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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
МЕТОДОМ СТОРІТЕЛЛІНГУ

Анотація. У статті обґрунтована актуальність формування комунікативних умінь молодших школярів 
у процесі навчання української мови. Розкрито сутність і зміст поняття «комунікація», складники і цілі 
комунікативного процесу. Сформульовано основні вимоги до комунікативної підготовки учнів початко-
вої школи. Подана характеристика комунікативних умінь і навичок, а також розкрито їхні особливості. 
Описаний сторітеллінг як метод формування комунікативних умінь учнів. Розглянуто історію розвитку 
сторітеллінгу, підходи до розуміння сутності цього поняття. Подано визначення цього поняття як педаго-
гічного методу. Описано основні види педагогічного сторітеллінгу: класичний і активний. Виділено функ-
ції сторітеллінгу як методу подачі навчальної інформації. Зазначено принципи сторітеллінгу й основні 
переваги його застосування в початковій школі. Обґрунтовано ефективність та доцільність застосування 
методу сторітеллінгу з метою формування комунікативних умінь учнів. Сформульовані правила викорис-
тання методу сторітеллінгу на уроках української мови в початковій школі.
Ключові слова: комунікація, комунікативна компетентність, комунікативні вміння, сторітеллінг.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE SKILLS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN  
BY THE METHOD OF STORITELLING

Summary. The article substantiates the relevance of the formation of communicative skills of younger stu-
dents in the process of teaching the Ukrainian language. The concept of "communication", the components and 
goals of the communication process. Communicative competence implies first and foremost the ability to use 
language as a means of communication, knowledge of the outside world and solving the most important tasks 
of life; mastering all kinds of communication tools, the basics of oral and written culture, basic skills and abil-
ities to use communication tools in different fields and situations of communication. The basic requirements 
for students who graduated from elementary school in the amount of communicative skills are formulated, 
namely: the willingness to listen to the interlocutor and conduct a dialogue; willingness to recognize the possi-
bility of the existence of different points of view and the right of everyone to have their own; state your opinion 
and argue your point of view and assessment of events. A characteristic is given to skills and abilities, and 
the concept of “communicative skills” is disclosed, the most productive and significant ones are highlighted 
from them. Descriptions of the storytelling method as a means of forming communicative skills. The history 
of storytelling development, approaches to understanding this concept in corporate governance, psychology, 
from a household point of view are considered. The efficiency and feasibility of using the storytelling method 
in the lessons of the Ukrainian language in order to form students' communicative skills is substantiated.  
The formulated rules for using the storytelling method in the process of forming students' communicative 
skills. The definition of storytelling as a pedagogical technique is given. Formation of communicative skills is 
a long and complicated process. In our opinion, the use of the storytelling method will allow the students to 
successfully develop communication skills and skills. Two main types of pedagogical storytelling are described: 
classic and active. The functions of pedagogical storytelling as a technique for supplying educational informa-
tion are highlighted. A number of principles of storytelling are noted that contribute to the effectiveness of the 
story, the main advantages of storytelling, as well as criteria for the effectiveness of the story.
Keywords: communication, communicative competence, communication skills, storytelling.

Постановка проблеми. Пріоритетним на-
прямом сучасної мовної освіти в початко-

вій школі є виховання особистості, яка прагне до 
максимальної реалізації своїх можливостей, від-
критої для сприйняття нового мовленнєвого до-
свіду, здатної на усвідомлений і відповідальний 
вибір мовних засобів під час комунікації в різних 
життєвих ситуаціях. Для вирішення цього зав-
дання важливо сформувати в учнів комунікатив-
ну компетентність, навчити молодших школярів 
вирішувати за допомогою мовних засобів ті або 
інші комунікативні завдання в різних ситуаціях 
спілкування. 

Комунікативна компетентність передбачає 
насамперед здатність користуватися мовою як 
засобом спілкування, пізнання навколишнього 
світу і вирішення найважливіших життєвих за-

дач; володіння всіма видами засобів комунікації, 
основами культури усного та писемного мовлен-
ня, базовими вміннями і навичками використан-
ня комунікативних засобів в різних сферах і си-
туаціях спілкування.

Освітній процес у сучасній початковій школі 
орієнтується на розвиток творчих можливостей 
дитини і формування здатності учнів до само-
освіти. Найважливішим пріоритетом початкової 
загальної освіти стає розвиток особистості через 
формування універсальних навчальних дій (піз-
навальних, регулятивних, особистісних та кому-
нікативних). Важливе значення для формування 
комунікативних універсальних навчальних дій, 
як і для формування особистості дитини в ціло-
му, має організація спільної роботи учнів у групі. 
Формування комунікативних універсальних на-
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вчальних дій здійснюється через комунікативну 
спрямованість навчання («навчання спілкуван-
ня за допомогою спілкування»).

Комунікативні вміння формуються у процесі 
набуття досвіду колективної взаємодії, формуван-
ня вміння брати участь у навчальному діалозі, 
розвитку рефлексії як найважливішої якості, що 
визначає соціальну роль учня. У ситуаціях колек-
тивної взаємодії, які супроводжують вирішення 
проблемних і творчих завдань, формується здат-
ність оцінювати правильність вибору вербальних 
і невербальних засобів, дотримуватися правил 
мовленнєвого етикету та усного спілкування. 
Діти вчаться чути партнера, реагувати на його 
репліки, вчаться правил спілкування з молод-
шими, ровесниками, дорослими. На нашу думку, 
сторітеллінг є дієвим методом формування кому-
нікативної компетентності молодших школярів, 
розвитку в них комунікативних умінь і навичок.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Однією з основних проблем сучасної школи 
є проблема формування комунікативних умінь 
учнів. Дослідженням цієї проблеми займалися 
вчені: П.П. Блонський, А.М. Гельмонт, Ф.Ф. Ко-
рольов, В.С. Філатов, М.П. Кашин, М.С. Певзнер, 
Б.Ф. Райський, В.І. Лубовский, С.Г. Шевченко 
та ін. Проблемі формування і розвитку комуні-
кативних умінь у дітей молодшого шкільного 
віку присвячені дослідження таких педагогів 
і психологів, як О.С. Газмана, С.Л. Рубінштейна, 
Д.Б. Ельконіна та ін.

Проблема оволодіння комунікативними вмін-
нями і навичками в методиці навчання мови 
розглядалася в наукових працях А.А. Вербиць-
кого, Б.В. Бєляєва, Є.І. Пасова, А.К. Маркової, 
B.C. Коростильова, С.Г. Тер-Мінасова, Л.А. Бико-
ва, А.А. Леонтьєва, П.Д. Паригіна, В.А. Аверіна, 
І.Ю. Тарасової, Л.А. Філатової та ін. Проте ще досі 
не вироблений оптимальний підхід до формуван-
ня комунікативних умінь учнів із застосуванням 
сучасних інтерактивних методів навчання.

Метод сторітеллінгу був винайдений і успіш-
но апробований на особистому досвіді Д. Арм-
стронга, голови міжнародної компанії Armstrong 
International. На його думку, історія – це будь-яка 
сюжетно пов’язана розповідь. К. Гопіус і Ю. Кім. 
першими почали розвивати сторітеллінг на те-
риторії країн СНД. Зазначимо, що в педагогіці 
незначна кількість науковців розробляють про-
блему розвитку комунікативних умінь методом 
сторітеллінгу (С.В. Федорова, А.В. Логінова, 
Б.О. Старіченко та ін.).

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сучасна освіта стика-
ється з серйозними проблемами: інформаційна 
перевантаженість, неефективне використання 
сучасних методів і технологій навчання, пору-
шення комунікації між педагогами й учнями, 
між учнями.

Вирішити ці проблеми покликана система но-
вих педагогічних технік (інструментів), одним із 
яких є сторітеллінг. Спочатку сторітеллінг роз-
глядали як ефективний засіб вибудовування 
зовнішніх і внутрішніх корпоративних комуні-
кацій, тобто застосовували в галузі управління 
персоналом, в менеджменті. Зараз він активно 
використовується в освіті як дієвий метод моти-
вування школярів до інтенсивного навчання.

На нашу думку, метод сторітеллінгу надає 
унікальні можливості як для вчителя, так і для 
учня, тому що може допомогти в досягненні 
основних цілей у процесі навчання на початко-
вому етапі загальної освіти: у розвитку мовної 
особистості молодшого школяра і формуванні 
його комунікативних умінь і навичок.

Мета статті. Головна мета цієї статті – пока-
зати можливості використання методу сторітел-
лінгу в лінгводидактиці, виділити його особли-
вості для включення їх у методику формування 
комунікативних умінь учнів початкових класів.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Термін «комунікація» був уведений у широ-
кий науковий обіг на початку XX ст.; саме в цей 
час він набув соціального звучання, що було 
пов’язано з його використанням у різних галузях 
соціально-гуманітарних знань. Розглянемо різні 
підходи до тлумачення поняття комунікації. 

Комунікація (від лат. commuriicatio – повідо-
млення, передача) – спілкування, обмін думка-
ми, відомостями, ідеями; передача того чи іншого 
змісту від однієї свідомості (колективної або інди-
відуальної) до іншої [2, с. 127]. О.М. Біляєв визна-
чав комунікацію як засіб, завдяки якому люди бу-
дують і розвивають свої відносини [1, с. 17]. 

У моделі комунікативного процесу наявні 
п’ять елементів: комунікатор (хто передає пові-
домлення), саме повідомлення (що передається), 
канал передачі повідомлення (як здійснюється 
передача), аудиторія (кому спрямоване повідо-
млення), ефективність (тобто наскільки ефектив-
на комунікація) [4].

У процесі взаємодії людей між собою кому-
нікація визначає наступні цілі: забезпечення 
ефективного обміну інформацією між суб’єктами 
і об’єктами, удосконалення міжособистісних сто-
сунків у процесі обміну інформацією, створення 
інформаційних каналів для обміну інформацією 
між окремими людьми, групами і координація 
їхніх завдань і дій [2].

У Державному стандарті початкової освіти 
чітко визначені результати навчання учнів: го-
товність слухати співрозмовника і вести діалог; 
готовність визнавати можливість існування різ-
них думок і права кожного мати свою; висловлю-
вати свою думку та аргументувати власну пози-
цію та давати оцінку подіям.

Навчити школяра правильно формулювати 
запитання і чітко давати на них відповіді, уваж-
но слухати і вміти брати участь у дискусіях, дава-
ти коментарі до висловлювань співрозмовників 
і аргументувати свою думку, уміння висловлю-
вати емпатію співрозмовникові, адаптувати своє 
висловлювання до можливостей сприйняття ін-
ших людей – це важливі комунікативні вміння, 
якими мають оволодіти учні початкової школи.

Комунікативні вміння – це складні усвідом-
лені комунікативні дії, засновані на теоретичних 
знаннях і практичній підготовленості дитини до 
спілкування [5, с. 45]. 

Під комунікативними вміннями Т. Вольфов-
ська розуміє вміння, пов’язані з правильним 
вибудовуванням своєї поведінки, розумінням 
психології людини: уміння вибрати потрібну ін-
тонацію, жести, уміння розбиратися в інших лю-
дях, вміння співпереживати співрозмовникові, 
поставити себе на його місце, передбачити реак-
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цію співрозмовника, вибирати по відношенню до 
кожного зі співрозмовників правильний спосіб 
звернення [4, с. 14]. 

Серед вербальних (словесних, усних) комуні-
кативних умінь зазначимо найбільш продуктив-
ні і значущі:

1. Підтримувати спілкування: спрямовувати 
спілкування на певний предмет; ставити пробле-
му спілкування; викликати відповідну реакцію 
партнера; ставити допоміжні запитання.

2. Уточнювати: перепитувати в інших фор-
мах, відстоювати свою думку, змінювати форму 
запитань, давати оцінку.

3. Спонукати: попереджати, застерігати, про-
понувати, закликати, радити, висловлювати по-
бажання, просити.

4. Оповідати: повідомляти, відповідати, роз-
повідати, вести діалог, аргументувати, вислов-
лювати згоду (незгоду), розуміти згоду (незгоду) 
партнера, заперечувати щось, приймати пропо-
зиції, схвалювати або не схвалювати їх [9, с. 21].

Формування комунікативних вмінь – процес 
тривалий і досить складний. На нашу думку, 
застосування методу сторітеллінгу дозволить 
успішно сформувати в учнів початкової школи 
комунікативні вміння і навички. 

Storytelling (сторітеллінг, «розповідання істо-
рій») – у первинному значенні «майстерність опо-
віді: виконання билин, сказань, казок» [6, с. 52]. 
У широкому культурному сенсі – передача ін-
формації усним шляхом. 

Застосування сторітеллінгу як інструменту 
вибудовування зовнішніх і внутрішніх комуні-
кацій в організації було успішним у середині 
1990-х років. Сторітеллінг став кращою бізнес-
ідеєю 2006 року. За визнанням журналу Harvard 
Business Review, «кращим способом зробити до-
повідь або презентацію і передати знання є роз-
повідання історій (сторітеллінг)» [8, с. 71]. 

Метод сторітеллінгу в корпоративному управ-
лінні був винайдений і успішно апробований 
Д. Армстронгом, що є главою міжнародної компа-
нії Armstrong International. У процесі розроблен-
ня методу сторітеллінгу його засновник звернув-
ся до поширеного психологічного фактору: історії 
є найбільш виразними, захопливими і цікавими, 
вони легше асоціюються з особистим досвідом, 
на відміну від логічних доказів і розлогих мірку-
вань. Їх легше запам’ятати, їм надається більше 
значення і, як наслідок, – вони мають на пове-
дінку аудиторії сильний вплив [12, с. 1163].

На думку психологів, сторітеллінг – це розпо-
відь різних міфів, казок, притч або билин. При-
чому розповіді можуть бути про вигаданих і про 
реальних героїв. Серед психологів подібні історії 
носять назву метафор, тому що основою їхнього 
створення є подібності та аналогії [6].

Цей метод може застосовуватися і в родині, 
коли старші, розповідаючи свої історії, ділять-
ся з молодшим поколінням своїм життєвим до-
свідом. Такі історії найбільш цінні ще й тим, що 
вони пов’язані з близькими людьми. Це допома-
гає зміцнити відносини в родині, поліпшити вза-
єморозуміння, народжує повагу.

Сторітеллінг – це одночасно наука і мис-
тецтво. Поєднуючи в собі психологічні, управ-
лінські та інші аспекти, він дозволяє не тільки 
ефективно донести інформацію до людини, але 

і мотивувати її на гарний вчинок, домогтися мак-
симально високих результатів.

Використання методу сторітеллінгу на занят-
тях з української мови допомагає сформувати 
в учня готовність до комунікації на рівні міжосо-
бистісного спілкування, здатність демонструвати 
еталонні зразки спілкування; здатність будувати 
спілкування відповідно до ситуативно-особистіс-
них цілей, досягаючи максимальної ефективнос-
ті комунікативних дій; оволодіння необхідним 
набором засобів і різновидів спілкування. Учні 
починають прагнути забезпечити комфортність 
і атрактивність спілкування, орієнтуються на 
інтереси партнерів по спілкуванню, розвивають 
вміння позитивно впливати на свого співрозмов-
ника, вміння зосереджуватися на самому процесі 
спілкування, на майстерності, досконалості його 
форм, його організації.

Дослідники в галузі когнітивної психології 
стверджують, що для безпосередньої дії швидше 
за все буде використана інформація, яка краще 
запам’ятовується. Тому все, що зазвичай робить 
інформацію такою, що запам’ятовується, з біль-
шою ймовірністю додасть їй сенс. Оскільки іс-
торії більш виразні, цікаві і легше асоціюються 
з особистим досвідом, ніж правила, закони або 
директиви, то вони краще запам'ятовуються, їм 
надають більшого значення і їх вплив на пове-
дінку людей сильніший [11, с. 516].

Як педагог, так і учні розповідають історії 
з життєвого або читацького досвіду, що ілюстру-
ють те чи інше досліджуване поняття. Історія 
повинна містити не тільки інформацію щодо до-
сліджуваного питання, а й деякий аналіз і ви-
сновок. У результаті такої роботи учні долають 
психологічні, мовні бар’єри, відпрацьовують ко-
мунікативні вміння і навички. 

Розглянемо правила, яких необхідно дотриму-
ватися під час використання методу сторітеллінгу:

– розповіді мають бути короткими і трактува-
тися однозначно;

– переконливість мовлення досягається опти-
мальним використанням вербальних і невер-
бальних засобів спілкування;

– історія має бути ненав'язливою і стосуватися 
цікавих тем;

– матеріал історії повинен бути змістовним, 
корисним, чітко структурованим;

– історія повинна апелювати до емоцій слухачів;
– самостійність виконання.
Таким чином, сторітеллінг – метод, який пе-

редбачає використання історій із певною струк-
турою і героєм, спрямована на вирішення пе-
дагогічних завдань навчання, наставництва, 
розвитку і мотивації.

Застосування методу сторітеллінгу викликає 
емоційний відгук в учнів і, отже, освітній процес 
стає більш привабливим для слухачів, активізує 
пізнавальну активність учнів; навчальна інфор-
мація стає більш доступною, наочною і такою, що 
запам’ятовується.

Сьогодні педагогічний сторітеллінг застосову-
ється разом із мультимедійними технологіями, а 
значить, може використовуватися вчителями по-
чаткової школи як в очному, так і в дистанційно-
му форматі навчання.

Акцентуємо увагу на основних видах педаго-
гічного сторітеллінгу:
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1. Класичний сторітеллінг. Реальна життєва 
ситуація (або придумана історія) розповідаєть-
ся вчителем самостійно. Учні тільки слухають 
і сприймають інформацію. Класична розповідь 
служить для трансляції певного знання [7, с. 106].

Певне знання виражається вербально або іс-
нує у формі тексту. Під час використання кла-
сичного сторітеллінгу педагог передає учням 
конкретну навчальну інформацію (наприклад, 
правила) у формі цікавої історії.

2. Активний сторітеллінг. Учитель пропонує 
«канву історії», визначає її цілі і завдання. Слу-
хачі активно залучаються до процесу створення 
і розповідання історій. Учні можуть самостійно 
створювати історії; моделювати різні ситуації 
і шукати шляхи виходу з них; аналізувати історії 
самостійно або разом із учителем.

Активний сторітеллінг сприяє передачі не тіль-
ки явного, але і неявного знання [7, с. 107]. Неяв-
не знання – це такий вид знання, який логічно не 
оформлюється і вербально не виражається. Воно 
особливим чином виявляється у практичній ді-
яльності і являє собою передачу вмінь і навичок.

Слід зазначити, що в реальній педагогічній 
практиці вчитель може комбінувати класичний 
і активний види сторітеллінгу.

Педагогічний сторітеллінг як метод подачі 
навчальної інформації виконує наступні функ-
ції: освітню, розвивальну, виховну, мотивуваль-
ну, наставницьку.

Зазначимо принципи сторітеллінгу, які спри-
яють ефективності історії: 

– присутність у сюжеті типового представника 
з цільової аудиторії;

– проблеми, про які розповідає оповідач, ма-
ють бути близькі до реального життя;

– персонажу історії мають бути притаманні 
більш виражені в порівнянні зі звичайною лю-
диною якості (кмітливість, умотивованість, ціле-
спрямованість); 

– сюжетна лінія повинна розвиватися стрімко.
Деталізуємо основні переваги методу сторі-

теллінгу:
– сторітеллінг – потужний метод. Захоплива 

історія зацікавить учнів. Вдала ідея миттєво буде 
підхоплена і розвинена молодшими школярами;

– сторітеллінг – метод глибокого проникнен-
ня. Людина засвоює історії з раннього дитинства 
як слухач. Здатність сприймати історії – вродже-
на здатність кожної людини;

– сторітеллінг – «безкоштовний» метод. Це ін-
струмент, який не потребує будь-яких вкладень 
у програмне забезпечення, не передбачає залу-
чення фахівців;

– сторітеллінг – «розважальний» метод. Увагу лю-
дини як живої істоти природно завжди привертають 
не порожні цифри і предмети, а все живе, людське;

– сторітеллінг – це спілкування в діалоговому 
режимі. За своєю сутністю розповідь інтерактив-
на. Оповідач розповідає, а слухачі мають мож-
ливість створити в своїй уяві кожен свою кар-
тинку. Якщо розповідь ефективна – перед нами 
інтерактивний процес, у якому успіх залежить 
від уміння оповідача прислухатися до аудиторії 
і підлаштовуватися під її настрій.

Зазначимо критерії ефективності розповіді:
– присутність ідеї: ідея лежить в основі кожної 

історії. Оповідач повинен відобразити основну 

ідею, думку під час розповіді, показати реаліза-
цію ідеї з різних боків. У цьому випадку слухаче-
ві стане зрозуміло, про що ж була історія.

– наявність героя: герой є рушійною силою іс-
торії. Героєві притаманний свій характер. Герой 
не завжди повинен викликати симпатію, але він 
має бути цілісним. Для повного розуміння вчин-
ків героя слухачеві необхідно бути знайомим із 
контекстом. Герой повинен здійснювати вчин-
ки. В ідеалі – вирішувати проблеми, отримуючи 
в результаті нагороду. Необхідна дія. Без неї сто-
рітеллінг неможливий;

– історія проектує сенс дійсного життя: історії 
пов’язані з реальним життям. Знаходячи анало-
гії, метафори в реальному світі, слухач може вия-
вити універсальні проблеми, протиріччя і знайти 
можливі вдалі і невдалі шляхи вирішення їх;

– дотримання структури: розвиток історії має 
відбуватися за заздалегідь підготовленим планом – 
сюжет, зав’язка, опис, кульмінація і розв’язка;

– логіка і зв’язність оповідання: крім дотри-
мання структури, важливий логічний зв’язок 
всіх епізодів історії, наявність описів і метафор. 
Це дозволяє утримати увагу слухачів, зберегти 
їхній інтерес до оповідання;

– стиль оповіді: стиль, здатний створити за-
гальний настрій історії.

Зазначимо, що під час створення історій для 
дітей молодшого шкільного віку важливо дотри-
муватися таких умов:

1. Готуючись розповідати історії дітям, насам-
перед, необхідно враховувати їхні вікові особли-
вості, у тому числі інтелектуальний, емоційний, 
фізичний і духовний рівень розвитку.

2. У створеній історії повинен бути певний пер-
сонаж або герой. Основний персонаж неодмінно 
повинен викликати симпатію. В історії має від-
буватися якась подія, яка зацікавить учнів.

3. Розповідаючи історію, необхідно створити 
мотивацію, для цього можна використовувати 
відкриті запитання, які залучають дітей до учас-
ті в розказаній історії.

Висновки і пропозиції. На нашу думку, за-
стосування методу сторітелінгу з метою розвитку 
комунікативних умінь і навичок учнів початко-
вої школи сприятиме формуванню в них орієн-
товної основи поведінки в різних мовленнєвих 
ситуаціях; ознайомленню молодших школярів із 
варіантами мовленнєвих дій, умінь комбінувати 
їх і знаходити нові рішення. У процесі створення 
історій в учнів вироблятимуться вміння переда-
вати смислові аспекти мовного тексту, позитивно 
впливати на своїх співрозмовників під час спіл-
кування; створюватиметься досвід вираження 
своєї особистісної позиції в спілкуванні, адекват-
ної самооцінки «продуктів спілкування», уміння 
презентувати себе.

До перспектив подальшого дослідження від-
носимо:

– вивчення процесу формування комуніка-
тивних умінь учнів на засадах комунікативно-ді-
яльнісного підходу;

– пошук нових інтерактивних методів, що 
сприяють успішному формуванню комунікатив-
ної компетентності молодших школярів;

– подальше дослідження типології засобів 
формування комунікативних умінь учнів почат-
кової школи.
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