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Вступ
Актуальність та доцільність дослідження. Складний і багатогранний
процес глобалізації, що поширюється на всі сфери суспільного життя, зумовив
перегляд змісту навчання в системі освіти. Взаємозближення культур різних
народів, обумовлене розвитком науки і техніки, призвело до того, що діти з
раннього віку все частіше опиняються включеними у багатовимірний
інформаційний

простір,

успішне

орієнтування

в

якому

забезпечує

комунікативна (у т. ч. й іншомовна) компетентність.
Національна доктрина розвитку освіти в Україні ХХІ століття, Закон
України "Про дошкільну освіту", Базовий компонент початкової та дошкільної
освіти в Україні проголошують освітніми пріоритетами забезпечення
гармонійного та різнобічного розвитку особистості, формування у неї цілісної
картини світу, що спонукає до підвищення статусу іноземної мови як
важливого засобу комунікації та навчального предмета.
Це вимагає переходу від директивної до особистісно-зорієнтованої
моделі навчання й виховання, що націлює на пошук нових шляхів і засобів, які
забезпечуватимуть розвиток внутрішніх можливостей учнів, їхніх інтересів та
творчих здібностей.
Нові орієнтації й цінності сучасної освіти обумовили необхідність
перенесення терміну навчання іноземної мови з підліткового на ранній
(старший дошкільний і молодший шкільний) вік як сензитивний до оволодіння
іншомовним спілкуванням та його переорієнтацію на комунікативнодіяльнісне, особистісно

орієнтоване

та

культурологічне

спрямування

навчального процесу.
Проблема навчання англійської мови дітей дошкільного віку досліджено
та описано в працях багатьох вчених-педагогів та методистів. Педагогічні
засади активізації вивчання іноземної мови дітей шестирічного віку в умовах
дошкільного

закладу освіти

теоретично

обґрунтовані дослідженнями

Ш.Амонашвілі, Н.Гальскова, Є.Протасова, Т.Шкваріна та ін.
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Необхідність використання індивідуального підходу у процесі вивчення
іноземної

мови

підтверджується

також

результатами

теоретико-

експериментальних пошуків окремих науковців (В.Андрієвська, Є.Аркін,
Л.Беккер та ін.). Оновленню змісту та організації навчання іноземної мови у
дошкільних закладах присвячено значну кількість наукових досліджень
(Г.Глотова, Т.Чистякова та ін.).
Теоретичним та практичним засадам ефективного навчання іноземної
мови дітей шестирічного віку, орієнтованого на особистісний розвиток
вихованців присвячені дослідження О.Бахталіна, О.Бігич, Є.Протасова та ін.
Питанню індивідуального підходу у процесі раннього вивчення іноземної
мови як засобу розвитку дитини в соціумі присвячено ряд психологопедагогічних праць (В.Андреєв, Л.Деркач, О.Савченко, М.Феденко та ін.).
Таким

чином,

проблема

раннього

вивчення

англійської

мови

розглядається як засіб розвитку дитини в соціумі, що допомагає розкрити її
особистісний потенціал, забезпечує повноцінний розвиток, формування
особистості, реалізацію виховних, розвиваючих, освітніх та практичних цілей.
Вирішення означеної проблеми завдяки посиленню індивідуального підходу в
процесі оволодіння іноземною мовою допомагає знаходити резерви в
організації навчання та скористатися перевагами сензитивного періоду
засвоєння іноземної мови в дошкільному віці.
Однак, незважаючи на достатню кількість наукових досліджень,
залишається недостатньо дослідженою проблема форм, методів та засобів
здійснення індивідуального підходу до навчання англійської мови дітей
шестирічного віку, визначення специфічних видів діяльності та умов для його
реалізації.
Актуальність і соціально-педагогічна значущість проблеми, її недостатня
теоретична і методична розробленість у практиці сучасних закладів освіти
зумовили вибір теми дослідження: "Індивідуальний підхід до вивчення
іноземної мови з дітьми шестирічного віку".
Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес в дошкільному
4

навчальному закладі та початковій школі.
Предмет дослідження: зміст, форми та методи реалізації
індивідуального підходу в оволодінні іноземним мовленням дітьми шостого
року життя.
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, розробити та
експериментально перевірити ефективність особистісно орієнтованої
методики навчання англійської мови дітей шостого року життя в умовах
дошкільного навчального закладу.
Відповідно до предмета і мети визначено завдання дослідження:
1. дослідити історичний аспект проблеми у педагогічній теорії і практиці,
проаналізувати основні поняття;
2. з’ясувати специфіку підготовки та вікові можливості дітей шостого року
життя як передумови готовності до оволодіння іноземною мовою в умовах
дітячого садка;
3. дослідити особливості навчання іноземної мови в сучасних навчальних
закладах різного типу, уточнити його зміст та шляхи інтеграції іноземної
мови у дитячі види діяльності з урахуванням специфіки індивідуального
підходу;
4. обґрунтувати і перевірити ефективність індивідуального підходу у
навчанні
дошкільників
іноземної мови
у процесі
діяльності
експериментального гуртка "Говоримо англійською".
Для розв’язання визначених завдань було використано комплекс
теоретичних і емпіричних методів дослідження:
– теоретичні:

аналіз,

порівняння,

класифікація,

систематизація

та

узагальнення експериментальних даних на основі вивчення психологопедагогічної літератури, аналізу педагогічного досвіду для більш глибокого
обґрунтування досліджуваного матеріалу;
– емпіричні:

педагогічний

експеримент,

анкетування,

інтерв’ювання,

тестування учнів, учителів та батьків, статистичні методи обробки
експериментальних даних для організації та підтвердження результатів
експерименту.
Організація дослідження. Дослідження здійснювалося у три етапи
протягом 2013 - 2015 навчального року.
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На першому етапі – теоретико-аналітичному – проаналізована наукова
література з теми дослідження, визначено об'єкт, предмет, мету, завдання;
розроблено програму дослідницької роботи.
На

другому етапі

–

дослідно-експериментальному

–

проведена

експериментальна робота, систематизовано форми, методи та засоби
реалізації індивідуального підходу у вивченні іноземної мови дітьмі
шестирічного віку в умовах дітячого садка.
На третьому етапі – узагальнюючому – проаналізовано матеріали
констатуючого та формуючого експерименту, узагальнено його результати,
систематизовано

дослідницькі

матеріали,

завершено

оформлення

магістерської роботи.
Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна
робота проводилася на базі дитячого навчального закладу "Казка" с. Квітневе
та Квітневої ЗОШ І-ІІ ступенів Коростишівського району Житомирської
області. Усього дослідженням було охоплено 17 вихованців дитячого садка, 9
учнів першого класу, 15 вчителів початкової школи, 27 вихователя, 36 батьків.
Теоретичне значення одержаних результатів полягає у тому, що:
 проведено теоретичний аналіз проблеми індивідуального підходу в
історико-педагогічному аспекті;
 уточнено сутність та взаємозв'язок основних понять досліджуваної
проблеми;
 визначено форми, методи та засоби індивідуального підходу у вивченні
іноземної мови дітьми шестирічного віку.
Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що:
♦ вдосконалено та практично апробовано форми, методи індивідуального
підходу у вивченні іноземної мови у гуртку "Говоримо англійською";
♦ проведено порівняльний аналіз ефективності навчання дітей шестирічок
іноземній мові у дошкільній і початковій ланках освіти;
♦ участь у методичному об’єднанні Квітневої загальноосвітньої школи ІІІ ступенів та дошкільного навчального закладу "Казка" с. Квітневе
6

Коростишівського району Житомирської області з доповіддю щодо проблеми
індивідуального підходу у вивченні іноземної мови дітей шестирічного віку;
♦ досліджувані матеріали використані для написання статті "Деяки
аспекти індивідуального підходу до вивчення іноземної мови дітьми
шестирічного віку" в збірку науково-методичних праць "Ступенева
педагогічна освіта: проблеми, досвід, перспективи" / за ред. докт. пед. наук,
проф. кафедри педагогіки Вітвицької С.С., канд. пед. наук, доцента кафедри
педагогіки Мирончук Н.М. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. –
240с.;
Структура роботи: магістерська робота складається зі вступу, двох
розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку
використаної літератури (107 джерел), 5 додатків. Загальний обсяг роботи –
111 сторінок, основний зміст викладено на 84 сторінках.
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ВИСНОВКИ
В умовах реформування сучасної освіти значно змінюються підходи до
навчання дошкільників та молодших школярів іноземної мови. Проведений
теоретичний аналіз проблеми і результати експериментального дослідження
підтвердили висунуту гіпотезу, що дозволило сформулювати такі висновки.
Дослідження історичного аспекту проблеми навчання іноземної мови
дошкільників дозволило простежити її динаміку, викликану змінами, що
відбулися у системі освіти, галузях педагогічної науки, і визначити освітні
тенденції її становлення у контексті гуманістичної особистісно орієнтованої
освітньої парадигми на засадах індивідуального підходу.
Аналіз основнх понять дослідження дозволив усвідомити їх сутність,
уточніти означення та окреслити систему індивідуалізованого навчення
іноземної мови на основі врахування психофізіологічних особливостей дітей
дошкільного віку, їхнього життєвого і лінгвістичного досвіду; визначити
теоретичні і методичні положення раннього навчання іноземної мови на
основі теорії мовленнєвої й ігрової діяльності та індивідуального підходу.
З’ясування специфікі підготовки та вікових можливостей дітей шостого
року життя як передумови їх готовності до оволодіння іноземною мовою в
умовах дітячого садка у педагогічній теорії і практиці засвідчує відсутність
єдиного погляду щодо періоду започаткування цього процесу. Більшість
фахівців схиляється до думки, що найбільш сприятливим для навчання
іноземної мови сучасних дошкільників є шостий рік життя.
Основою готовності дітей до опанування іноземної мови є розвинені у
відповідності з віком пізнавальні процеси, сформованість мовленнєвої
діяльності рідною мовою, готовність до співпраці з дорослим та сформовані
базові якості особистості (ініціативність, відповідальність, самостійність).
У процесі дослідження специфіки навчання іноземної мови в сучасних
дошкільних навчальних закладах різного типу, узагальнення поглядів
науковців, педагогічного досвіду уточнено зміст та шляхи інтеграції іноземної
мови у дитячі види діяльності з урахуванням специфіки індивідуального
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підходу, виділено компоненти навчання; визначено перелік cфер спілкування
(сімейна; соціально-культурна; сервісна; видовищно-масова), а також сфер
діяльності (ігор, захоплень, природи); виділено традиційні теми для
іншомовного спілкування.
Проведена дослідницька робота дозволила обґрунтувати і розробити
програму та систему експериментальної діяльності гуртка "Говоримо
англійською" на основі створення розвивального середовища як особливої
форми організації особистісно орієнтованого навчання іноземної мови у
дошкільному закладі, що дозволяє забезпечити засвоєння вихованцями
мовленнєвих зразків природним шляхом, сприяє виникненню та закріпленню
стійких асоціативних зв’язків між звуковою формою іноземної мови і
предметами та явищами довкілля, формуванню базових якостей особистості,
є запорукою успішного навчання.
Проведена експериментальна робота з метою перевірки ефективності
діяльності експериментального гуртка "Говоримо англійською" та виявлення
впливу на підготовку вихованців дитячого садка до шкільного навчання
дозволила стверджувати, що активізація англомовної мовленнєвої діяльності
дітей шостого року життя забезпечує інтегрування іноземної мови у зміст
передбачених програмою дошкільного закладу видів діяльності, сприяє
формуванню у вихованців цілісної картини світу і себе як активної особистості
в ньому.
Проблема організації навчання іноземних мов дітей дошкільного віку
складна й багатогранна і не вичерпується розглянутими у пропонованому
дослідженні аспектами. Подальшого вивчення, на нащ погляд, потребує
визначення змісту інтегрованого навчання іноземної мови дошкільників в
поєднанні з музичною діяльністю та ознайомлення з природою.
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