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Впровадження нової стратегії розвитку освіти передбачає глибоке 

реформування навчально - виховного процесу в усіх його аспектах, орієнтацію його 

на всебічний розвиток потенційних можливостей учнів, зміни в методиках та змісті 

навчання, особистісно-орієнтований виховний процес.  Безумовно, постає проблема 

нового змісту та нових методів навчання в вищій школі.  Тому, на нашу думку, одне 

з головних завдань підготовки вчителя – це розвиток індивідуального стилю 

діяльності майбутнього викладача дошкільної ланки освіти. В процесі навчання у 

ВНЗ потрібно допомогти людині розробити такий стиль діяльності, який найбільше 

відповідає її індивідуальним особливостям і обраній професії. Тому ми вважаємо, 

що потрібно прагнути будувати освітній процес таким чином, щоб кожний студент 

успішно опанував цілісний досвід професійної діяльності, але в індивідуально – 

неповторному поєднанні його основних складових. 

 Потреба в індивідуально-творчому розвитку студентів зумовлюється 

цільовими настановами сучасної професійної школи. Індивідуальний творчий 

розвиток студентів ґрунтується на особистісному підході до формування творчих 

професійних здібностей людини, де найбільш ефективним засобом розвитку 

професійних здібностей вважають формування певної структури особистості  

  Ефективність навчального процесу з іноземної мови визначається 

правильним підбором навчальних засобів та узгодженням і науково обґрунтованим 

використанням методів та прийомів навчання. Організація ефективної взаємодії 

прийомів і методів навчання з навчальними засобами не можлива без урахування 

психічних особливостей тієї чи іншої вікової групи. Мовна чи мовленнєва 

компетенція, за визначенням дослідників у галузі психології навчання іноземних 

мов, є показником рівня досконалості навичок та вмінь іншомовного спілкування 

учнів, сформованості в них мовленнєвих механізмів. Професійно-педагогічна 



компетенція вчителя іноземної мови формується у ході професійно-орієнтованого 

навчання в педагогічному ВНЗ.   

 Специфічною ланкою іншомовної освіти є дошкільна ланка. Специфіка ланки 

визначається як необов’язковим характером навчання дітей іноземної мови, так і 

віковими особливостями дітей, найхарактернішими з яких є не сформованість 

довільної уваги та пам’яті і схильність до гри. У наш час дошкільна іншомовна 

освіта вийшла за межі експериментального  навчання, залучення до неї дітей певних 

соціальних груп стає ознакою сьогодення. Незважаючи на необов’язковість, платних 

характер такого виду навчальних послуг, дошкільну іншомовну освіту, в першу 

чергу англомовну, здобуває все більше дітей. На сьогодні така підготовка 

здійснюється у різноманітних формах – як індивідуально, так і в колективі. 

Реформування освіти логічно надає іншого статусу п’ятиліткам – певна кількість 

груп дітей цієї вікової категорії вже стали підготовчими до школи. Існує ще багато 

проблем щодо дошкільної іншомовної освіти, які повинні залишатися в центрі уваги 

теорії та методики дошкільної освіти, лінгводидактики. По-перше, це суперечність 

між практичними потребами ланки дошкільної іншомовної освіти з одного боку, та 

рівнем наукового та навчально-методичного забезпечення з другого. По-друге, 

нерідко дошкільне навчання іноземної мови здійснюється без урахування віку дітей 

і ставить за мету дати лише знання основ лексики. У дошкільну ланку освіти, яка 

має свої педагогічні закономірності, внесена шкільна методика навчання. Досвід 

багатьох спеціалістів свідчить про те, що перенесення шкільних методів роботи в 

педагогічну діяльність із дошкільниками не дає належних результатів у навчанні їх 

іноземної мови. 

 Саме на 3 курсі студенти приступають до вивчення основ їх майбутньої 

спеціальності. Але, на жаль, склалося так, що лише незначна кількість випускників 

педагогічних вузів продовжують свій професійний шлях у закладах освіти. На це є 

багато причин, та головною з них є відсутність бажання та зацікавленості у процесі 

викладання іноземної мови. У викладачів початкової ланки у вивченні іноземної 

мови це відбувається, на нашу думку тому, що колишні студенти приходячи до 

дитячого садочку переносять ті ж самі методи викладання, за допомогою яких їх 



навчали у вузі або їм приходиться переучуватися самостійно. Тому ми вважаємо, що  

майбутні викладачі англійської мови у дитячому навчальному закладі та у 

початковій школі мають використовувати саме той вид пам’яті, який є домінуючим 

у цьому віці, тобто образну та емоційну пам’ять. Для цього вони мають володіти 

навичками викладання іноземної мови, залучаючи до цього саме вказані види 

пам’яті. Ми вважаємо це доцільним, тому що образна пам’ять є більш економічною 

ніж словесно-логічна пам’ять; вона повертає цілісне дитяче сприйняття світу; навчає 

творчому мисленню; знімає стрес навчання; звільняє час та покращує здоров’я; 

підвищує об’єм оперативної пам’яті. Ми вважаємо, що використання прийомів 

образного та емоційного запам’ятовування підвисить впевненість студентів у собі та 

у правильності обраної професії, якість навчання, кількість матеріалу, що  

запам’ятовується. Крім того, має зрости зацікавленість у процесі отримання 

інформації, а значить, і в процесі майбутній педагогічній діяльності. 

 Одним з важливіших критеріїв педагогічної майстерності в сучасній 

психології вважається результативність роботи вчителя, яка проявляється у високій 

успішності учнів та такій ж само високій зацікавленості у предметі, тобто педагог є 

майстром, якщо вміє навчити всіх дітей без виключення. Цей критерій як стимулює 

студентів до професійного самовдосконалення, так і зумовлює шляхи його 

досягнення, головним з яких є формування індивідуального педагогічного стилю у 

студентів.  

Тому, перед вихователем, який одночасно є також і вчителем іноземної мови, 

постає дуже складне питання визначитися чи використовувати стиль, що 

спрямований на „розвиток”, чи стиль, що спрямований на „результативність”. Ми 

вважаємо, що саме залучення до процесу викладання іноземної мови прийомів, що 

спрямовані на розвиток образної та емоційної пам’яті, мають позбавити вихователя 

– вчителя такого складного вибору. Саме тому, система засобів інтегрувалася в 

авторську програму з розвитку мнемічних та іншомовних здібностей у студентів. 


