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Фактично, після того, як ви звикнете до однієї пісні, ви можете переходити до наступної. І потім, через якийсь 

час, ви можете повернутися до першої пісні. Це називається «інтервальне повторення». Доведено, що воно 

ефективніше, ніж спроба повністю вивчити всі й відразу. 

Це, мабуть, найскладніший крок. Кожна нова пісня, яку ви вивчаєте, повинна мати правильний баланс 

нової лексики і вже знайомих слів. Цей баланс дозволить вам не втрачати мотивацію і вчити нові слова. 

Отримуйте задоволення від навчання! Музика – це універсальна мова, якою ми всі можемо 

насолоджуватися. Слухайте англійські пісні щоденно, і ви будете здивовані, наскільки це результативно. 
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The article examines the issue of successful study of English. To succeed, studying English should bring you 

pleasure. Learn the language, doing what you like, and easier and more fun. Love to sing Then study English with 

songs. All you need is a smartphone or tablet! If you still do not use it, it's not too late to start - and study English 

through songs and music. This is a very simple but effective way, which does not require any effort. It has long been 

known and proved that music is very useful in the study of foreign languages, especially in the development of 

grammar, the increase of vocabulary and statement of pronunciation. In addition, it is known that listening to classical 

music stimulates brain activity, improves attention, concentration, memory. Most of the songs are replete with 

persistent expressions and phrases. Another important point - the texts are designed for listeners-speakers of speech 

and include modern spoken turns. The mechanism of "obsessive melody" can greatly help in learning English, in 

learning new words and phrases. Moreover, you will soon realize that forgetting new words is very difficult. Songs 

introduce us to the way the carriers express their emotions, feelings, thoughts. In addition, you will have topics for 

discussion with your English-speaking friends - this may apply to both the content of the songs and the performers. 

Key words: rhythm, sounds, transitions, intonation, pauses, grammar, "obsessive melody", orthography. 
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ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У статті розглянуто проблеми підготовки дітей дошкільного віку до вивчення англійської мови, 

також можливості дошкільників під час вивчення англійської мови, розкриті основні цілі і завдання навчання 

англійської мови дошкільників, розкрито основні методи навчання англійської мови дітей дошкільного віку. 

Ключові слова: іноземна мова, діти дошкільного віку,  іншомовне спілкування, актуальність вивчення, 

методи навчання, актуальність. 

 

Постановка проблеми. Володіння англійською мовою - вже не дивовижна навичка, а необхідність. 

Нині її навчають у дитячих садках, школах, вузах, не кажучи вже про численні курси іноземних мов та 

тренінги. А в деяких країнах навіть математика і деякі інші предмети шкільної програми викладаються 

англійською мовою. Тому якщо хочете підвищити свої шанси добре працевлаштуватися, крім рідної, вивчіть 

ще англійську мову. 

Аналіз досліджень. Дошкільна освіта як перша ланка освіти, має пильно реагувати на сучасні 

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

свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності» [1]. Зараз ми бачимо, що в 

сучасному суспільстві людині неможливо обійтися без англійської мови. Також змінився вік учнів. Якщо 

раніше всі методики, з вивчення англійської мови, були спрямовані саме на учнів, то зараз батьки бажають 

якомога раніше почати навчання дітей англійській мові. Тим більше, що дошкільний вік визнаний психологами 

найбільш сензитивний період для вивчення іноземних мов. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що в останні роки науковці надають значної уваги 
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різним аспектам проблеми навчання дітей дошкільного віку іноземної мови. В  статті використовувалась 

інформація з таких нормативних документів: Закон України «Про дошкільну освіту»,  Базовий компонент 

дошкільної освіти в Україні, Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Базова програма 

«Я у Світі». 

Проблеми організації навчальної діяльності дітей дошкільного віку у процесі вивчення ними іноземної 

мови досліджували: С. Будак (формування готовності студентів до іншомовної діяльності з дошкільниками), Л. 

Глушок  (педагогічна практика із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови в ДНЗ і початковій 

школі»), Ю. Сищенко (практичний матеріал для проведення інтегрованих занять з англійської мови), Т. 

Шкваріна (методика навчання іноземної мови дошкільників) та інші. 

Постановка мети дослідження. Мета даної статті полягає у розгляді значення проблеми підготовки 

дітей дошкільного віку до вивчення англійської мови та специфіки розвитку їх мовленнєвої діяльності. 

Предметом дослідження є проблема вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку. 

Об’єктом дослідження є гра, як провідний вид діяльності дітей, як метод, який навчає дітей іноземній 

мові. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення іноземних мов на ранньому етапі розвитку розглядаємо як 

засіб розвитку особистості дитини з урахуванням її здібностей, інтересів та мотивів навчання. Спрямування на 

розвиток вивчення іноземних мов у ранньому віці має значний вплив на загальний мовленнєвий розвиток дітей 

дошкільного віку у найбільш сприятливий для них період. Унікальна схильність дитини до вимови, до 

сприйняття іноземних мов визнана багатьма дослідниками. Зараз, діти 4-х років вважаються цілком 

підготованими до занять, деякі батьки віддають у групи англійської мови трирічних дітей. Тому з якого ж віку 

починати вивчати англійську мову з малюком? Базова програма «Я у Світі» наголошує на тому що до 3-х років 

дитина може вивчати різні мови в родині, з трьох років – з гувернанткою або запрошеним вчителем. З чотирьох 

років дитина поступово починає відповідати іноземною мовою носію цієї мови, з п’яти – дитина розуміє, що 

іноземна мова відрізняється від рідної. А дитина старшого дошкільного віку спроможна відноситься до 

іноземної мови як до предмета вивчення. [1, с. 230]. 

 Роль учителя в мотивації вивчення іноземної мови дитиною має велике значення. Всі діти зацікавлені 

у вивченні іноземної мови, але як тільки деякі з них зіштовхуються з труднощами й будуть не в змозі 

наздогнати решту дітей, вони поступово втрачають свою цікавість до предмета. Для того, щоб запобігти 

неуспішності, кожна нова структура, слово та словосполучення повинна бути ефективно й достатньо 

опрацьована через різноманітність зосередженої й менш контролюючої діяльності. Навчальна зосередженість 

припускає обговорення ситуацій чи проблем, які стосуються життя дитини, цінностей, інтересів. Кожен успіх 

дитини повинен бути відміченим, а оцінки повинні бути прокоментовані. Якщо дитина робить зусилля, навіть 

якщо і не досягає успіху, вона повинна бути схвалена та підтримана. Навіть найменший успіх повинен бути 

помічений. 

Успішне оволодіння дітьми англійською мовою стає можливим ще й тому, що дітей, особливо 

дошкільного віку, відрізняє найбільш гнучке та швидке ніж на подальших вікових етапах, запам’ятовування 

мовного матеріалу; наявність глобально діючої моделі і природність мотивів спілкування; відсутність мовного 

бар’єру, страху гальмування, який заважає вступити у спілкування іноземною мовою навіть при наявності 

необхідних навиків; порівняно невеликий досвід в мовному спілкуванні рідною мовою та інше. Крім того, гра, 

яка є провідним видом діяльності дошкільника, дозволяє зробити комунікативно цінними практично любі мовні 

одиниці. І так, з якого віку треба починати навчання іноземній мові? Базова програма «Я у Світі» вважає що 

навчання краще починати з п’яти років. Навчання чотирирічок можливе, але малоефективне, може викликати 

труднощі у дітей, а значить зашкодити здоров’ю малюків. 

У вивченні іноземної мови дошкільниками виникає низка специфічних труднощів. Так, у дошкільному 

віці виникають труднощі засвоєння другої мови, оскільки у дошкільнят ще відсутні дійсні та актуальні мотиви 

оволодіння другою мовою. Формування таких мотивів утруднюється у зв'язку з тим, що природне мовне 

середовище з достатньою силою стимулює процеси оволодіння рідною мовою.  

Головними цілями у навчанні дошкільників іноземній мові є: 

- Формувати у дітей початкових навичок спілкування іноземною мовою, 

- Уміння користуватися іноземною мовою для досягнення своїх цілей, вираження своїх думок і 

почуттів в реально виникаючих ситуаціях спілкування, 

- Створення позитивної установки на подальше вивчення іноземних мов, 

- Пробудження інтересу до культури інших країн, 

- Виховання активно-творчого і емоційно-естетичного відношення до слова, 

- Можливість краще пізнати світ [1, с. 232] 

Оволодіння іноземною мовою залишається недостатньо вмотивованим видом пізнавальної діяльності. 

Цілі, які ставлять перед дитиною дорослі, для неї занадто абстрактні, тому весь навчальний процес вимушено 

будується як задоволення пізнавальних, ігрових, особистісних, психофізіологічних потреб і можливостей 

дитини [3; с. 21]. 

Всі існуючі методики навчання англійської мови для дошкільнят можна умовно розділити на: 

- метод заміщення, 

- комунікативний метод, 
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- метод занурення. 

Метод заміщення. Заняття відбуваються повністю українською мовою, англійські слова вводяться 

поступово. Всі матеріали супроводжуються перекладом. Тільки тоді, коли дитина засвоїла лексику, добре знає 

переклад, українські слова заміняються англійськими. Цей метод не дуже ефективний, але корисний на 

початковому етапі навчання англійській. 

Комунікативний метод. Передбачає мінімальне використання української мови на заняттях. 

Українською слово вимовляється тоді, коли коли дитина не розуміє значення слова, а для того, щоб це 

відбувалося рідко, необхідно використовувати якомога більше візуальних матеріалів (картинок, відео, 

театральними виставами). Ефективність цього методу достатньо висока. 

Метод занурення. Відсутність використання рідної мови під час заняття. Дитина засвоює англійську 

мову на рівні з рідною. Цей метод є найбільш ефективним, але вимагає високий рівень підготовки батьків.  

Ці методи самі по собі мають включати в себе різноманітні техніки проведення занять, такі як ігрова, 

розвивальна, проблемна, проектна. Для дітей дошкільного віку найбільш ефективною є ігрова методика. 

Ігрова техніка – основна для дошкільного віку (від 3 до 7 років). Всі заняття відбуваються в ситуації 

«начебто»: начебто потрапили в казку, відправилися в подорож, прийшли в гості до лисички і т.п. Будь-яку 

тему можна обіграти, головне – використовувати більше наглядних матеріалів.[7, с 58] 

Розвивальна техніка – ця техніка заснована на тому, що дитина займається звичними для себе 

справами, але англійською мовою. Наприклад: роздивлятися в книжці картинки і називати їх англійською, 

називати кольори предметів, іграшок під час гри, розповідати про членів родини по фотографіях, сортувати 

великі і маленькі предмети, називаючи це англійською. 

Проблемна техніка. Можна використовувати з 5 років. Дитина має сама здогадатися, як перекладається 

той чи інший вираз. Проблемний метод розрахований на дітей з розвиненим мисленням, тому не підходить для 

зовсім маленьких. Але його можна використовувати вже з 5 років, коли діми можуть добре висловити свою 

думку. 

Проектна техніка. Створення якогось продукту (малюнка, казки, презентації та ін.). навчання мові 

відбувається в процесі створення. Наприклад, намалювати свою кімнату і назвати, що як називається. [5, с. 20] 

Як вже зазначалося, найефективнішою та привабливою для дітей є ігрова методика: процес навчання – 

весела розвиваюча гра, в процесі якої задіяні дорослий та розвиваюче середовище. Важливим аспектом 

успішного опанування англійської мови є створення під час спілкування – ситуації успіху, радості від 

залучення до культури, традицій, звичаїв людей, які розмовляють іншою мовою. Закріплення англійської 

лексики з тем, пропонованих програмою, відбувається під час різноманітних форм спілкування, у 

повсякденному житті. Під час сумісної діяльності, організованих форм роботи діти залюбки використовують у 

самостійних іграх лексичні і граматичні форми, які опанували на заняттях з англійської мови. Під час 

опанування різноманітних тем спілкування свою ефективність показали ігри «Питання – відповідь», коли діти 

не тільки відповідають на питання педагога, а й самі ставлять йому та своїм друзям відповідні питання. Щоб 

зменшити стомлюваність та втрату інтересу у дітей, на занятті проводяться ігри з елементами рухів, з 

командами англійською мовою. Цьому сприяє система використання різновиду спеціальних ігор: альтернативні 

ігри-вправи, диференційовані ігри-вправи, конструктивні, ситуативні ігри-вправи та інші. 

Ефективною формою організації навчальної діяльності є гурток з іноземної мови. Засідання гуртка 

проводиться в більшості випадків один раз на тиждень. Основна мета гуртка – створення позитивної мотивації 

до вивчення іноземної мови.  Однією з форм ефективної організації навчальної діяльності може бути ігровий 

гурток, основною метою якого повинне бути удосконалення мовної і мовленнєвої компетенції дошкільників, 

основний метод навчання та засіб пізнавальної діяльності – гра. Задоволення від участі в грі сприяє швидкому 

засвоєнню інформації, формуванню вмінь та навичок. Дітям дошкільного віку легко імітувати інтонацію, 

працювати хором, вони хочуть спілкуватися, випробовувати свої знання на практиці. Поєднання ігрової, 

навчальної і рухової діяльності забезпечує бажання пізнавати нове і вчити іноземну мову [2, с. 92–93], 

поповнює їх активний словник, допомагає позбутися страхів у спілкуванні нерідною мовою, сприяє 

досягненню високих результатів у її вивченні. 

Працюючи з дітьми дошкільного віку, перш за все необхідно особливу увагу приділяти правильному 

промовлянню англійських звуків. Але є певна кількість дітей, яка потребує допомогу логопеда (мають дефекти 

у вимові звуків рідної мови), тому пояснення і демонстрація педагога правильної артикуляції англійських 

звуків (що доповнюється імітацією) дуже важливо для опанування дитиною іноземною мовою. Попереднє 

опрацювання окремих звуків є важливим підготовчим етапом для ознайомлення дітей з новим навчальним 

матеріалом. Діти дошкільного віку мають звичку «ковтати» слова у рідній мові, не розподіляють речення 

(говорять без зупинки, без логічного наголосу). До значних труднощів опанування дитиною іноземною мовою 

належать: сталий порядок слів, наявність службових слів (артикль, частки, прийменники, сполучники), 

допоміжні дієслова, нові звуки, яких в українській мові немає. Не можна оминути і здатність дитини до 

вивчення іноземної мови (у кожної дитини різні здібності) це вимагає “особистісно орієнтованого підходу у 

навчанні іноземної мови дітей в дошкільному освітньому закладі” [3; с. 5]. 

Навчання дітей дошкільного віку іноземної мови відбувається успішно, якщо звертається увага на такі 

важливі моменти, як: 

1.Дітей дошкільного віку не слід навчати одночасно читання та письма, а доцільно вести заняття в 
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усній формі. 

2.Викладачі мають вимовляти слова, поєднання слів, пропозиції, а діти повторювати їх усно. 

3.Навчання йде в послідовності. Поступово від окремих слів і пропозицій викладачі переходять до 

усного читання оповідань, які діти повинні розуміти зі слуху. Від усного перекладу окремих речень з рідної 

мови англійською мовою, а потім до їх самостійного викладу якихось нескладних думок іноземною мовою. 

4. Необхідна регулярність у проведенні занять. Необхідно займатися з дітьми щодня, але не 

втомлювати їх, особливо на першому етапі навчання. Набагато більше користі принесуть щоденні заняття по 30 

хвилин, ніж два-три рази на тиждень по 1 годині.[6,78]. 

Серед основних проблем організації навчання іноземної мови у ДНЗ  виявлено недостатню 

сформованість пізнавальної самостійності і монологічного мовлення іноземною мовою дітей дошкільного віку; 

необхідність постійного мотиваційного забезпечення навчальної діяльності; недосконале технічне та 

матеріальне забезпечення процесу навчання; недостатній рівень готовності вчителів іноземної мови ефективно 

організовувати навчальну діяльність дітей дошкільного віку. 

Висновки. Отже, проблема раннього навчання іноземної мови полягає в необхідності вишукати 

резерви в організації ефективного навчання на основі врахування вікових та індивідуальних особливостей. 

Дошкільний вік дитини є найбільш сприятливим для оволодіння іноземною мовою, оскільки в цей період 

розвитку для дитини-дошкільника є характерним інтенсивне формування пізнавальних здібностей, швидке і 

легке запам'ятовування мовної інформації, особлива чуйність до явищ мови, здатність до імітації тощо. 

Підводячи підсумки, можна сказати, що вивчення англійської мови починаючи з дошкільного віку є цілком 

актуальним і навіть потрібним. Для здійснення навчання іноземній мові, на даний час, існує велике 

різноманіття методик та технік для зручного вивчення англійської мови дошкільниками в ДНЗ та вдома. Також 

визначено, що вивчати англійську мову з дошкільного віку є менш травматичним і складним для дитини ніж в 

більш старшому віці, тому вивчення іноземної мови краще починати саме з дошкільного віку. 
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УДК 373.5.016:811.161.2(07)                                                                           Л.В. ЛУК’ЯНИК, Ю.О. КОНОНЧУК  

 

СИСТЕМА РОБОТИ НАД ЗАСВОЄННЯМ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ГРАМАТИЧНОГО 

ПОНЯТТЯ «ПРИКМЕТНИК» 

 

Анотація. У статті з’ясовано процес формування граматичного поняття «Прикметник» у методиці 

навчання української мови в початковій школі, визначено особливості мовленнєвого розвитку учнів початкових 

класів.  

Ключові слова: оволодіння граматичним матеріалом,  мовленнєвий розвиток, учні початкових класів. 

 

Постановка проблеми. Одним із основних положень програм з української мови для початкової ланки 

освіти є всебічний розвиток усного й писемного мовлення учнів, що передбачає реалізацію учителем наступних 

завдань: поповнення й активізацію лексичного запасу, формування вмінь усного і писемного мовлення, 

забезпечення розумового розвитку учнів [3]. Саме тому на кожному уроці необхідно працювати над словом і 

словосполученням, образним висловлюванням, точністю й доречністю їхнього вживання, умінням свідомо 

підходити до правильного оформлення власної думки, розвивати в учнів інтерес і увагу до слова у процесі 

оволодіння граматичним матеріалом. 
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