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Тетяна Чайка 
 

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ 

АНГЛОМОВНОГО ФОЛЬКЛОРУ 
 
Серед національних духовних цінностей можна виокремити 

яскравий та унікальний феномен – фольклор. Важливість пізнання 
фольклору для сучасної людини, і особливо дитини, у ціннісному ядрі 
національної культури, бо саме у художніх образах, у системі мови, в 
жанровій визначеності явищ фольклору поєднались та знайшли втілення 
духовні засади життя, морально-естетичний кодекс, продуктивний досвід 
обрядової діяльності, повʼязаної з працею, родиною, побутом, народом. 

Використання фольклору на уроках сприяє залученню учнів до 
народної творчості, виховується любов до природи, формує свідомість. 
Вивченням фольклору займалися Г. С. Виноградов, Г. Н. Волков, 
М. Г. Кондратьєв, С. М. Максимов, С. Т. Шацький та ін. 

В англійській мові є велика кількість фольклорних віршів, які можна 
теж використовувати з такою ж метою. Крім того, фольклор відображає 
багато сторін культури, історичні події, уявлення про добре і погане, про 
смішне і сумне, ставлення до життя. Мивикористовували таких героїв 
англомовнго фольклору як Jack Sprat, Humpty-Dumpty, Yankee Doodle, 

Simple Simon, Old King Cole, Little Jack Horner, Jack and Jill, Little Miss 

Muffet тощо [1, c. 128]. 
Казка – один з найрозповсюджених фольклорних творів, вона відома 

дітям з дошкільних років. Її привабливість – у сюжетності, таємничості, 
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фантастичності. Казка – це розповідь про якусь незвичайну подію, в основі 
якої лежить видумка, фантазія. Текст багатьох казок піддається 
прочитуванню в особах. Казкову ситуацію вони сприймають як гру [5]. 

Істотна особливість полягає в тому, що у казці повчальність 
виражена не навʼязливо, не прямолінійно. Дітей приваблює захоплюючий 
сюжет, яскраво намальовані образи, дотепні характеристики. Аналіз казок 
збуджує дітей до формулювання оцінюючих суджень. 

Важливе місце в системі роботи з дитячим фольклором в процесі 
вивчення англійської мови належить вправам і завданням як пріоритетним 
засобам досягнення цілей оволодіння змістом іншомовної освіти. Такі види 
завдань можуть бути використані і на уроці під час виконання вправ, так і 
як творче домашнє завдання. 

Лічилки англійською мовою для дітей молодшого шкільного віку 
можна використовувати і під час рухливих ігор з дітьми на свіжому повітрі 
або на перерві між уроками у школі. 

Скоромовки на англійській мові допоможуть учням краще 
запамʼятовувати англомовні звуки та розвивати фонетичні навички: 
вимову, артикуляцію. 

Ми виокремили найефективніші, на нашу думку, методи оптимізації 
процесу навчання молодших школярів на уроках іноземної мови шляхом 
використання засобів фольклору: систематичний аналіз фольклорних 
текстів у поєднанні з малюнками; обовʼязкове розучування лічилок, 
скоромовок, віршів, пісень; групова робота з фольклорними засобами, 
зокрема з прислівʼями і приказками; інсценування, театралізація і 
драматизація казок. 

Формуючим експериментом було охоплено 23 учні експериментального 
3-А класу. Одержані результати порівнювалися із аналогічними показ-
никами 25 учнів 3-Б контрольного класу, які працювали за традиційною 
методикою навчання. 

Вдосконалення процесу формування у молодших школярів іншомовної 
комунікативної компетентності реалізується шляхом поєднання групових 
та індивідуальних прийомів навчальної діяльності. 

На підсумковому етапі дослідження ми визначали рівні сформо-
ваності комунікативної компетентності в кожному конкретному випадку 
окремо, але в цілому означений показник постійно зростав. Завдання для 
визначення сформованості комунікативної компетентності молодших 
школярів спочатку були середнього рівня складності, який теж постійно 
зростав. Для учнів, які проявляли особливий інтерес до роботи з 
фольклором, ми пропонували додаткові завдання. 

На підсумковому етапі дослідження знову завдяки використанню 
діагностичного інструментарію ми визначали рівень сформованості 
комунікативної компетентності. 

Після проведення контрольного етапу експерименту результати 
свідчать про те, що в учнів експериментального класу спостерігається 
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позитивна динаміка формування комунікативної компетентності, в 
порівнянні з учнями контрольного класу. 50 % учнів експериментального 
класу виконали практичні завдання відповідно на достатньому рівні, а в 
контрольному класі лише 39 %. 

Так, в контрольному класі, де вчитель працювала за традиційною 
методикою, рівні сформованості іншомовної комунікативної компетентності 
майже не змінилися у відсотковому співвідношенні. Низький рівень 
сформованості іншомовної комунікативної компетентності було діагностовано 
у 4,3 % школярів, кількість учнів із середнім рівнем сформованості 
залишилася без змін і становила 30,4 %, достатній рівень продемон-
стрували 39,1 % респонденті, а високий виявлено лише у 26,1 %. 

Аналіз одержаних даних формувального етапу педагогічного 
експерименту засвідчив зростання показників сформованості комуніка-
тивної компетентності учнів 3-Б класу, у яких за результатами 
спостережень, опитувань і виконання завдань практичного характеру 
переважали достатній (відповідно зріс із 33,3 % до 50 %) і високий рівні 
сформованості комунікативної компетентності (змінився з 25 % до 33,3 %), 
навчальних досягнень і пізнавальних здібностей. Кількість учнів із 
середнім рівнем сформованості іншомовної компетентності суттєво 
знизилась до 16,7 %, в той час, як кількість учнів із низьким рівнем у 
порівнянні з констатувальним етапом педагогічного експерименту зменшилась 
на 8,4 % і цього рівня сформованості іншомовної комунікатвиної 
компетентності в молодших школярів взагалі не було діагностовано. 

Аналіз результатів формувального етапу педагогічного експерименту 
засвідчив, що цілеспрямованого формування комунікативної компетентності 
засобами фольклору учнів початкової школи на уроках англійської мови за 
обгрунтованою нами методикою, яка базувалася на цілеспрямованому 
використанні віршів, пісень, загадок, прислівʼїв і лічилок, має позитивні 
результати і призводить до суттєвих змін. 
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