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Розвиток англомовної монологічної мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку
засобами інтерактивних технологій
Стаття присвячена проблемі використання інтерактивних технологій у навчанні англійської мови
дітей дошкільного віку. Визначено переваги використання інтерактивних технологій, проаналізовано
етапи формування англомовної монологічної мовленнєвої компетентності та запропоновано
конкретні інтерактивні технології відповідно до цих етапів.
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Європейський вектор розвитку української держави актуалізує проблему раннього навчання
іноземних мов. Важливість ранньої іншомовної освіти підкреслено в ряді державних освітніх
документів: Базовому компоненті дошкільної освіти[1], програмах розвитку дитини дошкільного віку
„Я у світі“[2], програмі „Дитина“[3] та ін.
У перелічених документах метою навчання іноземної мови в дошкільних навчальних закладах
(ДНЗ) визначено формування основ елементарної іншомовної комунікативної компетентності,
невідʼємною складовою якої є компетентність у говорінні.
Отже, пошук шляхів оптимізації формування основ англомовної компетентності у говорінні на
заняттях англійської мови в ДНЗ є актуальним.
Проблема навчання дошкільників говоріння англійською мовою розглянута у дослідженнях
Н.А.Бабенко, І.Б.Білоущенко, К.Ю.Віттенберг, І.В.Вронської, Т.М.Шкваріної та ін.
Проте, проблема використання інноваційних технологій, зокрема інтерактивних у навчанні
монологічного мовлення дітей дошкільного віку є недостатньо висвітленою у наукових доробках
вчених.
Метою нашої статі є привернення уваги до резервних можливостей використання інтерактивних
технологій у процесі формування основ елементарної англомовної монологічної мовленнєвої
компетентності дітей дошкільного віку.
Продуктивність використання інтерактивних технологій на заняттях англійської мови
підкреслюється у дослідженнях багатьох представників сучасної педагогічної науки. На думку
науковців, інтерактивні технології, які грунтуються на засадах взаємодії, партнерства та співпраці у
вирішенні пізнавальних задач[4] дозволяють:
1) оптимізувати формування іншомовних навичок і вмінь;
2) створити внутрішню мотиваційну основу навчальної діяльності;
3) сприяти досягненню розвивальних цілей навчання.
Для ефективного використання інтерактивних технологій у навчанні монологічного мовлення слід
враховувати загальновизнані методичні етапи формування англомовної монологічної мовленнєвої
компетентності:
- етап формування вмінь будувати речення по темі;
- етап формування вмінь обʼєднувати речення на рівні висловлювання;
- етап формування вмінь складати мікромонологи у комунікативних ситуаціях[5: 357-362].
Пропонуємо накласти на етапи формування монологічної мовленнєвої компетентності наступні
інтерактивні вправи:
- перший етап: фронтальна ігрова вправа „Spider web“(Павутиння). Вчитель, тримаючи в руках
клубок з нитками, пропонує дітям складати речення, передаючи клубок, лишаючи у себе кінчик нитки;
парна вправа „Travelling“(Мандри)кожна пара дітей отримує мотузочки та, „мандруючи“ пальцями по

мотузках, складає речення по малюнках. Гра продовжується поки мотузочка не скінчиться;
- другий етап: групова інтерактивна вправа „Find your partners make up a line and tell“(Знайди
партнерів, склади ряд та розкажи). Вчитель роздає картки із зображенням різних тварин: чорно-білі
картки з тваринами, картки з тваринами в кольорі та картки з тваринами, які виконують дії. Діти,
рухаючись по групі, мають знайти партнерів з такими самими картками та створити ряд: тварина —
тварина в кольорі — тварина в русі, та розповісти про неї.
- третій етап: групова інтерактивна вправа, яка має характер проекту - „Make a collage“(Склади
коллаж). Діти, працюючи в групах, вирізають та наклеюють малюнки, повʼязані тематично,
обговорюють свій вибір та розповідають про те, що зображено. Тематичними колажами можуть бути:
„Party menu“, „My bag“, „Zoo“.
Ефективність пропонованих ігрових інтерактивних вправ підтверджено експериментально в
процесі навчання дошкільників іноземної мови на базі ДНЗ №25 м. Житомира. Перспективами
подальших досліджень в цьому контексті є розробка додаткових інтерактивних ігрових вправ для
навчання монологічного мовлення дітей дошкільного віку.
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Humankova O.S, Nesterchuk Y.V. The development of monological speech competence of preschool
children by means of interactive techniques.
The article deals with the problem of the use of interactive techniques in the process of teaching English to
preschool children. The benefits of the use of interactive techniques have been determined, the stages of the
formation of monological speech competence have been analysed, concrete interactive techniques
attributable to the stages of the formation of the above mentioned competence have been suggested.
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