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5. ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК в освітньому просторі школи. Методичний посібник/Упорядник О. Рома – The LEGO 

Foundation, 2018. – С. 5-6 

 

In the article the features of LEGO-technology application in English lessons in elementary school are 

considered and disclosed. In particular, effective ways of realizing gaming and activity methods of teaching during 

English lessons aimed at developing the competencies necessary for school and life-long learning are explored. 

Key words: game, LEGO-technology, LEGO® DUPLO®, the technique "Six Bricks", competency training. 

 

УДК [373.2.016:811.111]:004                                                                                   С.К. РОМАНЮК, Ю.С. БАСЮК  

 

ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗДО 

 

У статі висвітлено проблему доцільності використання комп’ютерних ігор на заняттях з англійської 

мови дітей дошкільного віку, розглянуто фізіологічні особливості дітей старшого дошкільного віку, які 

необхідно враховувати при ознайомленні дітей з комп'ютерними іграми; подана класифікація комп’ютерних 

ігор. 

Ключові слова: дошкільники,  діти старшого дошкільного віку, англомовна компетенція, технічні 

засоби навчання, комп’ютерні ігри, заняття з англійської мови. 

            

Постановка проблеми. Сучасний світ - це світ стрімкого розвитку технологій та реформування  

педагогічного процесу. Саме тому перед педагогами стоїть проблема пошуку і впровадження нових засобів 

навчання, які будуть сучасними і ефективними у процесі навчання іноземної мови. 

Використання комп’ютерних технологій на заняттях та комп’ютерні ігри можуть розглядатися як 

ефективний засіб формування мовної компетенції дітей. Відомо, що у дошкільному віці гра є провідним видом 

діяльності, Використання цього засобу навчання відповідає віковим і психофізіологічним особливостям, що 

значно полегшує процес вивчення мови, допомагає швидко та якісно опанувати англійську мову в дошкільному 

віці. 

Перевагою використання комп’ютерних ігор є те, що педагог має можливість створити ігровий 

характер навчання іноземної мови та легко поєднувати види мовленнєвої діяльності і мовну підготовку, що 

позитивно впливає на засвоєння мови. Саме тому вважаємо за необхідне провести аналіз доцільності та 

ефективності використання комп’ютерних ігор під час навчання іноземної мови дітей старшого дошкільного 

віку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання комп’ютерних ігор у навчальному процесі є 

актуальною проблемою, саме тому  багато дослідників і науковців цікавляться цим питанням. 

Застосуванню комп’ютерних програм у практиці дошкільної освіти та розробці власної класифікації 

присвячено дослідження: Ю. Горвиця, Т. Денисової, А. Іванова, О. Кореганової, Г. Лаврентьєвої, Л. Марголіса 

[3,с.10]. Над даною темою працювали: Н.Апатова, М. Бухаркіна, А.Журавлєва, А. Петрова, Л. Скалій, І. 

Козяріна, В. Чорна, О. Шиман. Результати їх досліджень підтверджують той факт, що застосування 

комп’ютерних програм підвищує пізнавальну активність дошкільників, сприяє вдосконаленню та закріпленню 

навчального матеріалу [2, с.12; 3, с.63]. 

Враховуючи важливість особистості педагога при використанні комп’ютерних засобів, різні аспекти 

цієї теми висвітлювалися у працях Н. Попович, Л. Собко, Т. Добудько, І. Злотникова, М. Лебедєвої, О.Котенко 

та ін. [5, с.6]. 

Проблемі формування іншомовної діяльності за допомогою комп’ютерних ігор присвячені дослідження 

М. Ісайкіної, в яких автор наголошує: «Застосування комп’ютерних ігор на заняттях з англійської мови 

забезпечує інтенсивний розвиток кожного учасника ігрової дії, збагачує його новими знаннями, вміннями, 

навичками, і вдосконалює іншомовну мовленнєву діяльність. Таким чином, комп’ютерні ігри є необхідним 

засобом при формуванні іншомовної мовленнєвої діяльності, оскільки представлені і виконані в цікавій і 

доступній формі вони здатні забезпечити створення мовного середовища, а також націлені на позитивну 

мотивацію і інтерес у дітей» [10, с.20]. 

Постановка мети дослідження. Враховуючи вищесказане можна стверджувати, що комп’ютерні ігри 

відповідають специфіці навчання англійської мови в дошкільному закладі і можуть вважатись дієвим засобом 

навчання іноземної мови дітей дошкільного віку. 

Отже, метою нашої статті є визначення доцільності застосування комп’ютерних ігор у процесі 

формування мовної компетенції дітей старшого дошкільного віку на заняттях з англійської мови. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному світі комп’ютерні технології активно 

використовуються на заняттях англійської мови в дошкільному закладі. Головним завданням використання 

комп’ютерних ігор і програм є створення комп’ютерного навчального мовного середовища, завдяки якому 

забезпечується занурення дітей у середовище англійської мови, що сприяє ефективному процесу формування 

мовної компетенції дітей дошкільного віку.  Мовна компетенція передбачає опанування знаннями з лексики, 

граматики, фонетики та формування відповідних навичок: фонетичних, лексичних, граматичних, 

морфологічних, синтаксичних, орфографічних [1, с.2]. 
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Дослідження М. Ісайкіної підтверджують, що комп’ютерні ігри доцільно використовувати на всіх 

етапах навчання. Використання комп’ютерних ігор виступає як комплекс ускладнення завдань, виконання яких 

передбачає послідовний перехід з менш складного на більш складний рівень [10, с.34]. 

Ми погоджуємось із думкою науковців, щодо ефективності використання комп’ютерних ігор на етапі 

ознайомлення дітей з новим мовним матеріалом, мовними зразками, а також на етапі тренування. Тому що у 

дітей є можливість: 

• вивчати лексичний матеріал; 

• удосконалювати розуміння аудіотексту; 

• вивчати основи граматики; 

• тренуватися у вимові[4, с.10]. 

Отже, граючи дитина має можливість прослуховувати і практикуватися у вимові англійських звуків, 

словосполучень, слів і речень, переглядати яскраві зображення і анімації, що слугуватиме чудовим засобом 

наочності. На заняттях з англійської мови у дітей дошкільного віку старшої групи починається активне 

використання аудіативної наочності у вигляді казок рідною мовою з використанням іноземних слів, команд та 

основних мовленнєвих зразків іноземної мови, комп’ютерні ігри з музичним супроводом, застосовуються з 

метою навчання дітей і можуть містити новий словниковий матеріал. Також, вони можуть виступати як 

різновид повторення пройденого матеріалу. 

Погоджуємось, що важливого значення щодо застосування комп’ютерних ігор у процесі формування 

англомовної компетенції дітей старшого дошкільного віку набуває дотримання конкретних вимог: 

• Заняття не можливо побудувати повністю спрямоване на використання комп’ютер,бо тривале 

перебування за комп’ютером може викликати стомлення, зниження гостроти зору, проблеми з опорно-руховим 

апаратом [9, с.41]. Важлива зміна діяльності дітей: використання фізкультурні хвилинки, рухливі ігри 

іноземною мовою, розучування або повторення пісеньок з даної теми. 

• Безпосередньо освітню діяльність з використанням комп'ютерів для дітей старшого дошкільного віку 

слід проводити не більше одного разу протягом дня і не частіше трьох разів на тиждень у дні найбільш високої 

працездатності: у вівторок, середу та четвер. Після роботи з комп'ютером з дітьми проводять гімнастику для 

очей [1, с.6]. 

Зауважимо, що обираючи навчально-ігрові програми для дітей, слід звернути увагу на їх відповідність 

віку, художньо-естетичному оформленню та на їх освітню ефективність. 

На даний час існує велика кількість класифікацій комп’ютерних ігор, пропонуємо розглянути одну з 

них: 

• розвивальні ігри - різноманітні графічні редактори (для малювання, розфарбовування), конструктори 

малюнка, текстові редактори, конструктори казок, які поєднують можливості текстового та графічного 

редакторів; 

• ігри навчально-ігрового призначення - програми, де в ігровій формі передбачається розв’язати одне 

або кілька дидактичних завдань (для формування математичних уявлень, навичок письма, читання, навчання 

рідних та іноземних мов тощо); 

• ігри-експериментування, які передбачають розв’язання ігрового завдання за допомогою пошукових 

дій; 

• ігри-розваги [7, с.8]. 

Варто наголосити, що для формування фонетичних, лексичних та граматичних навичок дітей старшого 

дошкільного віку не всі запропоновані ігри будуть доцільними і корисними у використанні. Найбільш 

ефективними будуть ігри навчально−ігрового призначення, головною метою яких є розв’язання освітніх 

завдань. 

Провівши аналіз існуючих комп'ютерних ігор, ми умовно розділили їх на три основні групи: 

• програми, присвячені вивченню тих або інших розділів системи мови (головне завдання таких 

програм - введення й активізація мовних форм і структур); 

• програми, спрямовані на навчання видів мовної діяльності; 

• контролюючі програми, що забезпечують контроль за рівнем сформованості мовних навичок. 

Хочемо звернути увагу на різноманіття комп’ютерних програм, які будуть корисними та цікавими для 

дітей під час вивчення іноземної мови. 

• Комп’ютерна програма «iCan ABC» допоможе дитині дошкільного віку вивчити алфавіт, нові слова 

англійської мови за допомогою гри, переглядів мультфільмів і різних пісень для вивчення англійської мови. 

• Комп’ютерна програма «Cookie and Friends» яскраво оформлена, розділена по темам навчання, герої 

програми пропонують дітям послухати історію, пісню; пограти в ігри; порозфарбовувати; подивитися 

мультфільми з англійськими піснями. 

• Компютерна програма «Swipers game». У грі використовуються не складні слова на різну тематику. 

Спочатку пропонується повторити, як вимовляється слово, потім треба запам’ятати, як воно пишеться. Після 

того слова зникають і букви змішуються. Дитині пропонується серед змішаних букв, віднайти потрібне слово і 

правильно його написати. 

Запропоновані ігри можуть використовуватися як додатковий засіб під час вивчення іноземної мови. 

При правильному застосуванні комп’ютерні ігри можуть значно покращити і спростити навчальний процес, 
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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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 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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