігор не виключає застосування традиційних методів, а доповнює їх 

і допомагає у досягненні мети навчання іноземної мови - формування у дитини елементарних навичок 

спілкування цією мовою. 

Перспективою подальшого дослідження є більш глибокий та детальний аналіз інших можливостей 

використання комп’ютерних ігор на заняттях з англійської мови в ДНЗ та опис результатів їх впровадження у 

навчальний процес. 
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У статті розглядається поняття «гра», проаналізовано ігрові методи навчання іноземних мов, які 

використовуються в закладах дошкільної освіти. Дається короткий опис та характеристика ігрового методу 

у процесі навчання англійської мови в дошкільному закладі.  

Ключові слова: гра, ігровий метод, заклад дошкільної освіти, англійська мова. 

 

Постановка проблеми. Дошкільна освіта нині є обов’язковою складовою освіти в Україні. Як 

зазначено у Базовому компоненті дошкільної освіти: «Найпершим суспільним середовищем для дитини стає 

заклад дошкільної освіти, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і 

психічного здоров’я. Дошкільна освіта як перша самоцінна ланка має гнучко реагувати на сучасні 

соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати 

свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності» [1]. 

У зв’язку зі стратегіями розвитку держави, та великим запитом суспільства – сучасна система 

іншомовної підготовки передбачає більш раннє навчання іноземних мов, оскільки покращення ефективності 

навчання дітей дошкільного віку іноземної мови є одним із нагальних питань сучасної педагогічної системи.  

Отже, важливим питанням є пошук ефективних підходів, методів, форм і засобів підготовки дітей 

дошкільного віку до якісного іншомовного спілкування, оскільки на сьогодні ця проблема знаходиться на стадії 

дослідження. Все це можна компенсувати за допомогою ігрових технологій. 

Аналіз останніх наукових досліджень  свідчить про те, що навчання за допомогою гри на заняттях 

англійської мови у закладі дошкільної освіти є важливим аспектом, який пришвидшує інтелектуальний 

розвиток дітей, сприяє засвоєнню матеріалу. На думку, багатьох дослідників дошкільний  період є найбільш 

сензитивним для оволодіння дітьми основами іноземного мовлення. Аналіз наукових праць свідчить про 

актуальність вивчення процесу підготовки дітей до іншомовного спілкування. Велика кількість науковців 

займаються розв’язанням цього питання.  

Вивчення ігрового методу розглянуто у працях таких учених як І. Андрійко, Г. Бородіна, Л. 

Виготський,  А. Панасюк, Т. Шкваріна [5]. 

Зокрема, Н. Імідадзе, Р. Пенфілд розглядали проблему періодизації сензитивності до засвоєння 

іноземних мов дітей дошкільного віку; А. Богуш, Н. Гавриш, К. Крутій, Т. Піроженко вивчали мовленнєву 

діяльність дітей дошкільного віку; М. Вашуленко, Г. Ніколайчук, Л. Калмикова вивчали готовність дітей 

дошкільного віку до мовлення як лінгводидактичну проблему; Д.  Ельконін, М. Лісіна займалися вивченням 

процесу формування навичок іншомовного спілкування, як різновиду мовленнєвої діяльності дітей 

дошкільного віку. 

Однак, незважаючи на дослідження, деякі аспекти навчання дітей дошкільного віку іноземних мов, так 

і залишаються не розв’язаними, а саме: вік дітей дошкільного віку з якого доцільно починати навчання, не 

достатня кількість навчально-методичних комплексів для дітей дошкільного віку, не достатньо вивчене питання 

щодо сучасних методів навчання іноземних мов дітей дошкільного віку, проблема недостатності практичного 

досвіду серед молодих фахівців і до певної міри не бажання практикуючих спеціалістів до переосмислення та 

впровадження нових методів навчання іноземних мов дітей дошкільного віку, не достатньо досліджено питання 

впровадження методу гри на заняттях англійської мови у закладі дошкільної освіти.  

Метою статті є висвітлення ігрового методу як ефективного методу навчання на заняттях англійської 

мови у дошкільному закладі для повноцінного розвитку особистості дошкільника, збагачення його 

інтелектуальної та соціальної сфер. 

Виклад основного матеріалу.  Для успішного здійснення навчально-виховного процесу з іноземних 

мов на сучасному етапі та для більш ефективної  реалізації практичних, виховних та освітніх цілей навчання, 

які стоять перед вихователем, передбачено використання ігрових методів. Про важливість використання ігор в 

навчальному процесі відомо давно. Багато видатних педагогів, а саме: Н. Анікєєва, О. Бойко, В. Бондаренко, 

М. Яновська та інші справедливо наголошували на ефективності використання ігор у процесі навчання. І це 

зрозуміло, адже під час гри повною мірою, часом зовсім несподівано виявляються здібності дитини [2; 3]. Як 

правило, збагачений ігровими моментами навчально-виховний процес активізує пізнавальні можливості 

вихованців: гра захоплює, викликає бажання взяти участь у ній і одночасно знімає психологічну напругу, що 

більшою чи меншою мірою супроводжує будь-яке навчальне навантаження [7]. 

Англійський методист Г. Пальмер, який надавав великого значення початку вивчення іноземної мови, 

писав: «Take care of the first two stages  and the rest will take care of itself», що означає важливість перших двох 

етапів навчання [6]. 

Великий теоретик ігрової діяльності Д. Ельконін вказував, що гра являється засобом розвитку 

мотиваційної сфери, засобом пізнання, спілкування, засобом розвитку розумових здібностей та засобом 

розвитку довільної поведінки. Гра визначає важливі перебудови і формування нових якостей особи, саме в грі 

діти засвоюють норми поведінки. Гра вчить, змінює, виховує. 

Педагогічна гра має суттєву ознаку – чітко поставлену мету навчання і відповідним їй 

педагогічним результатом, які можуть бути обгрунтовані, виділені в явному вигляді й характеризуються 

навчально-пізнавальною спрямованістю. Застосування ігрової форми занять передбачає створення на заняттях 

іноземної мови ігрових прийомів, ситуацій, які спонукають і стимулюють дітей до навчальної діяльності. У 
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будь-якій грі закладено одночасно величезні виховні й освітні можливості. Вона розвиває дитячу 

спостережливість і здатність розрізняти окремі властивості предметів, виявляти їхні істотні ознаки.  

Таким чином, ігри дуже впливають на розумовий розвиток дітей, удосконалюючи їх мислення, увагу, 

творчі здібності. Гра додає навчальному спілкуванню комунікативної спрямованості, зміцнює мотивацію 

вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння нею. Гра – це могутній фактор психологічної 

адаптації дитини в новому мовному просторі, що може розв’язати проблему природного ненасильницького 

вивчення іноземної мови.  

Вітчизняний психолог Л. Виготський вказував: «Гра – унікальний феномен загальнолюдської культури, 

її джерело і вершина» [4, с.45]. Гра – регулятор усіх життєвих позицій дитини. У ході гри виникає змагання, а 

бажання перемогти мобілізує дітей.  

 Гра забезпечує невимушену обстановку, в якій дошкільники є настільки винахідливими і жвавими, 

наскільки це можливо. Вона дає широкі можливості для активізації навчального процесу, активізує прагнення 

дітей до контакту одне з одним і вихователем, створює умови рівності в мовному партнерстві, руйнує 

традиційний бар’єр між вихователем і дитиною. 

Як зазнала Г. Рогова, гра для дитини – не лише цікавий спосіб провести час, але й спосіб моделювання 

світу дорослого, спосіб моделювання взаємовідносин з однолітками. Для дітей дошкільного віку гра має 

виключне значення: гра для них  –  це навчання, праця [6]. Роль вихователя в процесі підготовки і проведення 

гри постійно змінюється. На початковій стадії роботи вихователь активно контролює діяльність дітей, але 

поступово стає лише спостерігачем. 

У педагогічній практиці гра виконує такі функції: 

1. Навчальна функція полягає в розвитку пам’яті, уваги, сприйняття інформації, розвитку 

загальнонавчальних умінь і навичок.  

2. Виховна функція полягає у вихованні гуманного ставлення до партнера по грі, почуття 

взаємодопомоги. В іграх, які використовуються для тренування ввічливих звертань англійською мовою, 

виховується така важлива якість, як ввічливість. 

3. Розважальна функція полягає в тому, що під час гри ми створюємо сприятливу атмосферу, 

перетворюючи заняття на захоплюючу пригоду. 

4. Розвививаюча функція спрямована на гармонійний розвиток особистісних якостей дошкільників. 

Використання ігрових прийомів і ситуацій на заняттях повинно підпорядковуватися таким вимогам: 

1. Дидактична мета ставиться перед дітьми у формі ігрової задачі. 

2. Навчальна діяльність підпорядковується правилам гри, а навчальний матеріал використовується в 

якості її кошти. 

3. У навчальній діяльності обов’язковий елемент змагання, за допомогою якого дидактичне завдання 

переводиться в ігрове. 

4. Успішне виконання дидактичного завдання повинно бути обов’язково з ігровим результатом. 

5.Гра повинна викликати в дітей тільки позитивні емоції, доступність, привабливість, мета повинна 

бути досяжною. 

6. Створення сприятливої, доброзичливої атмосфери на занятті  – дуже важливий чинник, значення 

якого важко переоцінити [8]. 

Існує багато видів гри та ігрових елементів на занятті, серед яких усні, письмові та рухливі ігри. Ігри 

повинні проводитись неодмінно в доброзичливій, творчій атмосфері, викликати у дітей почуття задоволення, 

радості. Гра організовується таким чином, щоб діти могли активно спілкуватися, з максимальною ефективністю 

використовувати мовний матеріал, що відпрацьовується. 

Ось деякі ігри, які можна використати  під час роботи з дітьми дошкільного віку: 

1. Гра: «Хто закінчить ланцюжок слів?» 

Учасник називає слово. Кожен наступний учасник повинен назвати слово, яке починається на останню 

букву попереднього слова, наприклад: а table, ear, run, nut, toy, yard, door, red, etc. 

2. Гра «Подивись і запам’ятай» 

На стіл кладуться предмети, назви яких добре відомі дітям, наприклад: олівець, книга, зошит та інші. 

На запам’ятовування дається 1-2 хвилини. Тоді предмети закриваються, а дітям пропонується перечислити 

англійською мовою назви предметів, що лежать на столі. Виграє той, хто найбільше запам’ятав  і назвав 

предметів. 

  3. Гра «За тобою слово». 

  Діти стають в коло, ведучий з м’ячем стоїть в центрі. Ведучий кидає м’яч одному із гравців і називає 

букву, той, хто спіймав повинен назвати на цю букву слово. Хто не назве слова, вибуває з гри. 

Висновки. Вищесказане дозволяє зробити висновок про позитивний вплив використання дидактичних 

ігор на заняттях. При вмілому використанні ігрових методів гра стає незмінним помічником вихователя.   

Застосування ігрових форм роботи є найбільш ефективним в дошкільному закладі. Гра пробуджує 

інтерес і активність дітей, дає їм можливість проявити себе в цікавій діяльності, сприяє більш швидкому 

запам’ятовуванню іншомовних слів та речень. 
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Отже, використання ігрового методу є ефективним засобом навчання, вона допомагає в оволодінні 

іноземною мовою. Проведення занять англійською мовою з використанням ігрового методу активізує 

дошкільників, сприяє досягненню результативності занять. 

Перспективи подальших розвідок. Надалі плануємо дослідити питання впровадження методу 

проектів на заняттях з англійської мови в закладі дошкільної освіти. 
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The article analyzes game teaching methods of foreign languages that are used in preschool educational 

institutions. A brief description and description of the game method in the process of teaching English in a preschool 

institution is given. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

У статті аналізуються сучасні тенденції підготовки дітей дошкільного віку до іншомовного 

спілкування. Розкривається зміст та основні принципи сучасних методів навчання дітей дошкільного віку 

іноземних мов, а також використання їх на практиці у ДНЗ. 

Ключові слова: іноземна мова, діти дошкільного віку, метод повної фізичної реакції, сугестивний 

метод, комунікативний метод, іншомовне спілкування. 

 

Постановка проблеми. Навчання іноземної мови – не обов’язковий, але бажаний компонент 

дошкільної освіти. Воно є важливим засобом гармонійного розвитку особистості, формування її життєвої 

компетенції. Правильно побудований із дидактичного та лінгвістичного аспектів процес навчання сприяє 

реалізації змісту всіх освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти, збагачує різні сфери 

життєдіяльності дітей і має самостійне освітнє значення. Діти, які у дошкільному віці залучаються до вивчення 

іноземної мови, за умови, що це навчання організовували методично правильно, успішніше навчаються у 

школі, ліпше засвоюють курс будь-якої іноземної мови. Актуальність раннього навчання іноземних мов 

зумовлена нагальною потребою підготовки молодого покоління до розбудови нового українського суспільства 

та держави, що впевнено рухається шляхом інтеграції в європейський і світовий культурний, політичний та 

економічний простір. 

Дошкільна освіта нині є обов’язковою складовою освіти в Україні. Як зазначено у Базовому компоненті 

дошкільної освіти: «Найпершим суспільним середовищем для дитини стає дошкільний навчальний заклад, 

метою якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я… 

Дошкільна освіта як перша самоцінна ланка має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, 

збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний 

потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності [1].» 

У зв’язку зі стратегіями розвитку держави, та великим запитом суспільства – сучасна система 

іншомовної підготовки передбачає більш раннє навчання іноземних мов, оскільки покращення ефективності 

навчання дітей дошкільного віку іноземної мови є одним із нагальних питань сучасної педагогічної системи. 

Отже важливим питанням є пошук ефективних підходів, методів, форм і засобів підготовки дітей дошкільного 

віку до якісного іншомовного спілкування, оскільки на сьогодні ця проблема знаходиться на стадії 

дослідження. 

Аналіз досліджень. На думку багатьох дослідників дошкільний віковий період є найбільш 

сенситивним для оволодіння дітьми основами іноземного мовлення. Аналіз наукових праць свідчить про 

актуальність вивчення процесу підготовки дітей до іншомовного спілкування. Велика кількість науковців 
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