
Силабус освітнього компоненту 

Технології викладання іноземної мови в початковій школі 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Освітня програма Дошкільна освіта та Початкова освіта 

Освітній рівень другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни вибіркова 

Мова викладання Українська/англійська 

Цілі 

Проблема пошуку шляхів організації освітнього 

процесу в закладі дошкільної освіти так, щоб 

відбувався безперервний пізнавальний розвиток дітей, 

формувалися інтегровані знання, закладалися основи 

формування життєвої компетентності є надзвичайно 

актуальною. 

Це вимагає ґрунтовної та високопрофесійної 

підготовки майбутніх вихователів до здійснення 

інноваційної практичної діяльності, впровадження 

найсучасніших освітніх технологій, готовність діяти та 

змінюватися, постійно само розвиватися Цей курс 

ставить за мету розкрити перед студентами зміст і 

методику застосування інноваційних освітніх 

технологій у галузі мовленнєвої та математичної 

діяльності дітей дошкільного віку. 

Результати навчання 

КСП-1 Застосування відомих технологій початкової 

освіти в процесі організації різних напрямів навчання й 

виховання молодших школярів 

КСП-2 Здатність оперувати сучасними науковими 

позиціями щодо вимог до організації педагогічного 

процесу в початковій школі, його мети, завдань, 

принципів та основних напрямів 

КСП-3 Цілісне уявлення про сучасні теорії й методики 

навчання й виховання дітей молодшого шкільного віку, 

вільне оперування інноваційними технологіями 

початкової освіти 

КСП-4 Загальні уявлення про інноваційні технології у 

викладанні дисциплін мовно-літературної галузі 

(іншомовна освіта) у початковій школі та специфіка 

ознайомлення з ними студентів 

Зміст 

Методична система навчання іншомовної комунікації: 

Методи (загальні: демонстрація, пояснення, 

вправляння та спеціальні: (Task-based 

learning/навчання, що базується на завданнях), 

(Presentation-Practice-Production / Представлення-

Практика-Продукування), Лексичний метод (Lexical 

Approach), Метод функцій (Functional Approach), 

Комунікативні методи (Communicative Approaches), 

Граматико-перекладний підхід (Grammar-Translation 

Approach), (Total Physical Response - Повне фізичне 

відтворення), Сугестивне відкриття (Guided discovery), 

Content-based learning (навчання, що базується на 

змісті), Content and Language Integrated 



Learning/навчання мови через інтеграцію). 

Інформаційно-комунікативні технології як засіб 

реалізації формування іншомовної компетентності в 

умовах дистанційного навчання. Медіаосвітні ігри в 

умовах дистанційного навчання. Інтерактивна дошка 

Padlet. Створення ігор з використанням інтернет 

платформи LearningApps. Створення он-лайн тестів для 

здійснення контролю знань та вмінь учнів засобами 

Google forms.  Інші ікт-ресурси в умовах дистанційного 

та змішаного навчання (Power Point, Zoom, My 

Classroom та ін.). Інтерактивні технології формування 

іншомовної компетентності. 

ТРВЗ-технології . Елементи ейдотехніки в навчанні 

англійської мови молодших школярів. Ігрові технології 

та комунікативно-ігровий підхід. Проєкнта технологія 

на уроках англійської мови в початковій школі. 

Курс/семестр І (ІІ) 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

4,5 кредити ЄКТС (135 год) 

 

Денна форма 

Лекцій – 28 год 

Практичних – 20 год 

Самостійна робота – 87 год 

Залік 

Заочна форма 

Лекцій – 6 год 

Практичні – 4 год 

Самостійна робота – 125 год 

Залік  

Кафедра методик дошкільної та початкової освіти 

Викладач доцент Нікітіна О.О. 

Контактна інформація nikitina_dystance@ukr.net 

Система оцінювання 

Розподіл балів, що присвоюються студентам з 

навчальної дисципліни «ТВІМ у ПШ», є сумою балів 

за виконання практичних завдань та самостійну роботу 

плюс бали, отримані під час виконання творчих 

завдань. Залік виставляється за результатами 

накопичених балів за весь курс 

Сторінка курсу на платформі 

MOODLE 

https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/apps/ 

http://moodle.kspu.kr.ua/mod/forum/discuss.php?d=1234 
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