
Н
а
у
к

о
в

і 
за

п
и

ск
и

 Р
ів

н
ен

сь
к

о
г
о
 д

ер
ж

а
в

н
о
г
о
 г

у
м

а
н

іт
а
р

н
о
г
о
 у

н
ів

ер
си

т
е
т
у

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ФІЛОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ 

ВИКЛАДАННЯ 

ГУМАНІТАРНИХ 

ДИСЦИПЛІН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник  

наукових праць 
 

 

 

 

 

2018 

 

 



РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЇ 

ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 

ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
Збірник наукових праць 

 

 

 

Наукові записки 

Рівненського державного гуманітарного університету 

 

 
 

 

 

Заснований в 2009 році 
 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2018 
 

 

 

 



ББК 81.2  
     А - 43          
УДК: 81. 243 
 
Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін: Збірник наукових праць. 
Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.  — Рівне: РДГУ, 2018. — 172 с. 
  

 

Збірник наукових праць містить статті з актуальних проблем викладання іноземної мови, філології, 

теоретико-методологічних, культурологічних, літературознавчих, мовознавчих проблем спілкування. 

Матеріали можуть бути кориcними для науковців, працівників навчальних закладів, викладачів та 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів.   
  

 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

Головний редактор: 
Совтис Наталія Миколаївна − доктор філологічних наук, професор (Рівненський державний гуманітарний 
університет); 
Заступник головного редактора:  
Мороз Людмила Володимирівна – кандидат  філологічних наук, професор (відповідальний редактор) 
(Рівненський державний гуманітарний університет). 

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: 
Деменчук Олег Володимирович – доктор філологічних наук, професор (Рівненський державний гуманітарний 
університет); 
Івашкевич Едуард Зенонович – доктор психологічних наук, професор (Рівненський державний гуманітарний 
університет); 
Малафіїк Іван Васильович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПСН (Рівненський 
державний гуманітарний університет); 
Михальчук Наталія Олександрівна − доктор психологічних наук, професор (Рівненський державний 
гуманітарний університет); 
Павелків Роман Володимирович – доктор психологічних наук, професор (Рівненський державний 
гуманітарний університет); 
Петренко Оксана Борисівна – доктор педагогічних наук, професор (Рівненський державний гуманітарний 
університет); 
Сайчук Руслана Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор (Рівненський державний гуманітарний 
університет); 
Сіранчук Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор (Рівненський державний гуманітарний 
університет); 
Бісовецька Людмила Андріївна – кандидат  філологічних наук, доцент (Рівненський державний гуманітарний 
університет; 
Кучма Тетяна Валерівна – кандидат  філологічних наук, доцент (Рівненський державний гуманітарний 
університет; 
Лук'яник Людмила Василівна – кандидат  педагогічних наук, доцент (Рівненський державний гуманітарний 
університет); 
Ніколайчук Галина Іванівна – кандидат  педагогічних наук, професор (Рівненський державний гуманітарний 
університет); 
Постоловський Руслан Михайлович – кандидат історичних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної 
слов’янської академії наук, ректор (Рівненський державний гуманітарний університет); 
Романюк Світлана Констянтинівна – кандидат  філологічних наук, доцент (Рівненський державний 
гуманітарний університет; 
Терещенко Тетяна Вікторівна – кандидат  філологічних наук, доцент (Рівненський державний гуманітарний 
університет; 
Ясногурська Людмила Михайлівна – кандидат  філологічних наук, доцент (Рівненський державний 
гуманітарний університет. 
 
 

Затверджено Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 10 від 
27.11.2018 р.). 
 

За достовірність фактів, дат, назв і т. п. відповідають автори статей. Думки авторів можуть не збігатися з 
позицією редколегії. Рукописи рецензуються і не повертаються. 
 
 
Адреса редакції: 33028  м. Рівне, вул. Пластова, 31. Рівненський державний гуманітарний університет 
 

ІSBN 966 — 7281 — 09 — 03.                                         © Рівненський державний гуманітарний університет, 2018 



Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін 

 

_______________ 
2018. Наукові записки РДГУ. 

138 

 

The article deals with the pedagogical conditions of spiritual and moral upbringing of children of preschool 

age in classes from the English language, the possibilities of preschoolers are determined during the study of the 

English language. 

Key words: English language, spirituality, morality, values, condition. 

 

УДК 373.2.016: 811. 111 (07)                                                                           В.В. КОВАЛЮК, М.Є. ТАНАДИНКА 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ РИМІВОК У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У статті висвітлено основні питання щодо сутності музичних римівок, їх основних характеристик 

та особливостей використання при навчанні дітей іноземної мови. Надані методичні рекомендації щодо їх 

використання безпосередньо на заняттях. 

Ключові слова: музичні римівки, малі фольклорні жанри, Dave and Ava. 

 

Постановка проблеми. У сучасному дошкільному навчальному закладі широко використовується 

вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку. Це засвідчується не тим, що воно є популярним. Потреба у 

вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку згадується в Базовому компоненті дошкільної освіти  [1 , 

с.19] , в програмах «Дитина» [4 ,с.251-267], «Я у світі» [3 , с.327-331] тощо. 

Навчання іноземної мови є не обов'язковим, але бажаним компонентом дошкільної освіти. Таке 

навчання є важливим засобом гармонійного розвитку особистості, формування її життєвої компетенції. 

Побудований правильно з дидактичного та лінгвістичного поглядів, процес навчання сприяє реалізації змісту 

всіх сфер життєдіяльності дітей, визначених базовим компонентом дошкільної освіти («Я сам», «Люди», 

«Культура», «Природа»), і має самостійне освітнє значення. Діти, які у дошкільному віці упродовж одного-двох 

років залучалися до вивчення іноземної мови, за умови, що це навчання організовувалося методично 

правильно, успішніше навчаються у школі, краще засвоюють курс будь-якої іноземної мови. Навчання 

дошкільників англійської мови — це особливий вид освітньої діяльності. У процесі навчання мова виступає 

водночас предметом і провідним засобом навчання. У процесі навчання діти не вивчають складових частин 

незнайомої мови, а одразу опановують її як засіб спілкування. [5, с.7]. 

Аналіз досліджень. Аналіз сучасної літератури засвідчує, що питанню особливостей вивчення 

іноземної мови дітьми дошкільного віку приділяли увагу багато науковців, серед них праці Б.В.Бєляєва 

«Нариси з психології навчання іноземним мовам в школі», П.І.Зінченка «Про роль мимовільної пам’яті у 

навчанні іноземним мовам» та ін. Сутність технології навчання іноземних мов з’ясовується у статтях 

Т.Є.Єрьоменко «Формування іншомовної комунікативної компетенції в майбутніх учителів іноземної мови», 

Р.Ю.Мартинової «Сутність технології навчання іноземних мов», В.М.Плахотник «До навчання іноземних мов 

дітей шести-семи років», Т.Шкваріної «Іноземна мова: структура ефективного навчання» та інших. Більшість 

науковців (Ю.А. Аркін, О.О. Леонтьєв, Е.І. Негневицька, І.Л. Шолпо) розглядають дошкільний вік як 

найсприятливіший, з фізіологічної і психологічної точки зору, для початку систематичного вивчення іноземної 

мови. 

Важливе значення при вивченні іноземної мови відіграють малі фольклорні жанри (вірші, римівки, 

скоромовки, загадки, казки тощо). Особливе значення має розучування музичних римівок, розспівуючи 

пісеньку з певним текстом, діти легко і мимоволі заучують модальні дієслова і лексику, що знадобиться їм для 

розповіді про те, як вони допомагають мамі вдома. Музична римівка розучується протягом кількох занять під 

час проведення фонетичної зарядки. Заучування римувань розширює словниковий запас дітей. Вивчені у такий 

спосіб слова й мовленнєві зразки діти легко впізнають під час аудіювання, використовують для складання 

власних висловлювань, у мовних ситуаціях. 

Багато віршованих текстів ніби навмисно вигадані для того, щоб дитина навчилася правильно 

вимовляти складні звуки та їх сполучення, засвоїла необхідні граматичні конструкції, набула необхідного 

запасу слів. 

Постановка мети дослідження. З огляду на це постає необхідність аналізу особливостей використання 

музичних римівок в процесі вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку в ЗДО, що становить мету нашої 

статті. 

Мета реалізовуватиметься через розв’язання таких завдань : 

- проаналізувати сутність музичних римівок,їх характерні особливості та можливості під час навчання 

дітей дошкільного віку іноземної мови; 

 - розробити методичні рекомендації щодо використання музичних римівок «Dave and Ave» на занятті з 

іноземної мови для дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Музичні римівки – це безцінний засіб для розвитку у дітей навичок 

слухання. Існує багато переваг їх використання при вивченні іноземної мови. Вони легкодоступні, 

демонструють нові слова, вирази без відриву від контексту; слухаючи їх, діти знайомляться з вимовою носіїв 

мови; надають теми для обговорення, і, нарешті, більшості дошкільників подобається слухати й аналізувати 
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римівки тому, що це є відпочинком від рутинних вправ з математики або природи. Дітям подобається вивчати 

англійську за допомогою музичних римівок. Вивчаючи слова пісні, яку слухали протягом кількох років до 

цього, вони часто дивуються, розкриваючи її зміст. 

Музична римівка може служити формуванню комунікативних навичок, форми спілкування, оскільки 

багато текстів будуються у вигляді діалогів або монологів від першої особи. Працюючи над змістом музичної 

римівки, можна запропонувати створити на основі фраз, що витягують із тексту римівки сценку, що є, свого 

роду, видом самооцінки дитини, що виявляє здатність самостійно відтворювати і використовувати звуки в мові, 

а вивчені лексичні одиниці в контексті. [2] 

Придатність музичної римівки залежить від того, наскільки відповідає вона цілям матеріалу, що 

вивчається. Віршований матеріал має бути легкими для сприйняття, слова вимовлятися чітко, новий словник 

має бути багатим і різноманітним, музична римівка повинна містити в собі якесь послання чи хоча б 

розповідати цікаву історію. 

Не слід використовувати музичні римівки такого типу: 

• музичні римівки у швидкому темпі; 

• музичні римівки, де музика глушить слова;  

• музичні римівки з неякісною поезією;  

• музичні римівки, які межують з непристойністю, або які є дискримінуючими (наприклад, щодо 

релігійних переконань). 

Аналіз сучасної літератури засвідчив, що є багато прикладів вдалих римівок. Окрему увагу варто 

звернути на музичні римівки розроблені аніматорами зі Львова. Вони випустили мультфільм «Dave and Ava», 

який буквально за півтора місяці подивилося близько 15 мільйонів американських глядачів. «Dave and Ava» - 

повністю український продукт. Все було створено в Україні: починаючи від ідеї і закінчуючи реалізацією. 

Мультик створювався для англомовної аудиторії і озвучений тільки англійською мовою. 

Ці музичні римівки відрізняються своєю автентичністю, гарною вимовою, якою діти можуть 

керуватися як прикладом під час спілкування з однолітками та дорослими. Музичний супровід римівок є 

багатогранним та різноманітним, можна зустріти і веселу, і сумну , і повчальну мелодію. «Dave and Ava» є 

серією 3D анімаційних музичних римівок особливо актуальних для маленьких дітей. У кожному епізоді можна 

зустріти двох малюків, хлопчика і дівчинку, одягнених, як цуценя і кошеня, а також їхніх друзів тварин. Ці 

музичні римівки допомагають дітям вивчити абетку, цифри, форми, кольори і багато іншого. За допомогою 

музичних римівок «Dave and Ava» діти не зосереджуючись на навчанні, у вигляді веселої гри здобувають 

багато корисних знань. 

З огляду на це можна виділити певні методичні рекомендації щодо використання музичних римівок 

«Dave and Ava» на заняттях з іноземної мови з дітьми дошкільного віку. 

У процесі вивчення теми «Holidays, rest, entertainments» [4 , с. 253], доцільно використовувати рисівку 

типу : 

«We wish you a Merry Christmas»: 

We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas And a 

Happy New Year. 

Good tidings we bring To you and your kin. Good tidings for Christmas And a Happy New Year. 

Oh bring us a figgy pudding, Oh bring us a figgy pudding, Oh bring us a figgy pudding, And a cup of good 

cheer! 

Good tidings we bring To you and your kin. Good tidings for Christmas And a Happy New Year. 

We won’t go until we get some, We won’t go until we get some, We won’t go until we get some, So bring 

some out here. 

Good tidings we bring To you and your kin. Good tidings for Christmas And a Happy New Year 

We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas And a 

Happy New Year. 

У процесі вивчення теми «Domestic and wild animals» (Count 1 – 10) [4 , с. 253], доцільно 

використовувати римівку «Five little monkeys jumping on the bed», «Once I Caught a Fish Alive»: 

«Five little monkeys jumping on the bed» 

Five little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor, And the 

doctor said No more monkeys jumping on the bed 

Four little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor And the 

doctor said, No more monkeys jumping on the bed 

Three little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor And the 

doctor said, No more monkeys jumping on the bed 

Two little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor And the 

doctor said, No more monkeys jumping on the bed 

One little monkey jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor And the 

doctor said, Put those monkeys right to bed 

Під час проведення фізкультхвилинок доцільно використати римівку «If you’re happy and you know it» [ 

6 ]: 
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If you’re happy and you know it, clap your hands. If you’re happy and you know it, clap  your hands. If you’re 

happy and you know it, And you really want to show it, If you’re happy and you know it clap your hands. 

If you’re happy and you know it, stamp your feet. If you’re happy and you know it, stamp your feet. If you’re 

happy and you know it, And you really want to show it, If you’re happy and you know it stamp your feet. 

If you’re happy and you know it, turn arount. Ha! Ha! If you’re happy and you know it, turn arount. Ha! Ha! If 

you’re happy and you know it, And you really want to show it, If you’re happy and you know it, turn arount. Ha! Ha! If 

you’re happy and you know it, shout hooray! Hoo-rey! If you’re happy and you know it, shout hooray! Hoo-rey! If 

you’re happy and you know it, And you really want to show it, If you’re happy and you know it, shout hooray! Hoo-

rey! If you’re happy and you know it, shout hooray! Hoo-rey! If you’re happy and you know it, shout hooray! Hoo-rey! 

Використання музичних римівок «Dave and Ava» є доцільним при організації навчання дітей 

дошкільного віку іноземної мови, оскільки використовуючи одну римівку педагог може реалізувати ряд 

поставлених завдань, не обмежуючись тільки темою: «Animals» або «Colors», а об’єднуючи їх в систему. 

Висновок. Отже, у статті представлена загальна характеристика музичних римівок, особливостей їх 

використання на заняттях з іноземної мови, їх навчальне та виховне значення для дітей дошкільного віку. 

Музичні римівки «Dave and Ava» є цікавим, влучним та доцільним прикладом організації занять, які дають 

змогу відійти від стандартів системи освіти. Окрім цього використання музичних римівок забезпечує створення 

позитивного, емоційно-комфортного середовища, відіграє велику роль у формуванні комунікативних навичок з 

іноземної мови. У музичних римівках узагалі є не лише щось таке, що надає дитині жвавості й освіжає, але й 

організовує працю та налаштовує дітей на спільну працю. Музичні римівки кілька окремих почуттів зливають в 

єдине спільне почуття й кілька розрізнених сердець – в одне дуже чутливе серце, а це дуже важливо в садочку, 

де спільними зусиллями слід перемагати складності навчання. Ось чому під час навчання іноземної мови 

потрібно впровадити музичні римівки. 
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ІНОЗЕМНА МОВА З РАННЬОГО ДИТИНСТВА: ВИМОГА ЧАСУ ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ 

 

У статті  розкривається питання, яке стоїть перед більшістю батьків, чи необхідне вивчення 

іноземної мови малюку з раннього дитинства чи це лише тенденція сучасного світу. Перелічені усі плюси та 

мінуси даної проблеми, розкриті методичні рекомендації батькам, вихователям, вчителям. 

Ключові слова: іноземна мова, дошкільний вік, актуальність вивчення. 

 

Постановка проблеми. З виходом нашої країни у тісні стосунки з багатьма державами світу і 

входженням української освіти у загальноєвропейський та світовий освітній простір значно зросло у суспільні 

думці розуміння значущості вивчення іноземної мови. Тому більшість батьків стикається з проблемою 

вивчення іноземної мови їхнім малюком ще з раннього дитинства чи зі вступу в школу,чи це необхідність 

нашого життя, чи мода сучасного суспільства. 

Актуальність дослідження. Навчання дітей дошкільного віку іноземної мови вже давно увійшла у 

практику сучасної дошкільної освіти. Спеціальні дослідження та практичний досвід свідчать про ефективність 

засвоєння іноземної мови саме в дошкільному віці , сенситивному для оволодіння іншими мовами. 

Метою дослідження є визначення актуальності вивчення іноземної мови в ранньому віці. 

Основними завданнями є : 

- Розкрити основні можливості вивчення іноземної мови дітей раннього дошкільного віку; 
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 Збірник наукових праць містить статті з актуальних проблем викладання іноземної мови, 

філології, теоретико-методологічних, культурологічних, літературознавчих, мовознавчих проблем 

спілкування. 

Матеріали можуть бути кориcними для науковців, працівників навчальних закладів, викладачів 

та студентів вищих педагогічних навчальних закладів.   
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