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матеріалу, тематики уроку та форми його організації.  
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ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ 

АНГЛОМОВНОГО ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ 

У статті описується ефективність формування лексичної компетентності 

молодшого школяра засобами англомовного дитячого фольклору. 

Виокремлюються знання та вміння учнів, що необхідні для формування 

лексичної компетентності.  

Ключові слова: лексична компетентність, фольклор, художній стиль, 

лексика. 

Постановка проблеми: Відповідно до вимог Державного стандарту 

початкової загальної освіти, значну роль у навчанні іноземної мови учнів 

початкової школи відведено на формування лексичної компетентності та 

особистісно-зорієнтованому підходу. За допомогою фольклорного матеріалу 

без особливих зусиль дитина вчиться входити в мовленнєві ситуації й 

https://nus.org.ua/
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орієнтуватися в її контексті: уловлювати, про що йде мова; стежити за 

розгортанням контексту мови; задавати адекватні питання і будувати діалог. 

Проте, важливо пам’ятати про те, що сучасні діти потребують сучасного 

навчання. Одним із можливих варіантів такого навчання є саме інтерактивне 

навчання з використанням фольклору. 

Аналіз основних досліджень і публікацій: У даній статті розглядається 

питання використання англійського фольклору з метою формування лексичної 

компетентності учнів початкової школи в сучасній методиці навчання 

іноземної мови. Основні аспекти використання фольклорного матеріалу в 

шкільному навчальному процесі розглядалися у роботах роботи К. В. Балабухи, 

С. В. Волкової, О. В. Ткачик та ін. 

Метою статті є дослідження впровадження можливих малих жанрів 

англійського фольклору в навчальний процес молодших школярів з метою 

формування лексичної компетентності.  

Виклад основного матеріалу:   

Вивчення іноземної мови за допомогою англомовного дитячого 

фольклору у початкових класах розширює знання учнiв не лише про мову, а й 

ознайомлює з одиницею мови − словом. Вивчення лексики розвиває увагу учнів 

початкових класів до значення й уживання слiв у власному мовленнi, розвиває 

саму мову. На основі оволодіння різними способами словотворення формується 

потенціальний словник учнів. Саме через зацiкавлення до вивчення лексики 

виховується зацiкавлення до мови в цiлому. Велике значення набуває 

формування основ лексичної компетентностi учнiв початкових класiв, адже 

учнi молодшої ланки мають здатнiсть до засвоєння великої кiлькостi лексичних 

одиниць. Молодший шкільний вік є віком становлення особистості [1]. 

Протягом десятилiть науковцi дослiджують проблему навчання лексичного 

матерiалу. Через це вони дійшли висновку, що саме в дитячому віці здатність 

до опанування іноземними мовами є найвищою. Проте це питання й до сьогоднi 
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залишається актуальним. У навчанні іноземної мови важливу роль відіграє 

формування лексичної  компетентності. Тому, саме в початковій школі вчитель 

повинен закласти міцну основу для подальшого її розвитку. Цього і вимагає 

принцип наступності в навчанні учнів. Під лексичною компетентністю 

молодшого школяра ми розуміємо здатність учня до когнітивної, практичної, 

мотиваційної, рефлексивно-поведінкової лексичної діяльності з опорою на 

наявність певного запасу слів у межах вікового періоду, адекватне 

використання лексем, доречне вживання образних висловів, фразеологічних 

зворотів [2]. Отже, поняття «лексична компетентність молодшого школяра» 

значно ширше за поняття «знання», «уміння» та «навички» з лексики, оскільки 

концентрує у собі спрямованість особистості, гнучкість мислення, її здатність 

долати стереотипи, передбачати мовленнєві ситуації, характер – самостійність, 

цілеспрямованість, вольові якості. 

Саме використання елементів фольклору на уроках іноземної мови може 

значно вплинути на розвиток лексичної компетентності. Фольклор, а зокрема і 

частини з нього, можуть використовуватися не лише при навчанні аспектам 

мови, але і при формуванні мовної діяльності, особливо усного мовлення. При 

цьому, відібраний вчителем матеріал має аналізуватися двояко: з врахуванням 

лінгвістичного та змістового (культурного, історичного) аспектів. Викладання 

англійської мови дітям молодшого віку – це дуже складний процес, який 

відбувається в середовищі відсутності англомовного оточення. Саме тому 

вчителям важливо створити це середовище.  

Результативнiсть вивчення iноземної мови визначається комплексом 

методiв i форм роботи, якi використовуються в навчальному процесi. 

Ефективнiсть римованих текстiв як засобу навчання англiйської мови у 

початковiй школi зумовлюється, на наш погляд, зацiкавленiстю школярiв у 

сприйняттi текстiв, що римуються. Аналiз текстiв сприяє розвитку творчих 

здiбностей школярiв, умiнь висловлювати свої думки й аргументувати їх. 
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Тобто, особливої актуальностi набуває питання використання автентичних 

матеріалів, в число яких входить фольклор, у навчаннi молодших школярiв 

лексики англiйської мови. Доведено, що найефективнiше i найлегше учнi 

молодшої шкiльної ланки засвоюють iноземну лексику за допомогою гри. Слід 

пам’ятати, що в молодшій школі саме гра − найдоцільніший метод для 

формування лексичної навички у школярів. 

Опанувати лексичною компетенцією іноземної мови, не перебуваючи в 

країні досліджуваної мови, завдання досить важке. Тому важливим завданням 

учителів є створення реальних й уявлюваних ситуацій спілкування на уроці 

іноземної мови, використовуючи для цього різні методи й прийоми роботи.  

Навчання іноземним мовам в більшості випадків носить штучно-

навчальний характер, і це значно знижує потребу учнів початкової школи у 

спілкуванні іноземною мовою. Центральним завданням кожного навчального 

заняття є створення умов іншомовного мовленнєвого спілкування в процесі 

навчання мові, максимально наближених до звичайних умов [3, 5].  

Поряд із цим важливо дати учневі наочне подання про життя, традиції, 

язикові реалії англомовних країн. Засобом реалізації цієї мети можуть служити 

казки, використання яких сприяє реалізації найважливішої вимоги 

комунікативної методики «...представити процес оволодіння мовою як 

збагнення живої іншомовної дійсності...». 

Більш того, використання казок на уроках сприяє індивідуалізації 

навчання й розвитку вмотивованості мовної діяльності тих, кого навчають. При 

використанні казок на уроках іноземної мови розвиваються два види мотивації: 

самомотивація, коли казка цікава сама по собі, і мотивація, що досягається тим, 

що учням буде показано, що він може зрозуміти мову, яку вивчає. Це 

приносить задоволення й надає віру у свої сили й бажання до подальшого 

вдосконалювання. Необхідно прагнути до того, щоб учні одержували 

задоволення від казки саме через розуміння мови, а не тільки через цікавий 
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сюжет. Ще однією перевагою казки є сила враження й емоційного впливу на 

учнів. Тому головна увага повинна бути спрямована на формування в учнів 

особистісного відношення до прочитаного. Успішне досягнення такої мети 

можливо лише, по-перше, при систематичному читанні, а по-друге, при 

методично організованому читанні. 

Отже, варто використовувати англомовний дитячий фольклор з метою 

формування лексичної компетентностi, а також для розвитку учня, загальної та 

духовної культури школяра. Ефективність процесу навчання іноземній мові в 

початкових  класах забезпечують готовність та бажання учнів брати участь у 

міжкультурному спілкуванні мовою, яку вони вивчають. Дотримання на уроках 

іноземної мови в початкових класах принципів, характерних для 

комунікативного підходу, сприятиме формуванню й розвитку в молодших 

школярів практичних навичок і вмінь спілкування іноземною мовою. Велику 

увагу потрібно приділяти навчанню лексичній стороні мови молодших 

школярів, тому що лексика є найважливішим компонентом мовної 

діяльності [4]. 

Висновки: Отже, результати проведеного нами дослідження під час 

практики з молодшими школярами та особистий досвід використання елементів 

фольклорного матеріалу дають нам підстави вважати, що саме використання 

фольклору на уроках іноземної мови, зокрема у початкових класах забезпечить 

високу щільність та ефективність уроку, а також вплине на розвиток лексичної 

компетентності молодшого школяра. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Англійська мова в початковій школі. 2012. – № 8 (93). – С. 10−15. 

2. Бігич О. Б. Теорія і практика формування методичної компетенції  

вчителя іноземної мови початкової школи / О. Б. Бігич. – К. : Ленвіт, 2006. – 

С. 136−138, 153−156. 

3. Кравченко І. М. Методичні рекомендації вчителеві, який викладає в 1 



I Всеукраїнська науково-практична конференція 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ» 

________________________________________________________________________________ 
 

124 

класі / І. М. Кравченко //Англійська мова в початковій школі (осн). – 2012. – 

№10. – С. 5−7. 

4. Роман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій 

школі:навч. посібник / С. В. Роман. – К. : Ленвіт, 2006. – С. 208. 

5. Самойлюкевич І. В. Перспективи раннього навчання іноземних мов в 

Україні та за кордоном : монографія / І. В. Самойлюкевич. – Житомир : 

Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 261−367. 

 

UDC 373:542 

M. Tadeyeva, Doctor of Pedagogic Sciences,  

Professor, Head of Foreign Languages Department 

National University of Water and  

Environmental Engineering, Rivne 

Yu. Pavlovich, Ph.D. 

Ferenc Rakoczi Second Transcarpathian  

Hungarian Institute, Berehovo 

RETHINKING GOALS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN 

THE GLOBAL SOCIETY OF THE 21
ST

 CENTURY 

“Global education” is a new approach to language teaching that attempts to 

answer the questions of social inequality, terrorism, ethnic conflicts. It aims to enable 

students to effectively acquire a foreign language as a means of solving some global 

problems. Global education gives young people the opportunity to be prepared for 

citizenship in a global age [6]. The goals of global education involve acquiring skills 

communication, critical and creative thinking and ability to see issues from multiple 

perspectives, global awareness curiosity and appreciation of the other cultures, 

respect of diversity and tolerant attitude to other nations and nationalities.  

Language teaching is the first aspect of global education which contributes 

much for creation new goals and aims of education in the global society of 
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