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ВСТУП 

В умовах відродження та розбудови гуманітарного потенціалу 
сучасної України дедалі актуальнішою стає проблема реалізації 
Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI ст.»), в 
якій зауважено, що до основних пріоритетів та перспектив 
майбутнього освітнього розвитку відносяться завдання підготовки 
нового покоління педагогічних працівників, підвищення загальної 
культури професійної кваліфікації та соціального статусу педагога до 
рівня, що відповідає його ролі в суспільстві. Якісна оптимізація рівня 
розвитку професійних здібностей сучасного вчителя має бути 
забезпечена за умови відповідної методичної освіти. 

Вагому роль у підготовці висококваліфікованого вчителя 
відіграє курс методики викладання іноземної мови у дошкільних 
навчальних закладах та початковій школі, безпосередньо 
спрямований на формування його професійно-методичних знань, 
умінь та навичок. Курс методики викладання іноземної мови у 
дошкільних навчальних закладах та початковій школі займає одне з 
провідних місць у професійній підготовці майбутніх вчителів 
іноземної мови й покликаний забезпечити не тільки високий рівень 
професійних знань і вмінь, а й формувати творчу особистість, здатну 
до самовдосконалення і самоосвіти. 

Сучасна методика викладання іноземної мови у дошкільних 
навчальних закладах та початковій школі – комплексна наукова 
дисципліна, яка спирається на педагогіку, психологію, лінгвістику та 
психолінгвістику, а її прикладний характер забезпечує досвід 
викладацької практики. В опануванні методики викладання іноземної 
мови у дошкільних навчальних закладах та початковій школі важливу 
роль відіграє вивчення теоретичного матеріалу, проте особливе 
значення має практична та самостійна робота студентів або 
викладачів, які підвищують свій рівень кваліфікації. 

Навчально-методичний посібник спрямований на допомогу 
студентам, які вивчають іноземну мову та викладачам методики 
вищих навчальних закладів в організації вивчення навчального курсу 
«Методика навчання іноземної мови у дошкільних навчальних 
закладах та початковій школі». В посібнику розглядаються вузлові 
питання сучасної методики викладання іноземної мови. Навчально-
методичний матеріал курсу відображає нові концептуальні засади 
освіти в Україні, поєднує традиційні й нові технології викладання 
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методики навчання іноземної мови, містить конкретний матеріал, що 
стане в пригоді як молодим, так і досвідченим учителям. Головні 
принципи, на яких будується курс, – науковість, системність, 
історизм, порівняльний підхід, орієнтованість на усвідомлене 
сприйняття науково-навчального матеріалу, професійний інтерес. 
Важливу роль у викладанні курсу відіграють принципи 
розвивального, особистісно-орієнтованого, лінгво-культурознавчого 
підходів. На практичних заняттях студент має постати в ролі 
майбутнього вчителя, котрий використовуватиме навчальний 
матеріал у професійній діяльності. 

У розділах посібника висвітлено основні методологічні засади, 
необхідні для підготовки кваліфікованого фахівця, який володіє 
належними компетенціями, що забезпечать належний професійний 
рівень викладання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах 
та початковій школі. Інформаційний матеріал посібника вбирає до 
себе лекційний теоретичний курс, у якому зазначено актуальні 
методичні проблеми та підходи до їх розвʼязання з погляду 
методичного досвіду, накопиченого сучасною наукою, а також 
практичні рекомендації щодо організації різних типів уроків та занять 
з вивчення іноземної мови у дошкільних навчальних закладах та 
початковій школі. 

Скребкова – Пабат М. А., Фінчук Г. В.
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