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Посібник із курсу „Література іноземної мови для дітей” спрямований на
ознайомлення  студентів,  що  опановують  напрям  підготовки  „6.010101  –
Дошкільна  освіта”,  з  кращими  творами  зарубіжних  письменників  для  дітей.
Запропонований  для  вивчення  матеріал  допоможе  майбутнім  педагогам
компетентно  розглядати  художні  тексти,  вільно  оперувати  літературною
інформацією, творчо підходити до тлумачення мистецьких образів.

Книжка розрахована  на  студентів,  учителів,  вихователів,  а  також на  всіх
читачів, небайдужих до мистецтва слова.



Передмова

Курс  „Література  іноземної  мови  для  дітей”  має  на  меті  зорієнтувати
майбутніх  спеціалістів  на  вивчення  кращих  творів  світового  письменства  для
найменших читачів. Ознайомлення з текстами зарубіжних майстрів слова долучає
студентів-нефілологів до світового літературного процесу, озброює їх знаннями
історичного  розвитку  дитячої  літератури,  формує  навички  критичної  оцінки
художніх творів,  ідейно-естетичного їх аналізу. Це обумовлює значимість курсу
літератури іноземної мови для дітей у системі підготовки майбутніх працівників
дошкільної освіти. 

Представлений  посібник  допоможе  студентам  набути  ґрунтовні  й
систематичні  знання  з  усіх  розділів  курсу;  засвоїти  провідні  літературознавчі
поняття; виховувати повагу до світової літератури; сформувати вміння й навички
літературознавчого аналізу художніх текстів.

Логіка  і  структура  посібника  відповідає  сучасним  вимогам  організації
навчального процесу. Книжка зорієнтована на чинну навчальну програму, за якою
працюють студенти четвертого курсу (напряму підготовки 6.010101  „Дошкільна
освіта”)  навчально-наукового  інституту  педагогіки  Житомирського  державного
університету імені Івана Франка. 

У посібнику представлені: 
– рекомендації щодо організації самостійної роботи; 
– складові модуля „Література іноземної мови для дітей”; 
– програмні тексти зарубіжних письменників (в українському перекладі); 
– список рекомендованої літератури. 
Сподіваємося,  що  наша  книжка  стане  у  пригоді  не  тільки  школярам,

студентам, працівникам дошкільних закладів, а й усім читачам, небайдужим до
мистецтва слова.

Із повагою, Ірина Голубовська та Кирило Гаращук
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