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Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх фахівців до навчання англійської мови дітей до-
шкільного віку. Увага приділяється питанню формування професійної компетентності майбутнього вчи-
теля англійської мови.  
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Постановка проблеми. Наприкінці ХХ сто-ліття перед системою вітчизняної педагогіч-ної освіти вперше постала потреба готувати фахівців спроможних навчати іноземної мови дітей дошкільного віку.  Об’єктивна обумовленість потреби підго-товки таких фахівців пояснюється тим, що сучасний етап розвитку суспільства характе-ризується новими, невідомими раніше особ-ливостями. Найбільш істотними з них є тен-денція до глобалізації суспільного розвитку, зближення націй, народів, держав і перехід від інструментальних до науково-інформа-ційних технологій. Цей курс закріплений у нормативно-правових документах про освіту, зокрема, у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, державній про-грамі «Вчитель», а також положеннях Базово-го компоненту дошкільної освіти. Зміст Базового компоненту побудовано на основі компетентнісного підходу відповідно вікових можливостей дітей і спрямовує педа-гогів на цілісний і загальний розвиток дити-ни, розглядає дошкільний вік як підгрунття для набуття у подальшому спеціальних знань та вмінь, окреслює головні лінії розвитку ди-тини: фізичний, психічний та морально-духовного здоров'я, особистісних цінностей як своєрідного внутрішнього стрижня, цінніс-ної етичної орієнтації з формування навичок практичного життя, емоційної сприйнятливо-сті та сприяння розвитку індивідуальності дитини [2]. «Іноземна мова» згідно Базового компоне-нту дошкільної освіти представлена у варіа-тивній частині освітньої діяльності навчаль-ного закладу, де визначено зміст освіти (комунікативно-мовленнєва компетенція ди-

тини) і окреслено результати освітньої робо-ти: дитина диференціює звуки іноземної мо-ви, вимовляє їх правильно, з відповідною ін-тонацією; сприймає та реагує на звертання, нескладні команди та інструкції педагога, дає відповідь на прості запитання стосовно імені, віку, місця проживання тощо; знає та може озвучити окремі вірші, римування, пісні; ро-бить коротке зв'язне повідомлення за запро-понованою тематикою, правильно його офор-млюючи з точки зору норм мови, що вивча-ється в межах запропонованого мовного ма-теріалу; вміє працювати в парах та групах [1].  Враховуючи ступеневу освіту, перехід зага-льноосвітніх середніх шкіл на вивчення іно-земної мови з першого класу, наступність у навчанні дітей дошкільного віку і початкової школи, надзвичайно важливим постає питан-ня підготовки фахівця, який був би здатним працювати не тільки у середніх навчальних закладах освіти, а і у дошкільних навчальних закладах і навчати англійської мови дітей до-шкільного віку. Це означає, що сучасному учителеві необ-хідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватись до мінливих умов жит-тя. А це можливо лише завдяки високому рів-ню професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей. Ця про-блема зафіксована у Державній національній програмі «Освіта», де наголошується, що один із основних шляхів реформування освіти по-лягає у необхідності «підготовки нової гене-рації педагогічних кадрів, підвищення їх про-фесійного та загальнокультурного рівня» [5]. З огляду на це проблема формування про-фесійної компетентності майбутніх вчителів англійської мови, які б могли працювати і в 
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системі дошкільної освіти, здатних виховува-ти активну, творчу особистість, знаходиться у центрі уваги багатьох науковців. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми підготовки фахівців у вищих педагогічних закладах освіти були присвячені роботи таких вчених, як Г. Алова, А. Алексюк, Ю. Бабанський, В. Безпалько, В. Вегасов, І. Зязюн та ін. Дослідники звертають увагу на зміст, методи, форми, нові технології навчання студентів, на формування фахових умінь та окремих рис характеру майбутніх педагогів, наголошують на визначенні змісту і технологій формування професійної компе-тентності фахівця в умовах ступеневої систе-ми вищої освіти як координатора освітнього процесу. В останній час було проведено низку дослі-джень (А. Ахаян, О. Бігич, А. Булинін, Д. Ізарен-ков, Н. Харитонова), в яких розглянуто форму-вання професійної компетенції як одного з видів професійної готовності студентів до навчання. 
Виклад основного матеріалу. Термін «професійна компетентність» широко вико-ристовується у ході аналізу проблем модерні-зації освіти та визначення вимог до випуск-ників вищих навчальних закладів. Науковець Х. Шапаренко розуміє категорію «професійна компетентність» як готовність і здатність фахівців приймати ефективні рі-шення у процесі професійної діяльності. Про-фесійна компетентність, згідно його тлума-чення, в цілому характеризується сукупністю інтегрованих знань, умінь і досвіду, а також особистісних якостей, що дозволяють людині ефективно проектувати і здійснювати профе-сійну діяльність [9]. На думку науковця Н. Сергієнка професійна компетентність вчителя – інтегроване профе-сійно особистісне утворення, в якому внутрішні ресурси людини, її особисті якості та здібності розглядаються як джерело й критерії ефектив-ної предметної діяльності в системі освіти. Дос-лідник схильний вважати, що це – інтегративна властивість особистості, що володіє комплек-сом професійно значущих для вчителя якостей, має високий рівень науково-теоретичної й практичної підготовки до творчої педагогічної діяльності та ефективної взаємодії з учнями в процесі педагогічної співпраці на основі впрова-

дження сучасних технологій для досягнення високих результатів [8].  Вчений В. Синенко впевнений, що профе-сійна компетентність вчителя є високим рів-нем його психолого-педагогічних і науково – предметних знань і умінь у поєднанні з відпо-відним культурно – моральним образом, що забезпечує на практиці соціально затребува-ну підготовку підростаючого покоління до життя [1]. За словами дослідника О. Котенко, профе-сійна компетентність учителя англійської мо-ви – це інтегроване утворення його особисто-сті, яке синтезує в собі необхідні компетент-ності (практично-методичну, психолого-педагогічну, особистісно-мотиваційну) та від-повідні компетенції (мовну, мовленнєву, лінг-вокраїнознавчу, дискурсивну, соціокультур-ну, комунікативну, здатність до самоосвіти, самопізнання, полікультурність, діалогіч-ність, тощо), взаємовплив яких сприяє ефек-тивній педагогічній взаємодії [7]. Отже, професійне становлення майбутньо-го вчителя англійської мови, розвиток його професійної компетентності стає можливим за умови формування відповідних компетен-цій, структурними елементами яких є конкре-тні професійні якості, узгоджені із соціальним запитом суспільства на вивчення іноземних мов. Професійні якості умовно можливо поді-лити на три групи. До першої групи практично-методичних якостей належать ті, що передбачають наяв-ність методичних знань з іноземної мови, вміння правильно визначати зміст і доціль-ність навчального матеріалу, принципи, мето-ди, види роботи, здатність враховувати рі-вень підготовки дітей, їхні психофізіологічні особливості. До практичних якостей варто віднести сформованість комунікативних умінь, тобто практичне володіння іноземною мовою. Друга група – психолого-педагогічні якості, які формують здатність до прогнозування результатів педагогічної діяльності, саморе-гуляції, креативності, інноваційного потенці-алу, новаторських умінь. До третьої групи особистісно-моти-ваційних якостей майбутнього вчителя інозе-мної мови належать ціннісні парадигми, його емоційно-вольові сфери [6]. 
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Для навчання англійської мови дітей до-шкільного віку у майбутнього фахівця мають бути сформовані такі компетенції: 
− інтегрована іншомовна професійна компете-нція (лінгвістична, лінгвокраїнознавча, ко-мунікативна, навчально-пізнавальна та лінг-вометодична); 
− психолого-педагогічна компетенція у галузі дошкільної освіти; 
− методична компетенція з методики навчан-ня іноземної мови дітей дошкільного віку. До циклу дисциплін, що забезпечують фор-мування високого рівня психолого-педагогічної компетенції, входять: «Вікова фізіологія», «Загальна психологія». Дисципліни, що забезпечують формування високої іншомовної комунікативної компете-нції – «Практичний курс англійської мови», «Країнознавство», «Зарубіжна література».  Формування високого рівня методичної компетенції забезпечують такі дисципліни: «Методика навчання англійської мови в серед-ніх навчальних закладах», «Методика навчання англійської мови на початковому етапі». Безумовно, майбутнім фахівцям, які будуть навчати дітей дошкільного віку іноземної мо-ви, необхідно пам'ятати, що всилу вікових особливостей дошкільники надзвичайно рух-ливі, тому використання ігрових прийомів [4, 6] перетворює навчання іноземної мови до природного розвитку дитини. До того ж останнім часом зростає кількість гіперактив-них дітей, у яких концентрація уваги дуже обмежена, що потребує від фахівців високого професіоналізму: часто виявляти винахідли-вість, володіти асоціативним мисленням, оскільки немає часу згадувати фрази що ска-зати далі, думати, «відпочити». До кожного заняття треба ретельно готуватися і до авто-матизму відпрацьовувати його хід.  Не секрет, що навіть досвідчені педагоги, після занять з дітьми дошкільного віку висна-жені як психологічно, так і енергетично: тре-ба всього себе віддати малечі. Паузи тут відсу-тні. Такий темп навчально-виховного процесу вимагає досконалого володіння іноземної мо-ви від майбутніх вчителів англійської мови. Із даною категорією дітей проводити заняття набагато складніше, ніж з учнями старших класів. Мета занять з англійської мови в дошкіль-ному освітньому закладі – це розвиток у ди-

тини елементарних навичок усного мовлення (комунікативності), розуміння змісту англо-мовної лексики, опанування простих англо-мовних лексико-граматичних навичок, розви-ток у дитини пізнавального інтересу, розу-міння вихованцем логічної послідовності у складанні діалогічного та монологічного ви-словлювань англійською мовою [4].   Працюючи з дітьми дошкільного віку, перш за все необхідно особливу увагу приді-ляти правильному промовлянню англійських звуків. Але є певна кількість дітей, яка потре-бує допомогу логопеда (мають дефекти у ви-мові звуків рідної мови), тому пояснення і де-монстрація педагога вірної артикуляції анг-лійських звуків (що доповнюється імітацією) дуже важливо для опанування дитиною іно-земною мовою. Попереднє опрацювання окремих звуків є важливим підготовчим ета-пом для ознайомлення дітей з новим навча-льним матеріалом. Діти дошкільного віку ма-ють звичку «ковтати» слова у рідній мові, не розподіляють речення (говорять без зупинки, без логічного наголосу). Такі явища вони пе-реносять на іноземну мову. Тому, чільне місце у подоланні цих явищ займає спів на інозем-ній мові.  До значних труднощів опанування дити-ною іноземною мовою належать: сталий по-рядок слів, наявність службових слів (артикль, частки, прийменники, сполучники), допоміжні дієслова, нові звуки, яких в україн-ській мові немає. Не можна оминути і здат-ність дитини до вивчення іноземної мови (у кожної дитини різні здібності) та навчання взагалі, що вимагає «особистісно орієнтова-ного підходу у навчанні іноземної мови дітей в дошкільному освітньому закладі» [4; 5].  
Висновки. Підсумовуючи сказане, ми дій-шли висновку, що будучи першою освітньою ланкою в житті людини, дошкільна освіта по-винна допомагати дитині збагачувати свої знання та реалізувати природний потенціал. Оволодіння іноземною мовою представляєть-ся одним із шляхів входження дитини до по-лікультурного соціуму, в чому допоможуть професіонали-педагоги, на підготовку яких скеровано організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ.  
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PROBLEMS OF FUTURE TEACHERS’ TRAINING TO TEACH ENGLISH  
THE CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

The article is devoted to the problem of training of future specialists to teach English the children of preschool 
age. Special attention is paid to the issue of the professional competence formation of a future English teacher.  

Ke yw ords :  a future English teacher, children of preschool age, professional competence. 
 

ШЕВЧЕНКО И. В. 
г. Николаев  

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
К ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Статья посвящена проблеме подготовки будущих специалистов к обучению детей дошкольного возра-
ста английскому языку. Особое внимание обращается на формирование профессиональной компетентно-
сти будущих учителей английского языка.  

Ключевые  слова :  будущий учитель английского языка, дети дошкольного возраста, профессиональ-
ная компетентность. 
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ETHICAL COMPONENT OF CHILD’S  
OUTLOOK FORMATION 

The article reveals one of the most important components of child’s outlook formation – an ethical component. 
We understand an ethical component of child’s outlook formation as knowledge of ethical standards, the organized 
internal position of the child towards them and their direct realization. The analysis of an ethical component and its 
influence on the child’s outlook in the conditions of current trends formation is presented in the article. Relying on 
everything mentioned above we consider the moral formation of experience which we understand as knowledge of 
ethical standards in an ethical component of integrative model of outlook formation in quality system of the form-
ing principle. 

Ke yw ords :  outlook, ethics component, child, outlook formation. As you know, ethics is a branch of science that studies and justifies the principles of morality and norms of human activities in terms of such concepts as good and evil. Historically, we can distinguish the following types of ethical systems:  

1. Autonomous ethical systems that draw the moral laws from the nature of the subject that has the highest moral degree (e.g., the dictates of conscience). 2. Heteronomous ethical systems in which moral standards are based on some external au-thority (e.g., religious commandment). 
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