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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДРУГОЇ МОВИ 

Викладач - к.пед.н., доц. Козлюк Ольга Андріївна 

Кількість кредитів - 3 

Семестр - 3 

Анотація дисципліни 

Методика навчання другої мови належить до вибіркових дисциплін 

підготовки фахівців спеціальності 012 Дошкільна освіта. Він знайомить 

здобувачів вищої освіти з особливостями навчання дітей раннього та 

дошкільного віку другої мови. У курсі розглядаються три основні аспекти: 

- особливості навчання української мови дітей національних спільнот;

- особливості навчання спорідненої мови (на прикладі російської мови);

- особливості навчання іноземної мови дітей дошкільного віку (на

прикладі іноземної мови). 

Вивчення навчальної дисципліни “Методика навчання другої мови” 

дозволить  розширити світосприйняття, розуміння особливостей навчання 

дітей раннього і дошкільного віку. Актуальність вивчення дисципліни 

зумовлюється й інтеграцією української освіти в європейський освітній простір. 

Опанування знаннями з курсу реалізується за допомогою основних 

організаційних форм навчання: лекцій, практичних занять, консультацій, 

самостійної роботи тощо. Остання займає провідне місце в системі освітнього 

процесу та передбачає виконання творчих завдань, написання творів тощо. 

Метою викладання дисципліни є: озброєння здобувачів вищої освіти 

теоретичними знаннями з методики навчання другої мови у закладі дошкільної 

освіти та навчити використовувати у практиці роботи з дітьми дошкільного віку. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: розкрити теоретичні 

основи методики навчання другої мови; дати наукові знання про 

близькоспорідненість української і російської мов; ознайомити здобувачів 

вищої освіти із завданнями, змістом й методикою навчання дітей українського 

мовлення в закладах дошкільної освіти (групах) національних спільнот, 

близькоспорідненої та іноземної мови; озброїти практичними навичками роботи 

з дітьми для навчання їх другої мови. 

Очікуванні результати вивчення курсу 

У процесі вивчення дисципліни у здобувачів вищої освіти формуються такі 

компетентності:  

інтегральна: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

в галузі розвитку, навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів 

педагогічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

загальна: 

КЗ-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

КЗ-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  
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КЗ-6. Здатність до міжособистісної взаємодії.  

КЗ-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

КЗ-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

спеціальні: 

КС-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації.  

КC-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових 

якостей особистості (довільність, самостійність, креативність, 

ініціативність, свобода поведінки, самосвідомість, самооцінка, самоповага).  

КС-3. Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, 

пізнавальних дій у дітей раннього і дошкільного віку. 

КС-5. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення 

як засобу спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими. 

КС-6. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку навичок 

свідомого дотримання суспільно визнаних морально-етичних норм і 

правил поведінки.  

КС-7. Здатність до національно-патріотичного виховання дітей раннього і 

дошкільного віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста; 

інтерес і повага до державних символів України, національних традицій, 

звичаїв, свят, обрядів).  

КС-9. Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних 

форм мислення та свідомості в дітей раннього і дошкільного віку.  

КС-15. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей 

раннього і дошкільного віку з особливими освітніми потребами відповідно 

до їхніх можливостей. 

КС-18. Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію 

та застосовувати її в роботі з дітьми, батьками.  

КС-19. Здатність до комунікативної взаємодії з дітьми, батьками, колегами.  

КС-20. Здатність до самоосвіти, саморозвитку, до безперервності в освіті 

для постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, 

перетворення набуття освіти в процес, який триває впродовж усього життя 

людини.  

 

 Програмні результати навчання  

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, 

мету, завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до навчання у школі; 

знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і розвитку дітей 

раннього і дошкільного віку. 

ПР-02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та 

виховання дітей раннього і дошкільного віку з використанням базових 

психологічних і педагогічних понять та категорій. 

ПР-05. Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї 

та школи. Залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми 

раннього і дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. 
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ПР-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з 

урахуванням вікових та індивідуальних можливостей дітей раннього і 

дошкільного віку, дітей з особливими освітніми потребами та складати 

прогнози щодо його ефективності. 

ПР-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку для дітей з 

особливими освітніми потребами та необхідні для навчання документи; 

бути знайомим з універсальним дизайном в освіті та розумним 

пристосуванням. 

Пр-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, розуміти 

можливості опори на нього в подальшій роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, керуючись 

психолого-педагогічними принципами його організації в системі 

дошкільної освіти та взаємодії з сім’єю. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і 

дошкільного віку на основі програм дошкільної освіти та знань про 

культурно-історичний досвід українського народу, загальнолюдські 

культурні та етико-естетичні цінності. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і розвивальне 

міжособистісне педагогічне спілкування з дітьми дошкільного віку та 

особистісно- і соціально зорієнтоване спілкування з батьками. 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального предметно-

ігрового, природно-екологічного, пізнавального, мовленнєвого 

середовища в різних групах раннього і дошкільного віку. 

ПР-22.Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і 

дошкільного віку. 


