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Зміст анотації 

У дослідженні з’ясовано організаційно-педагогічні засади навчання 

англійської мови учнів початкової школи Польщі задля визначення 

перспектив розвитку феномену іншомовного навчання учнів початкової 

школи в Україні. У контексті характеристики стану розробленості 

досліджуваної проблеми у вітчизняній науковій думці виокремлено та подано 

системну характеристику наукових розвідок, що стосуються таких її аспектів: 

1) порівняльно-педагогічного, який висвітлює проблеми іншомовної освіти в 

різних країнах; 2) професійно-педагогічного, який розкриває професійні 

якості вчителя, що допомагають успішно реалізувати мету навчання іноземної 

мови;  3) лінгвістичного, який розглядає лінгвістичну складову іншомовного 

навчання в початковій школі; 4) методичного, який охоплює проблеми 

вдосконалення навчання і викладання  іноземних мов шляхом опанування 

нових методі та прийомів; 5) психологічного, який розкриває психологічні 

особливості вивчення іноземної мови молодшими школярами; 

6) культурологічного, який має на увазі навчання іноземної мови через власну 

культуру і традиції.  

З’ясування концептуальних положень дослідження аналізованої 

проблеми дозволило виокремити такі засади її розгляду: нормативні, 

організаційні, методичні.   

На засадах полікритеріального підходу в дослідженні виокремлено 

етапи розвитку навчання англійської мови учнів початкової школи Польщі. 



Перший – етап становлення навчання англійської мови в початковій 

школі (1989-2001 рр.). Ці роки знаменні тим, що відбувається відхід від 

обов'язкового вивчення російської мови, виникає можливість обирати дві 

західноєвропейські мови під час навчання в середній школі. Російська мова 

повністю виключається  зі шкільної навчальної програми.  Виявлено, що на 

першому етапі домінував критерій політично-соціального характеру. 

Другий – етап розвитку комунікативної компетентності в навчанні 

англійської мови (2002-2016 рр.). Його початок зумовлений рішенням, 

прийнятим на саміті Європейської ради в Барселоні у 2002 році, що кожна 

держава-член Європейського Союзу повинна, у межах обов'язкового навчання 

в школі, запропонувати принаймні дві іноземні мови для вивчення. Другий 

етап зумовлений змінами соціально-економічного устрою та має 

організаційний характер. 

За такого підходу навчання іноземних мов набуває особливої ваги. 

Головна мета навчання іноземної мови в закладах загальної середньої освіти – 

формування комунікативної компетентності (оволодіння мовою як засобом 

міжкультурного спілкування).  

Третій – етап модернізації методики навчання англійської мови в 

початковій школі, розпочався у 2017 році і триває наразі. Цей етап 

характеризується тим, що головною метою вивчення англійської мови стає 

вільне спілкування, як ключова компетентність, що має розвиватися в 

загальній початковій школі. Учні починають вивчати англійську мову з 1 

класу. Цей етап був зумовлений внутрішніми чинниками змістового та 

методичного характеру.  

Окреслено нормативні засади навчання англійської мови учнів 

початкової школи Польщі. Виявлено, що навчання англійської мови в закладах 

освіти країни регулюється низкою нормативно-правових актів міжнародного 

та національного рівня політичного та освітнього характеру. Передусім, це – 

Конституція Республіки Польща, Закон «Про освіту», Закон «Про систему 

освіти», Хартія вчителя, Рекомендації Європейського Парламенту та Ради 



«Про ключові компетентності у процесі навчання протягом усього життя», 

Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи «Про програму підсилення 

опанування сучасними європейськими мовами»  та Основна навчальна 

програма, яка виражає зміст та вимоги  ключових положень і рекомендацій, 

прописаних у вищезгаданих освітніх документах. 

Окреслено тенденції розвитку нормативного забезпечення навчання 

англійської мови учнів початкової школи Польщі: оновлення нормативних 

документів відповідно до суспільно-політичних та соціально-економічних 

чинників розвитку країни; оновлення стандартів та рекомендацій навчання 

англійської мови відповідно до актуальних потреб навчального процесу; 

поглиблення взаємозв’язку цілей і методології навчального процесу; надання 

незалежності початковій школи у виборі навчальних програм та підручників.  

Висвітлено організаційні засади навчання англійської мови учнів 

початкової школи Польщі, а саме: вибір шкільної навчальної програми для 

планування освітнього процесу; вимоги до кваліфікації вчителів, які мають 

право викладати іноземну мову в початковій школі; тижневе навантаження для 

навчання англійської мови в початковій школі; вибір підручників та 

методичних посібників для навчання англійської мови.  

Розкрито методичні засади навчання англійської мови учнів початкової 

школи Польщі, зокрема виявлено, що викладання англійської мови в 

початковій школі проводиться за допомогою поєднання традиційних (прямий 

метод, граматико-перекладний) та інноваційних (ігровий, інтерактивний) 

методів навчання, які спрямовані на розвиток чотирьох видів мовленнєвої 

діяльності (мовлення, аудіювання, читання і письма). Дійшли висновку, що 

серед методів навчання іноземних мов у початковій школі Польщі 

превалюють ті, що вимагають активної діяльності школярів: метод проєктів, 

метод дискусії, метод драматизації, брейнстормінг тощо, тобто інноваційні. 

Схарактеризовано низку методичних прийомів, що застосовуються для 

вивчення лексики; для навчання читання, письма та усного мовлення. 



Визначено можливості використання прогресивного польського досвіду 

в аспекті досліджуваної проблеми в Україні. З’ясовано, що навчання 

англійської мови з початкової школи є ефективним засобом для подальшого 

розвитку іншомовної компетентності школярів. Констатовано, що досвід 

навчання іноземних мов у початковій школі Польщі може стати орієнтиром 

під час визначення раціонального співвідношення навчального часу для 

оволодіння іноземними мовами в початковій школі. При цьому має 

враховуватися принцип частотності та інтенсивності іншомовної освіти 

школярів. Обґрунтовано перспективи використання інноваційного досвіду 

навчання англійської мови учнів початкової школи Польщі у процесі 

модернізації освітньої системи України на державному,  регіональному, 

інституційному та особистісному рівнях. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше в українській педагогічній науці цілісно здійснено аналіз 

організаційно-педагогічних засад навчання англійської мови учнів початкової 

школи Польщі, а саме:  

• схарактеризовано стан розроблення досліджуваної проблеми у 

полідисциплінарному дискурсі вітчизняної науки та тенденції розвитку 

теоретичних засад досліджуваної проблеми;   

• виокремлено етапи розвитку навчання англійської мови учнів 

початкової школи Польщі в досліджуваний період: 1) становлення навчання 

англійської мови в початковій школі (1991-2001 рр.), 2) розвитку 

комунікативної компетентності в навчанні англійської мови в початковій 

школі (2002-2016 рр.),  3) модернізації методики навчання англійської мови 

учнів початкової школи (з 2017 р. – дотепер); 

• окреслено нормативні засади навчання англійської мови учнів 

початкової школи Польщі, які включають нормативно-правові акти 

міжнародного та національного рівнів і регламентують політичний, 

організаційний та методичний аспекти досліджуваного процесу; 



• виявлено організаційні засади (вибір шкільної навчальної 

програми для планування освітнього процесу; вимоги до кваліфікації вчителів, 

які мають право викладати іноземну мову в початковій школі; тижневе 

навантаження для навчання англійської мови у початковій школі; вибір 

підручників та методичних посібників для процесу навчання англійської 

мови); 

• визначено можливості використання прогресивного польського 

досвіду в аспекті досліджуваної проблеми в Україні.  

Конкретизовано поняттєво-термінологічний апарат дослідження 

проблеми навчання англійської мови учнів початкової школи: «мовна 

політика», «освіта», «іншомовна освіта», «початкова школа», «іноземна 

мова», «навчання іноземної мови», «методика навчання іноземних мов», 

«іншомовна комунікативна компетентність». 

Подальшого розвитку набуло визначення поняття «навчання іноземної 

мови», яке визначає процес, спрямований на формування компетентностей у 

чотирьох видах мовленнєвої діяльності (усному мовленні, сприйнятті мови на 

слух, читанні та письмовій взаємодії). 

До наукового обігу введено маловідомі й раніше невідомі англомовні та 

польськомовні джерела й факти, що стосуються особливостей навчання 

англійської мови учнів початкової школи. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження  визначається 

тим, що узагальнені положення щодо теоретичних засад навчання англійської 

мови польських школярів, ґенези організації навчання англійської мови учнів 

початкової школи Польщі та України, нормативних, організаційних, змістових 

та методичних засад досліджуваного процесу можуть бути використані у 

процесі розробки авторських програм, посібників для вчителів англійської 

мови, викладання лекційних, семінарських і практичних занять з методики 

навчання англійської мови, педагогіки для студентів педагогічних закладів 

вищої освіти. 



Прогностичний потенціал проведеного дослідження зумовлюється 

можливістю використання отриманих результатів для здійснення подальшої 

науково-дослідницької роботи в даному напрямі у процесі модернізації 

вітчизняної школи згідно з концепцією «Нової української школи». 

Ключові слова: англійська мова, початкова школа, Польща, методи, 

прийоми, Україна, освітній процес, навчальна програма.  
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