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Вступ. Німецький та український досвід підго-
товки педагога до раннього навчання іноземних мов 
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку ма-
ють глибокі традиції. Проте процес удосконалення 
професійно–педагогічної підготовки такого педа-
гога та впровадження нових форм його навчання у 
ВНЗ завжди залишаються актуальними. 

Сучасна українська початкова школа, яка сьо-
годні реформується та розглядається як локомотив 
для подальшого реформування середньої та стар-
шої школи, потребує вчителів нової якості. Тому 
завданням вищих навчальних закладів України, що 
готують майбутніх педагогів, забезпечити рефор-
мовану школу фахівцями, які б могли відповісти на 
усі поставлені перед ними виклики та надати якісні 
освітні послуги, яких потребують діти. Крім цього, 
актуальною є потреба в професійній перепідготов-
ці та/або удосконаленні вже працюючих вчителів, 
а це вимагає впровадження нових форм їхнього на-
вчання, таких як e–learning (електронне навчання), 
blended learning (змішане навчання), дистанційного 
навчання тощо. 

Враховуючи особливості підготовки педагогів 
до раннього навчання іноземних мов дітей дошкіль-
ного та молодшого шкільного віку магістерського 
рівня та, що більшість випускників бакалаврсько-
го рівня вже працює, найоптимальнішою формою 
навчання у ВНЗ на магістерському рівні є, на нашу 
думку, саме blended learning, яке дозволяє поєднати 
усі позитивні риси очного, електронного та дистан-
ційного/заочного навчання. 

Питанню впровадження blended learning у ВНЗ 
в останні роки приділяється все більша увага як  

вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Біль-
шість наукових робіт українських науковців при-
свячена ефективності дистанційного та комбіно-
ваного навчання взагалі (Морзе, 2011, c. 32–42; 
Фандей, 2011, с. 115–125; Шроль, 2016, с. 166–170), 
визначенню терміну blended learning та обґрунту-
ванню доцільності та актуальності його застосуван-
ня впровадження (Березенська, 2016; Костина, 2010, 
с. 141–144; Стрюк, 2012, с. 157–164; Тріус, 2012, 
с. 299–308 ), опису досвіду застосування blended 
learning для викладання окремих дисциплін (Ворот-
никова, 2015, с. 29–31; Стрюк, 2012; Чередніченко, 
Шапран, 2015).

Слід зазначити, що ст. 49 Закону України «Про 
вищу освіту» (2014) передбачено такі форми на-
вчання як очна (денна, вечірня) та заочна (дистан-
ційна), та зазначено, що форми навчання можуть 
поєднуватися. Ст. 50 Закону України «Про вищу 
освіту» (2014) визначено форми організації навчаль-
них занять у ВНЗ. Проте, нажаль, не зважаючи на 
його оновлення у 2015–2017 роках та декларування 
«сприяння сталому розвитку суспільства шляхом 
підготовки конкурентоспроможного людського ка-
піталу та створення умов для освіти протягом жит-
тя положень», в ньому термінологічно не закріпле-
но таких понять «e–learning», blended learning та ін. 
Адже e–learning – це не зовсім дистанційне навчання, 
а blended learning – змішане навчання – також потре-
бує законодавчого нормування, акредитацій освітніх 
програм, «відповідності стандарту вищої освіти та 
спроможності виконати вимоги стандарту та досягти 
заявлених у програмі результатів навчання» та пере-
вірки «досягнення заявлених у програмі результатів 
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навчання», а особливо якщо говорити про впрова-
дження blended learning у педагогічні ВНЗ, зокрема 
у процес підготовки педагогів до раннього навчан-
ня іноземних мов дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку. Саме тому досвід німецьких педаго-
гічних інститутів при запровадженні blended learning 
на магістерському рівні у процес підготовки вчителів 
іноземної мови для дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку є актуальним.

Мета статті – аналіз програми та організації під-
готовки студентів-магістрантів в університеті освіти 
«Педагогічна вища школа Фрайбургу» за спеціаль-
ністю «Методика раннього навчання дітей іноземної 
мови».

Професійна підготовка педагога в Німеччині. 
Професійну підготовку педагога в Німеччині здій-
снюють педагогічні вищі школи та педагогічні фа-
культети університетів відповідно до закону, який 
так і називається «Закон про підготовку педагогіч-
них кадрів для державних шкіл». Цей закон при-
ймає кожна федеральна земля Німеччини. Проте 
наш аналіз таких законів різних земель засвідчив, 
що їхній зміст, який і визначає систему підготовки 
педагогів, на сьогодні уніфікований (Gesetz über die 
Ausbildung, 2012; Gesetz über die Aus –, Fort – und 
Weiterbildung, 30.01.14). Підготовка педагогів відбу-
вається за такими напрямками: 

• Педагогічні кадри для початкової школи;
• Педагогічні кадри для середніх шкіл та 

гімназій;
• Педагогічні кадри для професійних шкіл.
Система підготовки педагога двоступенева та 

розпочинається з тритижневої обов’язкової прак-
тики перед першим семестром навчання, мета 
якої ознайомитися з професійними особливостя-
ми майбутньою професії безпосередньо у школі та 
переконатися у правильності свого бажання стати 
вчителем. Далі розпочинається перший ступінь під-
готовки – бакалаврський, який триває 6 семестрів, 
упродовж яких здійснюється теоретична підготовка 
за відповідним фахом, з теорії педагогіки та мето-
дики. Крім цього, для педагогів, що працюватимуть 
у початковій школі, обов’язковими дисциплінами 
є математика та німецька мова та їхні методики. 
Тобто, іноземній мові у початковій школі навчає 
окремий вчитель або вчитель початкової школи, 
якщо він обрав іноземну мову як додатковий на-
вчальний предмет. Бакалаврський рівень закінчу-
ється першим державним іспитом, який студенти 
складають незалежному органу – Landesprüfungsamt 
für Lehrämter an Schulen (земельна екзаменаційна 
служба, що приймає іспити у педагогічних праців-
ників школи), який і визначає готовність студента 
перейти на другий ступень підготовки – магістер-
ський, особливості організації якого у Німеччині 
і дозволили запровадити blended learning в уні-
верситеті освіти «Педагогічна вища школа Фрай-
бургу» ( за підтримкою вищої педагогічної шко-
лі Ґайдельберга та університету Юстоса-Лібліґа  
в Гісені) за спеціальністю E–LINGO Didaktik des 

Frühen Fremdsprachenlernens – «Методика раннього 
навчання дітей іноземній мові». Організація blended 
learning за цим фахом та її акредитація дозволило 
вже сьогодні прийняти на навчання студентів не 
тільки з Німеччини, а й з США, Тайваню, Австрії, 
Канади, Великобританії. 

Організація blended learning на магістерсько-
му рівні. Як відомо, навчання на педагогічному 
магістерському рівні в Німеччині триває 4 семе-
стри. Підготовка студента-магістра за пропонова-
ною програмою зосереджується головним чином 
на методичних та психолого–педагогічних питання 
раннього навчання дітей іноземній мові, адже під 
сумнів не ставиться загально педагогічна, фахово-
лінгвістична підготовка студентів–магістрантів та 
їхнє вільне володіння іноземною мовою. Навчання 
відбувається виключно англійською/французькою 
мовою. Кожна навчальна тема практично та компе-
тентнісно–орієнтована та безпосередньо пов’язана з 
методичними та дидактичними питаннями раннього 
навчання та вивчення іноземних мов. Теми, що ви-
вчаються магістрами:

• Як діти вивчають мови?
• Тексти та види текстів.
• Форми роботи та соціалізації.
• Міжкультурне навчання.
• Інтегративне навчання.
• Практично орієнтоване навчання.
• Розробка та оцінка навчального та навчаю-

чого матеріалів.
• Визначення рівня оволодіння мовою 

(Postgraduate degree programme, 2017).
Усі ці питання розподілені по модулям та обго-

ворюються на он-лайн семінарах та є теоретичною 
основою для здійснення студентами-магістрами 
протягом 1–3 семестрів трьох діяльнісно-орієнтова-
них дослідницьких проекти (1 на кожний семестр). 
В них студент за власним вибором досліджує пев-
ний аспект проблеми раннього навчання інозем-
ної мови та експериментально апробує свої гіпоте-
зи та методи навчання під час практичної роботи у 
дитсадку чи у початковій школі, та презентує ре-
зультати вкінці кожного семестру під час зустрічі 
face–to–face (очна зустріч). У межах обов’язкового 
практичного модуля студентам–магістрантам нада-
но можливість пройти двотижневу мовну практику 
в країні, мові якої вони будуть навчати дошкільни-
ків та молодших школярі, тобто у Великобританії 
та Франції. При цьому вони не пасивні спостерігачі,  
а проводять уроки у іноземних країнах, вивищуючи 
свою дидактичну та методичну компетенції (Heike 
Bäcker, 2017).

Отже, студенти упродовж чотирьох семестрів  
5 днів навчаються в режимі он-лайн у різних фор-
мах, тобто це повністю самостійна робота: відбува-
ються он-лайн лекції та семінари, дискусії на ме-
тодичні теми. Усі он-лайн заняття проходять під 
керівництвом тьютора та у колаборації з іншими 
студентами–магістрами. За цей період відбувається 
лише 5 зустрічей по 2 дні (10 днів за весь час навчан-
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ня за цією програмою) для навчання face-to-face без-
посередньо в навчальному закладі, відбувається без-
посередньо презентація результатів своєї роботи та 
обмін думками Такими чином магістерська програми 
за описано спеціальність відбувається за таким пла-
ном (Gesetz über die Ausbildung, 2014):

1–й семестр 
перша зустріч – 2 дні face–to–face 
Он-лайн на навчальній платформі E–LINGO
• Модуль 1. Робота з завданнями.
• Модуль 2. Розуміння того, як діти вивчають 

мови.
• Модуль 3. Робота зі словами, граматикою та 

звуками.
• Модуль 4. Інтеграція навичок.
друга зустріч – 2 дні face–to–face
2–й семестр
Он-лайн на навчальній платформі E–LINGO
• Модуль 5. Робота з розповідями та коротки-

ми літературними текстами.
• Модуль 6. Аналіз ресурсів для вчителів, що 

допомагають навчати дітей дошкільного та молод-
шого шкільного віку.

• Модуль 7. Інтеграція тем.
• Модуль 8. Управління мовною аудиторією.
третя зустріч – 2 дні face-to-face в кінці семестру
3–й семестр 
Он-лайн на навчальній платформі E–LINGO
• Модуль 9. Розвиток культурної компетенції. 
• Модуль 10. Підтримка особитісно–

орієтованого навчання учнів.
• Модуль 11. Використання медіа.
• Модуль 12. Облік та оцінка досягнень.
четверта зустріч – 2 дні face-to-face в кінці 

семестру
4–й семестр 
Он–лайн на навчальній платформі E-LINGO

Написання магістерської роботи та її захист.
п’ята зустріч – 2 дні face-to-face в кінці семестру
Фінальний екзамен – другий державний іспит. 
Слід зазначити, що у зв’язку із зростаючою по-

требою у педагогах з раннього навчання дітей іно-
земним мовам у Німеччині описану вище магіс-
терську програму з певною кількістю інших тем 
пропонують і працюючи вчителям з інших шкіль-
них предметів в якості перенавчання. Випускники 
цієї магістерської програми можуть працювати не 
лише вчителями англійської/французької мов у 
дитячих садках, центрах раннього розвитку та по-
чатковій школі, а й розробниками навчальних ма-
теріалів та консультантами книжкових видавництв, 
редакторами наукових журналів відповідного про-
філю, а також брати участь у наукових досліджен-
нях та викладати в університетах (Postgraduate 
degree programme, 2017).

Висновки. Реалізація концепції blended learning 
в процесі підготовки магістрантів зі спеціальності 
«Методика раннього навчання дітей іноземній мові» 
у вищий педагогічні школі м. Фрайбурга за під-
тримкою вищої педагогічної школі Ґайдельберга та 
університету Юстоса–Лібліґа в м. Гісені вважається 
проривом в системі професійної педагогічної підго-
товки Німеччини. 

На нашу думку, навчання педагогів на магістер-
ському рівні в Україні потребує удосконалення, 
адже часто відбувається дублювання навчальних 
дисциплін з бакалаврського рівня, а дослідницька 
складова не реалізована на високому рівні, що впли-
ває на якість виконання магістерських дипломних 
робіт. Досвід організації blended learning в універ-
ситеті освіти «Педагогічна вища школа Фрайбур-
гу» довів свою ефективність з 2005 року та потребує 
подальшого дослідження та запровадження у ВНЗ 
України педагогічного напрямку.
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ–МАГИСТРАНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕТОДИКА 
РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ»: ОПЫТ ГЕРМАНИИ

Соломаха Анжелика, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков,  
Киевский университет имени Бориса Гринченко, бул. И. Шамо, 18/2, 02154 Киев, Украина,  

a.solomakha@kubg.edu.ua

Статья посвящена вопросу внедрения смешанного обучения в систему подготовки педагогов к раннему 
обучению иностранным языкам детей дошкольного и младшего школьного возраста на магистерском уровне 
полученения высшего образования. Проанализирован опыт использования смешанного обучения в универси-
тете образования «Педагогическая высшая школа Фрайбурге» в процесс подготовки студентов-магистран-
тов по специальности «Методики раннего обучения детей иностранному языку». Доказана эффективность 
такой формы организации обучения студентов магистерского уровня по сравнению с традиционными фор-
мами, используемые в вузах.

Ключевые слова: магистерский уровень;  подготовка педагогов;  раннее обучение иностранному языку;  
смешанное обучение;  электронное обучение.

BLENDED LEARNING OF MASTER STUDENTS FOR THE SPECIALTY «METHOD OF EARLY 
DURATION OF CHILDREN IN FOREIGN LANGUAGE»: EXPERIENCE OF GERMANY

Solomakha Angelika, Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Foreign Languages, Borys 
Grinchenko Kyiv University, 18/2 blv. I. Shamo, 04053 Kyiv, Ukraine, a.solomakha@kubg.edu.ua

The article deals with the issues of the introduction of blended learning into the system of teacher training for early 
learning of foreign languages for preschool and junior high school students at the master’s level of higher education. 
Blended learning has been proven to be a modern and necessary form of organization of Masters education in higher 
educational institutions of Ukraine, given that in Ukrainian DHS and Higher Education Institutions there is a shortage 
of early language teaching teachers in foreign languages, and blended learning will enable them to train, enhance their 
qualifications or gain additional specialization without separation from the teaching staff of already working teachers. 
The author notes that blended learning is characterized by significant didactic capabilities and a variety of forms, 
methods and means of learning, their interactivity, various ways of interaction between subjects of the educational 
process and corresponds to the specificity of studying at the master’s level of education in higher education. Blended 
learning combines all the positive features of e-learning, distance learning and distance / distance learning.

Accordingly, the experience of using blended learning in the University of Education «Freiburg Pedagogical 
Higher School» in the process of preparing students of masters in the specialty «Methods of Early Learning Children 
in Foreign Languages» has been analyzed. The effectiveness of this form of organization of training for master’s 
level students in comparison with traditional forms used in higher educational establishments has been proved.  
A detailed description of the program of training of children with early childhood education in foreign languages is 
analyzed, their curriculum is analyzed. It is noted that graduates of this Master’s program can work not only English /  
French language teachers in kindergartens, early development centers and elementary schools, but also developers of 
educational materials and consultants of book publishing houses, editors of scientific journals of the corresponding 
profile, and also participate in scientific researches. and teach at universities.

Key words: blended learning;  early foreign language learning;  e–learning;  master level;  training of teachers.
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