
АНГЛІЙСЬКА МОВА 
ДЛЯ ДІТЛАХІВ

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ENGLISH
FOR CHILDREN



Для кого?
 Блок вибіркових дисциплін кафедри теорії і практики 

англійської мови призначений для всіх охочих вивчити 
англійську мову та здобути знання у галузі методики 

навчання англійської дітей дошкільного віку.

 За час вивчення запропонованих дисциплін Ви не тільки
вивчите англійську мову, а й зрозумієте як ефективно 

працювати з дітьми під час навчання їх іноземної мови.

 ЕФЕКТИВНО підготуєтесь до складання ЄВІ з англійської 
мови для легкого вступу до магістратури!



 Практичний курс англійської 
мови 

 Ігрова пізнавальна 
діяльність на заняттях 

англійської мови.

Що ви будете вивчати?
 Розмовна англійська мова для 

роботи з дітьми 

 Англійська дитяча література

 Методика навчання дітей 
дошкільного віку англійської 

мови

 Англомовний практикум з усного та писемного мовлення 

 Країнознавство 

 Сучасні технології навчання англійської мови для дітей 

 Інтенсивний тренінг до складання мовних тестів 
(англійська мова для ЄВІ)



ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

3 СЕМЕСТР
 7 кредитів

Загальний обсяг:
 210 годин

Аудиторних годин:
 84 години

ЗАЛІК

МЕТА  ДИСЦИПЛІНИ:

 розвиток умінь та навичок практичного володіння
іноземною мовою, тобто розвиток мовних навичок
і мовленнєвих умінь для здійснення спілкування
англійською мовою у професійній сфері.

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ:
 знання граматичних та лексико-граматичних

особливостей англійської мови; фонетичних
правил мовного матеріалу для коректного
аудіювання, говоріння, читання та письма;

 уміння ефективно використовувати англійську
мову з метою спілкування; працювати з фаховою
англомовною літературою.



ІГРОВА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

МЕТА  ДИСЦИПЛІНИ:
 розкрити основні напрями ігрової діяльності у

викладанні іноземної мови дошкільнятам;
 розкрити основні можливі організації ігрової

діяльності дітей дошкільного віку як засобу
розвитку мовлення англійською мовою;

 знайомство з груповими та ігровими формами
навчальної діяльності при вивченні іноземної мови
в закладах дошкільної освіти, тощо.

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ:
 розуміння доцільності застосування ігрових форм

навчальної діяльності під час вивчення іноземної
мови з дітьми дошкільного віку;

 знання вправ та ігор для тренування мовлення,
систематизації вивченого матеріалу, формування
умінь та навичок з іноземної мови.

4 СЕМЕСТР
 7 кредитів

Загальний обсяг:
 210 годин

Аудиторних годин:
 84 години

ЗАЛІК



РОЗМОВНА АНГЛІЙСЬКА МОВА 
ДЛЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ

МЕТА  ДИСЦИПЛІНИ:

 практична підготовка майбутніх фахівців у галузі
дошкільної освіти до викладання англійської мови в
новій українській школі.

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ:

 уміння застосовувати сучасні принципи, методи,
прийоми і засоби навчання іншомовного
спілкування.

5 СЕМЕСТР
 7 кредитів

Загальний обсяг:
 210 годин

Аудиторних годин:
 84 години

ЗАЛІК



АНГЛІЙСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА

МЕТА  ДИСЦИПЛІНИ:
 ознайомлення здобувачів з історією літературного

процесу Великої Британії (та англомовних країн);
 ознайомлення здобувачів з яскравими зразками

дитячої англомовної літератури.

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ:

 знання: закономірностей розвитку англійської
літератури; літературних напрямків; художніх
методів; біографій видатних англійських
письменників та їх творчого доробку.

 уміння: брати участь у діалозі; виступати перед
аудиторією.

6 СЕМЕСТР
 5 кредитів

Загальний обсяг:
 150 годин

Аудиторних годин:
 60 години

ЗАЛІК



МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

МЕТА  ДИСЦИПЛІНИ:
 розкрити основні цілі і завдання навчання іноземної

мови дітей дошкільного віку;
 формування у здобувачів широкої теоретичної бази,

що розкриває загальні та спеціальні закономірності
процесу навчання іноземної мови дітей дошкільного
віку як засобу спілкування, освіти, виховання й
розвитку.

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ:
 знання теоретичних засад, що розкривають загальні

та спеціальні закономірності процесу навчання
іноземної мови дітей дошкільного віку як засобу
спілкування, освіти, виховання й розвитку;

 уміння визначати можливості дітей дошкільного віку
у сфері вивчення іноземної мови.

6 СЕМЕСТР
 5 кредитів

Загальний обсяг:
 150 годин

Аудиторних годин:
 60 годин
ЗАЛІК



АНГЛОМОВНИЙ ПРАКТИКУМ З УСНОГО 
ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

МЕТА  ДИСЦИПЛІНИ:
 формування та розвиток знань, умінь та навичок

практичного володіння іноземною мовою;
ознайомлення з особливостями розвитку англійської
мови;

 визначення статусу англійської мови як мови
міжнародного спілкування.

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ:
 сформований достатній рівень знань англійської

мови як міжнародної (English as International
Language); вміння вільно спілкуватися іноземною
мовою на більшість сучасних тем.

7 СЕМЕСТР
 5 кредитів

Загальний обсяг:
 150 годин

Аудиторних годин:
 60 години
ЗАЛІК



КРАЇНОЗНАВСТВО
МЕТА  ДИСЦИПЛІНИ:

 ознайомлення з історією, традиціями, суспільно-
політичним устроєм та культурними здобутками
країн, мова яких вивчається (Велика Британія,
США, Австралія, Нова Зеландія).

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ:

 знання національних особливостей та символів
країн, мова яких вивчається; геополітичних
особливостей країни; історії формування
Великої Британії як держави; закономірностей
розвитку англійської мови;

 вміння аналізувати матеріали на країнознавчі
теми; вільно спілкуватися на країнознавчі теми.

7 СЕМЕСТР
 5 кредитів

Загальний обсяг:
 150 годин

Аудиторних годин:
 60 годин
ЗАЛІК



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДІТЕЙ

МЕТА  ДИСЦИПЛІНИ:

 знання теоретичної бази, що розкриває загальні та
спеціальні закономірності процесу навчання
іноземної мови дітей дошкільного віку;

 уміння здійснювати розвиваючу, конструктивно-
плануючу та організаторську функцію відповідно
навчання іноземної мови дітей дошкільного віку до
сучасних вимог.

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ:

 вивчення основних новацій у підходах до вивчення
англійської мови у закладах дошкільної освіти, що
базуються на світовому та європейському досвіді.

8 СЕМЕСТР
 5 кредитів

Загальний обсяг:
 150 годин

Аудиторних годин:
 60 годин
ЗАЛІК



ІНТЕНСИВНИЙ ТРЕНІНГ ДО СКЛАДАННЯ 
МОВНИХ ТЕСТІВ (підготовка до ЄВІ)

МЕТА  ДИСЦИПЛІНИ:
 формування практичних вмінь та навичок читання і

розуміння автентичних текстів за визначений
проміжок часу, розвиток мовленнєвої, мовної
граматичної і лексичної компетентності.

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ:
 достатній рівень іншомовної комунікативної

компетентності у різних видах мовленнєвої
діяльності;

 сформоване та розвинене вміння правильного
використання мовного інвентарю (лексики та
граматики) у комунікативному контексті;

 розуміння способів виконання тестових завдань з
англійської мови у складі Єдиного вступного іспиту.

8 СЕМЕСТР
 5 кредитів

Загальний обсяг:
 150 годин

Аудиторних годин:
 60 годин

ЗАЛІК



Що  ми пропонуємо?
 Лекційні та навчальні матеріали у вільному доступі;
 Дистанційний курс на платформі LMS MOODLE;

 Методичні рекомендації і завдання для проведення занять;
 Методичні рекомендації і завдання для виконання самостійної  

роботи;
 Програми навчальних дисциплін та робочі навчальні програми; 

 Силабуси;
 Роздаткові матеріали; 

 Заняття проводяться висококваліфікованими професіоналами –
викладачами кафедри теорії і практики англійської мови, які 

ЗАВЖДИ ГОТОВІ ДОПОМОГТИ ТА ПІТИ ВАМ НА ЗУСТРІЧ.



Learning English promises to be a great addition to 
your resume and offers exciting new opportunities 
to explore the magnificent world of technologies, 

language, literature and more!

ЗРОБИ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР!

MAKE THE RIGHT CHOICE!




КАФЕДРА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

НАША АДРЕСА:
м. Харків, ст. м. Студентська, 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 

вул. Валентинівська, 2, 
каб. 227-А, 

 НАШ E-MAIL:
kaf-theory-practice-english-lang@hnpu.edu.ua

НАША СТОРІНКА 
на веб-сайті університету:

Де нас знайти?

http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-teoriyi-i-praktyky-angliyskoyi-movy
http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-teoriyi-i-praktyky-angliyskoyi-movy


ЗАПРОШУЄМО 
ДО НАШОГО БЛОКУ 

ТА СВІТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ! 

WELCOME TO THE WORLD OF 
THE ENGLISH LANGUAGE!


