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Актуальність 
дослідження. Одним із 
домінуючих шляхів забезпечення 
ефективності процесу навчання 
дітей дошкільного віку іноземної 
мови визнаний інтегрований 
підхід. Він дозволяє розширити 
рамки спеціально організованих 
занять і вивести сприйняття 
дітьми іноземної мови за межі 
предметності, тобто формувати 
сприймання її як засобу 
спілкування.  

Urgency of the research. 
One of the dominant ways to ensure 
the effectiveness of process of 
teaching preschool-aged children of 
a foreign language is recognized as 
an integrated approach. It allows to 
expand the scope of specially 
organized classes and to bring the 
children’s perception of a foreign 
language beyond the limits of 
objectivity, that is, to form its 
perception as a means of 
communication.  

Постановка проблеми. Як 
свідчать дослідження, опти-
мальною реалізацією інтегрова-
ного підходу, в контексті 
навчання дошкільників іноземної 
мови, є повсякчасне її включення в 
життя дитини. Насамперед, 
варто говорити про викорис-
тання іншомовного матеріалу під 
час систематичних занять з 
різних напрямів освітньої 
діяльності. Окрім того, не можна 
залишити без уваги повсякденне 
життя дітей. Проте, кожен вид 
діяльності, кожна освітня лінія 
мають свої особливості інтеграції 
іноземної мови, без врахування 
яких результативність даного 

Target setting. Studies show 
that the optimal implementation of 
an integrated approach in the 
context of teaching preschoolers a 
foreign language is its constant 
inclusion in the life of a child. First 
of all, we should talk about the use 
of foreign language material during 
systematic classes in various areas 
of educational activities. 
Furthermore, you cannot ignore the 
daily lives of children. However, 
each type of activity, each 
educational line has its own 
peculiarities of integration of a 
foreign language, without which the 
effectiveness of this process will be 
minimal. 
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процесу буде мінімальною.  
Аналіз останніх 

досліджень і публікацій. Ідея 
використання інтегрованого 
підходу в навчанні іноземної мови 
цікавить науковців достатньо 
давно. Низка науковців вивчають 
проблеми впровадження окресле-
ного підходу: Н. Волощенко, 
І. Вронська, А. Гергель, І. Зимня, 
І. Косарєва, Н. Московська, О. Нє-
льзіна, Т. Полонська, С. Соко-
ловська, І. Федосєєва, Т. Шкваріна 
та ін. Проте, варто відмітити, 
що прицільно питання симбіозу 
процесів навчання дітей іноземної 
мови та зображальної діяльності 
знаходимо у невеликої кількості 
педагогів, як-то: О. Бахталіна, 
О. Пиличева, О. Федотова,  О. Шли-
кова. 

Actual scientific 
researches and issues analysis. 
The idea of using an integrated 
approach in teaching foreign 
language has been of interest to 
scholars for quite some time. A 
number of scientists are studying 
the problems of introducing the 
outlined approach: N. Voloshchen-
ko, I. Vronska, A. Herhel, I. Zymnia, 
I. Kosarieva, N. Moskovska, O. Niel-
zina, T. Polonska, S. Sokolovska, 
I. Fedosieieva, T. Shkvarina et al. 
However, it is worth noting that we 
find precisely the symbiosis of the 
processes of learning a foreign 
language and visual activity in a 
small number of educators, for 
example, O. Bakhtalina, O. Pylyche-
va, O. Fedotova, O. Shlykova. 

Постановка завдання. 
Зображальна діяльність, зокрема 
малювання, викликає у 
дошкільників стійкий інтерес та 
великий спектр емоцій. Така 
реакція може слугувати 
надзвичайно плідним підґрунтям 
для набуття і розширення знань.  

The research objectives. 
Visual activity, in particular 
drawing, causes a persistent 
interest in children and a wide 
range of emotions. Such a reaction 
can serve as an extremely rich land 
for the acquisition and expansion of 
knowledge.  

Виклад основного 
матеріалу. Проведені наукові 
дослідження доводять, що можна 
підвищити ефективність опану-
вання іноземною мовою в 
дошкільні роки за рахунок 
інтеграції її в різні освітні лінії та 
види діяльності дітей. Адже 
таким чином досягається 
максимальне включення дитини в 
іншомовне середовище, ство-
рюються умови для 
альтернативного застосування 
отриманих знань. Це, в свою чергу, 
якісно впливає на закарбування 
іншомовної інформації та 
вивільняє стереотипи щодо 
модифікування граматичних 
конструкцій власного мовлення в 
подальшому. Своєрідність 
малювання взагалі та 

The statement of basic 
materials. The scientific studies 
prove that it is possible to increase 
the efficiency of a foreign language 
acquisition in preschool years by 
integrating it into various 
educational lines and activities of 
children. After all, the maximum 
inclusion of the child in a foreign 
language environment is being 
achieved in this way and conditions 
for the alternative use of the 
knowledge gained are being 
created. This, in turn, qualitatively 
affects the recording of foreign 
language information and releases 
stereotypes regarding the 
modification of the grammatical 
structures of one’s own speech in the 
future. The peculiarity of drawing in 
general and subject one in 
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предметного зокрема, як виду 
дитячої діяльності, відкриває 
багато можливостей для 
реалізації інтегрованого підходу в 
контексті навчання дітей 
дошкільного віку іноземної мови. 

 

particular as a type of children’s 
activity opens up many 
opportunities for the 
implementation of an integrated 
approach in the context of teaching 
preschool-age children a foreign 
language. 

Висновки. Реалізація інтег-
рованого підходу щодо навчання 
дітей дошкільного віку іноземної 
мови під час зображальної 
діяльності має специфічні 
особливості, проте є науково 
обґрунтованим й ефективним 
процесом.  

Conclusions. The imple-
menttation of an integrated 
approach in teaching preschool-age 
children a foreign language in the 
process of visual activity has specific 
features; however, it is a 
scientifically based and effective 
process.  

Ключові слова: інтеграція, 
навчання іноземної мови, діти 
дошкільного віку, предметне 
малювання. 

Keywords: integration, 
foreign language teaching, 
preschool-aged children, subject 
drawing. 

Актуальність дослідження. Для сучасної людини знання 
іноземних мов постає нормою, оскільки дозволяє ефективніше 
організовувати власну життєдіяльність та комунікацію у всіх її 
сферах. Питання оптимізації процесу оволодіння людиною 
іноземною мовою поставало перед багатьма дослідниками, 
результатом чого з’явився науково обґрунтований висновок, що 
найкращим віком для початку ознайомлення з нею виступає 
дошкільний період дитинства. Проблема методично грамотної 
організації навчання дітей дошкільного віку іноземної мови тим 
більше загострилася в світлі реформ освітянської галузі в Україні. 
Одним із домінуючих шляхів забезпечення ефективності даного 
процесу визнаний інтегрований підхід. Він дозволяє розширити 
рамки спеціально організованих занять і вивести сприйняття дітьми 
іноземної мови за межі предметності, тобто формувати сприймання 
її як засобу спілкування. Автоматично створюються додаткові 
можливості для активації та закріплення отриманих знань, 
формування навичок діа- та монологічного мовлення, аудіювання 
тощо. 

Постановка проблеми. Як свідчать дослідження, 
оптимальною реалізацією інтегрованого підходу, в контексті 
навчання дошкільників іноземної мови, є повсякчасне її включення 
в життя дитини. Насамперед, варто говорити про використання 
іншомовного матеріалу під час систематичних занять з різних 
напрямів освітньої діяльності. Окрім того, не можна залишити без 
уваги повсякденне життя дітей. Проте, кожен вид діяльності, кожна 
освітня лінія мають свої особливості інтеграції іноземної мови, без 
врахування яких результативність даного процесу буде 
мінімальною. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто 
зауважити, що ідея застосування інтегрованого підходу у роботі з 
дітьми є достатньо зрілою. Серед сучасних вітчизняних авторів, що 
досліджують питання інтеграції в роботі з дітьми дошкільного віку є 
А. Бєлєнька, М. Вашуленко, Н. Гавриш, І. Дичківська, Л. Зайцева, 
І. Кіндрат, К. Крутій, О. Максимова, О. Савченко та багато інших.  

Перспективність дослідження питання організації процесу 
навчання дітей дошкільного віку іноземної мови доведена 
багаторічним науковим пошуком низки вчених як-то:  
І. Білоущенко, Т. Бондар, К. Віттенберг, І. Вронська, Н. Гальскова, 
А. Гергель, Н. Горлова, О. Дем’яненко, І. Зимня, О. Жирнова, 
Я. А. Коменський, Г. Матюха, О. Негневицька, О. Протасова, 
З. Футерман, А. Шахнарович, Т. Шкваріна та ін. педагоги вивчали 
різні аспекти, але всі дійшли висновку, що дошкільний період 
дитинства виступає найбільш сенситивним за своїм характером для 
початку ознайомлення дітей з іноземною мовою та формування у 
них основ іншомовного спілкування.  

Авторами досліджуються різноманітні методи та технології 
оптимізації окресленого процесу. Ідея використання інтегрованого 
підходу в навчанні іноземної мови цікавить науковців достатньо 
давно. Низка педагогів вивчають проблеми впровадження 
окресленого підходу: Н. Волощенко, І. Вронська, А. Гергель, 
І. Зимня, І. Косарєва, Н. Московська, О. Нєльзіна, О. Першукова, 
Т. Полонська, С. Соколовська, І. Федосєєва, Т. Шкваріна та ін. [4, 5, 
7, 9, 10, 12, 13, 16]. Ними розглядаються питання інтеграції 
іноземної мови як у різні напрями освітньої роботи, так і в різні 
види діяльності дітей. Наприклад, включення іноземної мови в 
процес ознайомлення дітей з природою зустрічаємо в роботах 
А. Бєлєнької та І. Мордоус [2]; поєднання іноземної мови та 
формування елементарних математичних уявлень у дітей 
висвітлюють вітчизняні педагоги Н. Волощенко та І. Федосєєва [3, 
13]; інтеграцію іноземної мови в різні види діяльності дошкільників 
знаходимо в працях І. Вронської, І. Косарєвої, О. Нєльзіної, 
С. Соколовської [5, 9, 10, 12]; побудову освітнього процесу та 
повсякденного життя дітей на основі занурення у штучне 
іншомовне середовище глибоко осмислене і висвітлено в наукових 
та методичних доробках українського педагога А. Гергель [7] та ін. 
Частково застосування інтегрованого підходу в роботі з 
дошкільниками ми знаходимо у вищезазначених педагогів, проте, 
варто відмітити, що прицільно питання симбіозу процесів навчання 
дітей іноземної мови та зображальної діяльності висвітлено у 
невеликої кількості педагогів, а саме: О. Бахталіна, О. Пиличева, 
О. Федотова,  О. Шликова [11, 14]. 

Постановка завдання. Будь-яка творча діяльність є 
пріоритетної для дитини дошкільного віку, що спонукає уважно 
ставитися до її організації. Зображальна діяльність, зокрема 
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малювання, викликає у дошкільників стійкий інтерес та великий 
спектр емоцій. Така реакція може слугувати надзвичайно плідним 
підґрунтям для набуття і розширення знань. В контексті опанування 
дітьми іноземною мовою малювання, також, може 
використовуватися як засіб. Зокрема, предметне малювання, 
оскільки воно носить простий змістовий характер, але діяльнісний 
компонент достатньо потужний, щоб стимулювати пізнавальну 
активність. 

Виклад основного матеріалу. Питання навчання дітей 
дошкільного віку іноземної мови піднімалися вченими з давніх 
часів: плинули віки, змінювалися умови освітньої діяльності, але 
завжди існували міжнародні взаємостосунки, що повертало 
педагогічний вектор у бік цілеспрямованої розробки методичних 
положень в даному контексті. На сучасному етапі розвитку науки 
Т. Шкваріна пропонує наступні вимоги до організації іншомовного 
навчання старших дошкільників:  

• приступаючи до навчання дошкільників іноземної мови 
враховувати рівень анатомо-фізіологічного та психічного 
розвитку дітей дошкільного віку;  

• методична система для навчання дошкільників іноземних мов 
має базуватися на провідній формі діяльності дошкільників – грі. 
Хоча це не означає, що заняття з іноземної мови мають бути 
якимось видом розваг;  

• дошкільники мають освоювати іноземну мову свідомо, навчання 
не повинно перетворюватися в імітаційний процес;  

• процес навчання іноземних мов має носити розвивальний 
характер, не лише спиратися на сприймання, пам'ять, уяву, увагу, 
вміння і навички, а розвивати їх і формувати нові психічні якості;  

• усі компоненти навчання дошкільників іноземних мов (відбір 
мовного матеріалу, його структуризація, зміст, форма діяльності 
педагога та дітей на заняттях) мають бути підпорядковані 
комунікативній меті [16, с.70-71]. 

Таким чином, йдучи до основної мети навчання будь-якої 
іноземної мови – розвиток комунікативної компетенції, ми 
зобов’язані сформувати базові знання, на основі яких можна 
ефективно формувати навички іншомовного спілкування. 
Лексичний фонд мови виступає тією складовою, опанування якою 
дозволяє системно розвивати останні. Саме його оптимальна 
наповненість і методично грамотно організований навчальний 
процес забезпечують досягнення мети.  

Лексична одиниця, як відомо, - це найменша мовна одиниця, 
що несе певне значення. Саме цим обумовлюється необхідність 
накопичення лексичних одиниць, адже формування словникового 
фонду вможливить побудову словосполучень та речень. Останні, в 
свою чергу, як вираження думки дитини, спонукатимуть до  
висловлювань. Однак, неможливо не враховувати особливості 
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сприймання дітьми іноземної мови в дошкільний період, їх 
психофізіологічні особливості розвитку під час вибору лексичних 
одиниць для вивчення, планування безпосередньо роботи з ними. 
Так, в методичній літературі пропонуються такі вимоги до підбору 
лексики для роботи з дітьми дошкільного віку:  

• відповідність фонетичної складності слів рівню розвитку 
артикуляційного апарату дітей [1]. Ми не маємо забувати, що 
поряд з об’єктивною недорозвиненістю останнього, у дітей 
спостерігається його висока пластичність, що за присутності двох 
мовних систем в користуванні у дитини дозволить сформувати 
спектрально більш чисту та багатогранну іншомовну вимову. 

• відповідність лексичних одиниць знанням дітей, їх пізнавальним 
інтересам [1].  Цієї вимоги потрібно дотримуватися з огляду на 
той факт, що без наявності у словнику дитини тієї чи іншої 
лексичної одиниці навчати її назві іноземною мовою недоречно, 
адже не відбудеться встановлення прямого зв’язку між словом та 
образом, що не дозволить зафіксувати в мозку іншомовне 
вираження певного поняття. Але недостатньо підбирати слова в 
межах знань дітей, необхідно забезпечити пізнавальну активність 
дітей як додатковий стимулюючий чинник запам’ятовування, що 
можливе лише за умови входження підібраного лексичного 
матеріалу в коло дитячих інтересів. 

• циклічне розширення змісту лексичних одиниць, тобто 
послідовне пред'явлення назв предметів та явищ найближчого 
оточення) [1]. Забезпечуючи наступність між темами, ми від 
початку створюємо опору, на якій надбудовуються нові слова, що 
сприяє кращому запам’ятовуванню. 

• частотність використання слів [1]. З огляду на насиченість 
словника і протилежну обмеженість словникового фонду дитини-
дошкільника, ця вимога є важливим критерієм відбору 
лексичних одиниць. Тому що вивчення саме частотних слів 
дозволить частіше з ними стикатися у житті, що стимулюватиме 
довготривалу пам’ять. 

• за завданням психолінгвістики слова проходять етапи 
узагальнення, та зберігаються у пам'яті у вигляді семантичних 
груп. Тому заняття повинні бути тематично побудовані [1]. Саме 
контекстне запам’ятовування підвищує результативність роботи з 
інформацією. 

• доцільно використовувати комплексний підхід до підбору 
лексичного матеріалу (тобто для окремих занять підбираються 
слова за темами, які близькі/суміжні, що дозволить підбирати 
мовленнєві зразки, які найкраще поєднується) [1].  

Беручи до уваги різні пласти лексичного матеріалу та 
рецептивний чи продуктивний характер відповідного виду 
мовленнєвої діяльності, у дошкільників треба сформувати такі види 
навичок: 
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• репродуктивні лексичні навички, тобто навички правильного 
вживання лексичних одиниць активного мінімуму в говорінні 
згідно із ситуацією спілкування, що передбачає оволодіння 
такими операціями: виклик лексичної одиниці з довготривалої 
пам’яті, її зовнішньо-мовленнєве відтворення у потоці мовлення; 
миттєве сполучення даної лексичної одиниці з іншими словами, 
що створюють синтагму і фразу за правилами лексичної 
сполучуваності; 

• рецептивні лексичні навички, тобто навички розпізнавання і 
розуміння лексичних одиниць активного і пасивного мінімумів 
при аудіюванні. У рецептивних видах лексичних навичок рівень 
творчості пов’язаний із сприйняттям слів у текстах, що 
призводить до виконання іншої розумової дії – встановлення 
сенсу лексичної одиниці і сенсу прослуханого (прочитаного) 
тексту; 

• продуктивні лексичні навички, формування яких передбачається 
творчим етапом. Тут виробляється така якість лексичних 
навичок, як лексична креативність – здатність дитини до 
лінгвістичної і мовленнєвої творчості [15]. 

На нашу думку, в контексті навчання іноземної мови дітей 
дошкільного віку останній вид мовленнєвих навичок об’єктивно 
виражений меншою мірою.  Але в будь-якому разі розвивати 
потрібно всі види і як свідчать проведені наукові дослідження, 
можна підвищити ефективність опанування іноземною мовою в 
дошкільні роки за рахунок інтеграції її в різні освітні лінії та види 
діяльності дітей.  

Адже таким чином досягається: 
- максимальне включення дитини в іншомовне середовище 

за рахунок необмеженості можливостей взаємодії за 
допомогою іноземної мови; 

- запобігання стереотипу предметного сприймання іноземної 
мови та формування розуміння її як засобу спілкування; 

- варіативність практичного застосування засвоєних 
лексичних одиниць, що забезпечує додаткову активізацію 
отриманих знань і цілеспрямовано спонукає розвиток 
оперативної пам’яті за рахунок альтернативного 
застосування отриманих знань. Це, в свою чергу, якісно 
впливає на закарбування іншомовної інформації та 
вивільняє стереотипи щодо модифікування граматичних 
конструкцій власного мовлення в подальшому; 

- збільшує можливості закріплення аутентичної вимови; 
- підвищується вмотивованість до спілкування в результаті 

комунікації в живих ситуаціях; 
- мимовільна активація механізмів побудови висловлювання 

та їх практичне включення.  
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Аналіз психолого-педагогічних джерел дозволив дійти 
висновку, що питання вікових характеристик процесу навчання 
іноземної мови в дошкільний період дитинства ретельно вивчене, 
проте конкретизація даного аспекту стосовно застосування 
інтегрованого підходу чітко не прослідковується в наукових 
доробках. На нашу думку, це цілком обґрунтовано адже єдиних 
канонів не може існувати, тому що кожна освітня лінія і кожен вид 
діяльності мають свої специфічні особливості і, відповідно, процеси 
інтеграції в кожному конкретному випадку мають своєрідну 
реалізацію, яка залежить від змістового наповнення безпосередньо 
діяльності дитини. Так, наприклад фізичне виховання носить дієвий 
характер і, відповідно, лексико-граматичне наповнення інтеграції 
іноземної мови в нього міститиме обмежену кількість іменників, 
більшою мірою дієслова та речення наказового способу. 

Окреме місце в житті дитини-дошкільника займає 
зображувальна діяльність, оскільки, на думку психологів, вона має 
тотожне цілепокладання як і ігрова діяльність, тобто на основі 
отриманого досвіду дозволяє певною мірою моделювати оточуючий 
світ відповідно власних вподобань, бажань та сподівань.   

На думку українських психологів Р. Павелківа і О. Цигипала до 
особливостей дитячого малюнка відносяться наступні: 

• схематизм; 

• "прозорість" предмета: малюючи будинок, дитина зображує його 
одночасно ніби з кількох точок; 

• недосконале зображення динаміки предметів: діти, особливо 
молодші дошкільники, використовують для цього 
звуконаслідування, жести; від моторної динаміки, передусім 
мимовільної, поступово переходять до зорової, зображувальної, а 
також зображення перспективи, пропорційності окремих частин 
предмета тощо [8]. 

Аналізуючи особливості зображувальної діяльності дітей 
взагалі і дитячого малюнка зокрема ми знаходимо певну залежність: 
відповідність простоти зображуваного прямолінійності мислення 
дітей.  Така паралелізація характеристик підтверджує можливості 

На думку сучасних українських педагогів О. Пиличевої та 
О. Шликової, синтез англійської мови як комунікативного засобу і 
продуктивних видів діяльності як виду мистецтва забезпечує 
дошкільнику наступні розвиваючі аспекти: 

• розвиток лінгвістичних здібностей; 

• розвиток психічних процесів (пам'яті, уваги, мислення, уяви); 

• розвиток креативності і дивергентного мислення. 
При цьому, як вважають автори, використання продуктивних 

видів діяльності під час навчання дошкільників іноземної мови дає 
педагогу наступні можливості: 
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• розширювати сферу застосування нової мови за рахунок 
включення іншомовної мови в образотворчу діяльність і 
занурення дітей у ситуації художньо-пізнавального пошуку; 

• формувати іншомовні знання в учнів тематичним шляхом; 

• зіставляти слово іноземною мовою з наочністю, забезпечуючи 
зорову опору для розуміння на слух; 

• створити основну умову успішності навчання іноземній мові - 
інтерес і внутрішню мотивацію [11]. 

Знаходимо підтвердження вищезазначеному у наукових 
доробках Н. Гальскової, яка вважає, що зазначений вище 
позитивний вплив інтеграції малювання та іноземної мови 
обумовлений тим, що при навчанні іноземної мови дітей 
дошкільного віку необхідно дотримуватись принципів активності, 
наочності, доступності, свідомості, урахування рідної мови, опори на 
рідну мову, комунікативної спрямованості та ін. Здійснення 
зображувальної діяльності на заняттях іноземної мови якраз 
дозволяє забезпечити два з перелічених принципів – принципи 
активності та наочності [6]. 

Оскільки малювання, як таке, відображає оточуючу дійсність і, 
відповідно, дозволяє ретельніше її вивчати, то предметне 
малювання якнайпродуктивніше його акцентує. Це відбувається за 
рахунок того, що під час предметного малювання звертається 
максимальна увага на деталі: характерні ознаки, форму, кольори, 
частини. Таким чином, створюються умови для не лише для 
детального вивчення предмета, а й для включення великої кількості 
різнопланових лексичних одиниць, що все вищеперелічене 
називають. 

На нашу думку, предметне малювання в силу простоти 
виконання та змістового наповнення може виконувати декілька 
функцій в контексті інтеграції з процесом формування у дітей 
іншомовного лексичного багажу: 

- Інформаційна. Воно здатне забезпечити всі етапи роботи з 
інформацією: семантизацію нових лексичних одиниць 
іноземної мови, їх активації та закріплення; 

-  Стимулююча. Незалежно від того чи використовується вже 
готовий продукт дитячої зображальної діяльності, чи 
відбувається процес його створення сама фактична його 
наявність заохочує до мовленнєвої діяльності через бажання 
описати зроблене або висловити власну думку; 

- Управлінська. В контексті навчання дітей іноземної мови 
предметне малювання здатне забезпечити педагогові 
можливість контролювати знання дітей (впізнавання на слух, 
аутентичне відтворення, репродукування лексико-
граматичного матеріалу, висловлювання різних типів та т.ін.), 
що, в свою чергу, дозволяє реалізувати діагностично-
прогностичні дії, корегуючи процес навчання. 
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Отже, ми бачимо, що своєрідність малювання взагалі та 
предметного зокрема, як виду дитячої діяльності, відкриває багато 
можливостей для реалізації інтегрованого підходу в контексті 
навчання дітей дошкільного віку іноземної мови. 

Висновки. Реалізація інтегрованого підходу щодо навчання 
дітей дошкільного віку іноземної мови під час зображальної 
діяльності має специфічні особливості, проте є обґрунтованим й 
ефективним процесом.  Він дозволяє не просто урізноманітнювати 
освітню діяльність з дітьми, розширювати рамки навчальної роботи, 
а, в першу чергу, підвищує ефективність навчання дітей іноземної 
мови через активізацію оперативної пам’яті. 
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