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 Навчальний посібник розроблено на основі системно-комунікативного 

методу професора Мартинової Р. Ю., яких ґрунтується на наступних принципах: 

відповідності навчального матеріалу реальним психофізіологічним і 

навчальним можливостям магістрів, мотивації навчання; обов’язкового 

засвоєння на заняттях нового матеріалу і його різнопланового поєднання з 

раніше вивченим; рівних можливостей для всіх студентів магістрів, що 

запобігає появі відстаючих і прогалин в їхніх знаннях; регулярної зміни видів 

діяльності на заняттях; переходу до вивчення наступного матеріалу за умови 

міцного засвоєння попереднього; систематичного заохочення магістрів до 

навчання й обговорення даних тем; об’єктивного і демократичного оцінювання 

результатів навчальної діяльності. 

 Даний посібник засновано на засадах інтегрованого процесу навчання, в 

якому синтезовані цілі, зміст,  методи і засоби навчання професійної та 

англомовної діяльності. 

 Навчальний посібник рекомендовано для магістрів та студентів вищих 

навчальних закладів спеціальності дошкільна освіта.  
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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Навчальний посібник Ірхіної Ю. В. розраховано для магістрам, які 

набувають спеціальність вихователів у закладах дошкільного виховання, а 

також для батьків, які самостійно навчають англійській мові дітей.  

Комплексний підхід до вивчання іноземної мови, якій передбачає виробку 

у студентів автоматизованих граматичних і фонетичних навичок, навичок 

читання професіональної літератури та розвиток усного і писемного мовлення, 

допомагає закласти фундамент правильної артикуляції англійських звуків та 

інтонаційного оформлення усного мовлення, розширити словниковий запас 

слухачів курсу в галузі професійної діяльності. Підготовчий етап роботи з 

текстом є аналізом граматичного коментарю та виконанням граматичних і 

фонетичних вправ. Граматичний курс організовано за принципом 

функціонування в усному мовленні з урахуванням ускладнення граматичних 

структур, а також типових помилок тих, хто навчається.      

 Посібник забезпечує засвоєння загальної та професійної лексики і має 

завдання ознайомити студентів з найбільш уживаними словами й 

словосполученнями в галузі виховання дітей дошкільного віку.   

 Структура посібника передбачає 10 уроків, кожен з яких містить 

фонетичні й лексико-граматичні вправи, тексти для читання й комунікативні 

завдання. Лексичний матеріал підкріплено текстовим матеріалом. Після читання 

тексту рекомендовано переклад окремих речень і відповіді на запитання. До 

тексту додається список слів і висловлювань для їх опанування та використання 

в мовленні. Закріплення лексичного матеріалу здійснюється засобами 

комунікативних вправ і доповнює матеріал для ознайомлення із життям дітей у 

дитячому садку.  

        У посібнику представлені креативні комунікативні завдання, за допомогою 

яких магістрам мають можливість висловлювати свої міркування з вирішення 

питань, які обговорюються в текстах. 

     Автор сподівається, що цей навчальний посібник допоможе магістрам, які 

навчаються за спеціальністю «Дошкільне виховання», зробити заняття 



цікавішими, кориснішими для них та дізнатися більше про життя дітей. 


