Відділ освіти
Острозької райдержадміністрації
Районний методичний кабінет
Плосківська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Матеріали
семінару-практикуму
вчителів польської мови

Тема. Формування освіченої особистості шляхом розвитку творчих
здібностей на уроках польської мови.
Мета:
 визначити ключові аспекти ефективної мотивації у процесі вивчення
польської мови у школі;
 активізувати знання педагогів з теоретичних основ розвитку творчих
здібностей учнів на уроках польської мови;
 розвивати творчу діяльність педагогів на уроках як один із способів
формування освіченої особистості учня;
 проаналізувати ефективність застосування проектних технологій у
комунікативному аспекті вивчення іноземної мови.
Завдання:
 проаналізувати значимість мотивації як засобу оптимізації процесу
вивчення польської мови;
 здійснити діяльнісний підхід до практичної роботи над розвитком
творчих здібностей учнів на уроках польської мови;
 відшукати ефективні методи роботи над розвитком комунікативної
компетенції учнів на уроках польської мови;
 продемонструвати

практичну

цінність

використання

проектних

технологій на уроках польської мови.
Учасники: вчителі польської мови загальноосвітніх навчальних закладів
Острозького району Рівненської області.
Місце проведення: Плосківська ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Програма
методичного об’єднання вчителів польської мови
10.00 – 10.15 год. – реєстрація учасників семінару.
10.15 – 10.25 год. – відкриття семінару.
Обуховська О.В.,
методист РМК
І. Теоретична частина.
10.25 – 10.35 год. – доповідь «Мотивація як засіб оптимізації процесу вивчення
іноземної мови».
Пушка І.В.,
НВК «Оженинська ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 – ДНЗ»
10.35 – 10.55 год. – доповідь «Про загальні критерії оцінювання навчальних
досягнень учнів з польської мови».
Ковальчук Н.М.,
НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ступенів (ліцей) – ДНЗ» імені Т.Г.Шевченка»
10.55 – 11.05 год. – доповідь «Розвиток творчої особистості на уроках польської
мови»
Шевчук А.В., Хорівська ЗОШ І – ІІІ ступенів
11.05 – 11.15 год. – доповідь «Формування в учнів комунікативної компетенції
на уроках польської мови»
Ткачук С.М., Плосківська ЗОШ І – ІІІ ступенів
ІІ. Практична частина.
11.15 – 11.25 год. – відеопрезентація «Використання методу проектів на уроках
польської мови як один із шляхів формування комунікативної компетенції
учнів»
Ткачук С.М., Плосківська ЗОШ І – ІІІ ступенів
11.25 – 12.10 год. – відвідування уроку із застосуванням проектних технологій.
9 клас, польська мова. Тема. «Релігійні свята у Польщі. Анджейкі.
Складнопідрядне речення».

Ткачук С.М., Плосківська ЗОШ І – ІІІ ступенів
ІІІ. Рефлексія.
12.10 – 12.25 – обговорення уроку.
вчителі польської мови району
12.25 – 12.40 – рекомендації та методичні засади щодо використання проектних
технології на уроках польської мови.
вчителі польської мови району

Матеріали
теоретичної частини
семінару-практикуму

Мотивація як засіб оптимізації процесу вивчення іноземної
мови
Пушка І.В.,
НВК «Оженинська ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 – ДНЗ»
В умовах сучасності спостерігається спадання інтересу школярів до навчання.
Широко постає питання щодо оптимізації навчального процесу, тобто виникнення
мотивуючого компоненту у навчальному процесі.
Мотивація – це процес спонукання до діяльності для досягнення особистих
цілей. Це означає, що учень має усвідомити необхідність у вивченні конкретного
навчального матеріалу і слідувати своїм переконанням. Але проблема виникає у
тому, що сучасна молодь не завжди може самостійно визначити цілі та слідувати їм.
Тому, завдання вчителя – допомогти школярам, мотивувати їх пізнавальну
діяльність.
Виникнення мотивації – складний процес, який включає 3 рівні:
1.

Базовий (нульовий) рівень – встановлення міжособистісного контакту

вчителя та учнів, позитивного мікроклімату. Педагогу і дітям має бути комфортно
один з одним. Учитель повинен завоювати авторитет.
2.

Основний рівень – це сам процес мотивації навчання, тобто учень дає

відповідь на питання «Навіщо мені ці знання?». Учитель, у разі потреби, допомагає
школяреві визначити цілі навчання, спонукає до їх реалізації.
3.

Вищий рівень мотивації передбачає самостійне внутрішнє мотивування

учнем своєї діяльності без допомоги вчителя. Оволодіння цим рівнем можна
спостерігати у старших класах, вищих навчальних закладах тощо, коли учні самі
обирають курси для вивчення.
Головне завдання вчителя – підтримувати зацікавленість учнів з поступовим
мотивуванням вивчення дисципліни. Іноземні мови виділяються методикою
викладання. Перш за все учителю необхідно знати вимоги до уроку іноземної мови
на сучасному етапі.
Урок повинен:



будуватися відповідно обраної учителем системи навчання;



плануватися з урахуванням комунікативної спрямованості, яка повинна

проходити наскрізь в ході реалізації практичної мети навчання іноземної мови;


мати сприятливий психологічний клімат для вивчення мови;



викликати в учнів мотивацію вивчення польської мови за рахунок

залучення кожного до активної мовленнєвої та розумової діяльності, торкаючись
при цьому й емоційної сфери дитини;


готувати учнів до самостійної роботи у позаурочний час;



мати в наявності необхідні засоби, які дозволяють створювати навчальні

ситуації та використовувати їх для навчання усного мовлення, читання та письма;


включати різноманітні навчальні ігри, щоб знімати втому та напругу;



проводитися у нормальному (а не в уповільненому) темпі.

Вивчення іноземної мови нерозривно пов’язане з культурою народу, оскільки
мова і культура нероздільні. Навчальна програма школи передбачає обов'язкове
ознайомлення учнів з основними національними традиціями, звичаями та реаліями
країн, мова яких вивчається. Для формування країнознавчої мотивації дітям можна
організувати листування, обмін листівками, фотографіями з однолітками із інших
країн. Ввести дитину у світ культури іншої країни, мову якої вивчають, – дуже
важливе завдання вчителя. І найголовніше у процесі навчання іноземної мови
пам’ятати, що, приходячи на уроки іноземної мови, дитина має почуватися, немов
вона потрапила в іншу країну.
Особливу увагу слід звертати на оформлення кабінету іноземної мови. Окрім
звичайної наочності, тут має бути символіка та прапор країни, фотографії визначних
місць, портрети відомих польських письменників. Тобто, усі характерні реалії країн,
мову яких вивчають діти, повинні бути присутні, щоб стимулювати інтерес до
культури та традицій, і тим самим – до мови.
Діти молодшого шкільного віку не готові сприймати правила, пояснення,
абстрактні розмови про закони мови. Крім цього всі знають, що дитина не може
надовго зосередитися. Тому завдання вчителя – спробувати зробити уроки цікавими
і динамічними. Тоді мотивація дитини зросте. На рівень активності учнів позитивно
впливає і емоційність навчально-виховного процесу та створення доброзичливої

атмосфери в процесі навчання. Вивчення іноземної мови за допомогою пісень,
віршів, римівок, широке використання вербальних та невербальних опор веде не
тільки до підтримки початкової мотивації, але й до розвитку інтересу до предмета і,
що є достатньо важливим, до розвитку позитивної самоконцепції та її покращення в
процесі навчання.
Віршам та пісням, як дидактичному матеріалу, властивий ряд переваг:
а) доступність – завдяки розвитку мережі Інтернет;
б) розмаїття мовного матеріалу;
в) постійне відновлення матеріалу;
г) приналежність до культури країни – додаткова лінгвокраїнознавча
інформація;
д) наявність чисельних і різноманітних регістрів мови.
Все це дозволяє використати пісні й вірші на занятті з іноземної мови з
більшим коефіцієнтом корисності. Використання віршовано-пісенного матеріалу на
занятті з іноземної мови повністю відповідає вимогам сучасності, коли іноземна
мова вивчається в нерозривному зв'язку з культурою країни. З іншого боку, спів
пісень і читання віршів є розширенням комунікативної компетенції й творчих
здібностей, а так само одним з найефективніших засобів навчання іноземній мові.
Емоції й враження, отримані під час прочитання вірші або співу пісні, стають
прожитим життєвим досвідом, що перетвориться у знання, що у свою чергу
стимулює мотивацію учнів. У сполученні із традиційними уроками іноземної мови,
уроки, на яких учні намагаються виразити себе, є для них найкращим засобом
вивчення мови, тому що до процесу засвоєння тексту додається виразна його
інтерпретація й вимова з відповідними інтонаціями. Вірші й пісні вчать дітей
виражати свої почуття й доносити їх до інших, розвивати фантазію й творчі
здібності кожного, привчаючи їх працювати у колективі.
Вірші й пісні можуть виконувати різні функції:
1. Використовуються як фонетична зарядка на початку уроку. Пісня дозволяє
вчителеві перейти від звуків рідної мови до звуків іноземної мови, тренуючи мовні
органи й підготовляючи їх до більше складної артикуляції;
2. Для міцного закріплення лексичного й граматичного матеріалу;

3. Як вид релаксації в середині або наприкінці уроку, коли діти втомилися або
їм потрібна розрядка, що знімає напругу й відновлює їхню працездатність.
Як

відомо, урок іноземної

мови обов’язково

має бути

оснащений

унаочненням. До цього зобов’язує той факт, що у дітей краще розвиненим є образне
мислення. У зв’язку з цим будь-яке дидактично доцільне і методично виправдане
використання предметного або картинного унаочнення, яке методично доцільно
супроводжує певну іншомовну лексичну одиницю (слово, словосполучення), зв’язне
мікровисловлювання, є ефективним засобом впливу на пам’ять і процес
усвідомлення значення такої одиниці.
Багато уваги на уроках іноземної мови ми приділяємо використанню цікавого,
яскравого наочного матеріалу, що підвищує ритм заняття, підвищує інтерес, тобто
безпосередньо впливає на мотивацію учіння. Для того, щоб викликати інтерес в
учнів до вивчення іноземної мови, ми використовуємо цікаві і результативні форми і
методи навчання.
Одним

із

засобів,

вироблених

практикою,

для

формування

стійких

пізнавальних інтересів і мотивів є застосування в навчальному і виховному процесі
інформаційних технологій, що дозволяє не тільки скоротити час на засвоєння
матеріалу, підвищити глибину і міцність знань, зняти напругу, індивідуалізувати і
диференціювати

процес

навчання,

стимулювати

пізнавальну

активність

і

самостійність, розвиток творчих здібностей учнів, а й прищеплює навички
дослідницької діяльності, формує пізнавальні і розвиваючі мотиви.
Впровадження сучасних досягнень у сфері інформаційних технологій в освіту
дозволяють полегшити працю вчителя, підвищити мотивацію учнів до навчання,
оптимізувати ефективність і якість навчального процесу. Так, використання
комп’ютера дозволяє створювати інформаційне середовище, що умотивовує учнів
до вивчення іноземної мови, дає можливість утримувати інтерес та активність
школярів на необхідному рівні протягом всього періоду навчання.
На уроках ми намагаємось поєднувати новітні технології викладання з
класичними. Дуже часто пояснення нового граматичного матеріалу вимагає багато
ілюстративного матеріалу, який на звичайній дошці не може бути таким якісним, як
зображення на екрані, а їх виконання кожного разу забиратиме багато часу. При

цьому про швидку зміну малюнків взагалі не може бути мови. Звільнившись від
роботи на дошці, вчитель зосереджується виключно на викладанні предмета і діалозі
з учнями. Досвід показує, що найбільш доцільно використовувати мультимедійні
технології на уроках, які вимагають від учителя максимального використання
наочності, а від учня постійної уваги. Під час або після перегляду презентації можна
повертатися до деяких слайдів стільки разів, скільки виникатиме в цьому потреба.
Наприклад, при повторенні вивченого матеріалу або при виконанні вправ
використання інформаційних технологій є одним із ефективних засобів підвищення
мотивації і індивідуалізації.
Слід також розвивати і мотивацію колективних досягнень. Цього можна
досягти шляхом включення дітей в парну і групову роботу. Результат колективної
діяльності залежить від готовності кожного члена колективу включити власні
зусилля в досягнення загальної мети.
Але що ж робити з тими учнями, які, не дивлячись на всі вчительські
старання, не прагнуть ні до яких досягнень? Невмотивований учень стане
мотивованим, якщо вчитель стане спілкуватися з ним, сприймаючи його в
позитивному світлі. Не випадково психологи називають цей метод методом
прогнозів, що самовиконуються.
Слід також зазначити, що великий потенціал несе в собі особистість учителя.
Учень має бачити на уроці закоханість учителя в мову, яку викладає, має відчувати
повагу до народу – носія мови, історії і звичаїв країни мови. Учні довго пам’ятають
того вчителя, який вмів використовувати допитливість і наполегливість дітей, бо
вона задовольняється лише в радісній комунікативній атмосфері взаємодії учнів і
вчителя, який зумів навчити їх долати труднощі, що з’являються в різних життєвих
ситуаціях, тобто виховав у них наполегливість, волю, старанність, навчив
самостійно орієнтуватись у сучасному житті. Системність, наполегливість і воля є
необхідні складові процесу розвитку школяра, суть якого складається з того, що все
це надає конкретну визначну цілеспрямованість і суспільну значущість.
Учитель у своїй роботі повинен використовувати все позитивне, що є в
практиці вчителів, працюючих з метою формування мотивації учнів. Навчальний
процес за змістом, формою подачі матеріалу повинен бути гнучким і переслідувати

одну з найголовніших завдань навчання – зробити засвоєння знань учнів міцним,
осмисленим, а саме навчання – бажаним і таким, що приносить радість. І завдання
вчителя полягає в тому, щоб створити дитині такі умови, в яких вона б просто не
могла не вчитися.

Про загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів з польської мови
Ковальчук Н.М.,
НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ступенів (ліцей) – ДНЗ» імені Т.Г.Шевченка»
I. Аудіювання (слухання, розуміння прослуханого)
1. Перевіряються уміння сприймати на слух незнайомий текст і розуміти:
– тему тексту;
– тип і стиль мовлення;
– фактичний зміст;
– причиново-наслідкові зв’язки;
– основну думку висловлювання;
– виражально-зображувальні засоби прослуханого твору.
Перевірка аудіативних умінь здійснюється фронтально. Вчитель читає
учням незнайомий текст два рази.
Після прослуховування учням пропонується серія запитань. Школярі
повинні мовчки вислухати кожне запитання, варіанти відповідей на нього,
вибрати один із варіантів і записати лише його номер поряд із номером
запитання.
Кількість запитань та варіантів відповідей до них визначається так.
Класи
5–6-й

7–9-й

варіант ІІ-Б
6

запитань

з

двома

варіантами

з

трьома

варіантами

відповідей
6

запитань

відповідей

Завдання мають стосуватися теми тексту, фактичного змісту тексту,
причиново-наслідкових зв’язків, його головної думки, типу і стилю мовлення,
окремих мовних особливостей (переносне значення слова, образні вирази
тощо).

2. Матеріал для контрольного завдання: зв’язне висловлювання (текст
добирається відповідно до вимог програми для кожного класу).
Обсяг тексту (і відповідно тривалість звучання) орієнтовно визначається
так.
Обсяг та час звучання текстів, що належать до

Клас

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

художнього стилю

інших стилів

200–250

100–150

слів

2–2,5
хвилин

250–300
слів

2,5–3
хвилин

300–350
слів
слів
400–450
слів

слів
слів

хвилин

2–2,5
хвилин

250–300
слів

4–4,5

1,5–2
хвилин

200–250

3,5–4
хвилин

хвилин
150–200

3–3,5
хвилин

350–400

слів

1–1,5

2,5–3
хвилин

300–350
слів

3–3,5
хвилин

3. Одиниця контролю: відповіді учнів на запитання за прослуханим
текстом, одержані в результаті виконання тестових завдань.
4. Оцінювання.
У варіанті ІІ-Б правильна відповідь на кожне з 6 запитань оцінюється
двома балами.
Оцінювання здійснюється, виходячи з того, що за цей вид діяльності
учень може одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка ще не дала
задовільного результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу). У
випадку, коли учень з певних причин не виконав завдання, він мусить пройти
відповідну перевірку додатково з тим, щоб одержати той чи інший бал.
При проведенні аудіювання слід забезпечити такі умови, при яких
можливість списування і підказок звелися б до мінімуму. Адже учні пишуть у
відповідях лише правильний номер відповіді.
II. Говоріння і письмо (діалогічне та монологічне висловлювання)

При

перевірці

складених

учнями

висловлювань

(діалогів,

усних/письмових переказів та творів) враховується ступінь самостійності
роботи і міра допомоги вчителя.
Усне діалогічне мовлення
Усне діалогічне мовлення в усіх варіантах курсів перевіряється у 5–9
класах.
1. Перевіряються вміння:
– виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється;
дотримуватися теми спілкування;
– складати, розігрувати діалог відповідно до запропонованої мовленнєвої
ситуації й мети спілкування;
– знати й використовувати репліки для стимулювання, підтримання
діалогу, формули мовленнєвого етикету;
– вміти аргументувати висловлені тези з метою бути зрозумілим,
переконливим співрозмовником; розуміти можливість різних поглядів на ту
саму проблему;
– дотримуватись правил спілкування (не перебивати співрозмовника,
заохочувати його висловити свою власну думку, зацікавлено і доброзичливо
вислуховувати його, вміти висловити незгоду з позицією іншого так, щоб не
образити його, тощо);
– дотримуватись норм літературної мови.
Перевірка сформованості діалогічного мовлення здійснюється таким
чином: учитель пропонує двом учням протягом 3–5 хвилин обдумати,
підготувати діалог і розіграти його перед класом. Оцінка ставиться кожному з
учнів.
2. Матеріал для контрольного завдання залежить від підготовки учнів і
ступеня передбачуваної самостійності під час виконання завдання: від даного
варіанту діалогу (передбачається повтор з невеликим доповненням) до
загального формулювання теми (передбачається самостійне визначення змісту
діалогу, його мовного оформлення).
3. Одиниця контролю: діалог, складений двома учнями.

Обсяг діалогу орієнтовно визначається так (мінімальна кількість реплік
для двох учнів).
Класи

варіант ІІ-Б

5-й

4–5 реплік

6-й

5–6 реплік

7-й

6–7 реплік

8-й

7–8 реплік

9-й

8–9 реплік

4. Оцінювання.
Діалогічне мовлення оцінюють за такими критеріями:
початковий рівень – 1, 2, 3 бали одержують учні, які зуміли повторити
запропонований матеріал і додати до нього 1–2 репліки (на кожного з учасників
діалогу);
середній рівень – 4, 5, 6 балів одержують учні, які, спираючись на певну
кількість допоміжних матеріалів, що не являють собою закінчених фрагментів
діалогу; склали – хоч і не дуже вправно – діалог, при цьому припустились
відхилень від теми, окремі репліки співрозмовника залишились без відповідей,
не склали вступної та підсумкової реплік; припустились значної кількості
помилок у мовному оформленні реплік (понад 3-4 помилок на кожного учня);
достатній рівень – 7, 8, 9 балів одержують учні, які самостійно в цілому
вправно склали діалог, продемонстрували належну культуру спілкування,
висловили, але недостатньо обґрунтували свої погляди на предмет, що
обговорюється, в окремих випадках використовували репліки, зміст яких не був
щільно пов’язаний із змістом висловлювання співрозмовника; припустились
помилок у структурі діалогу (відсутні вступна та/чи підсумкова репліки) та
мовному оформленні реплік (не більше 3-4 помилок на кожного учня);
високий рівень – 10, 11, 12 балів одержують учні, які самостійно склали
діалог, продемонстрували високу культуру спілкування, вміння уважно й
доброзичливо слухати співрозмовника, коротко формулювати свою думку,
даючи можливість висловитися партнеру по діалогу; представили не лише свою
думку, а й змогли зіставити різні погляди на той самий предмет, навести

аргументи «за» і «проти» в їх обговоренні; побудувати діалог, структура, мовне
оформлення якого відповідає нормам.
Бали у межах кожного рівня диференціюються залежно від змістового
наповнення діалогу, якості його мовного оформлення, додержання правил
спілкування.
Монологічне мовлення
Усний/письмовий переказ, усний/письмовий твір
1. Перевіряються вміння:
– виявляти певний рівень обізнаності з теми висловлювання;
– будувати висловлювання певного обсягу, добираючи та впорядковуючи
необхідний для реалізації задуму матеріал; відтворювати інформацію докладно,
стисло, вибірково;
– викладати матеріал логічно, послідовно, враховуючи співвідношення
основної та другорядної інформації; дотримуватися теми висловлювання;
– підпорядковувати виклад головній думці;
– враховувати ситуацію спілкування та адресата мовлення;
– виявляти своє ставлення до предмету висловлювання, розуміти
можливість різних тлумачень тієї самої проблеми, вміти оцінити аргументи,
сформулювати своє бачення проблеми;
– використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання,
дотримуючись норм літературної мови, вдало користуючись лексичним,
граматичним багатством мови.
У варіанті ІІ-Б усний переказ проводиться у 5–6 класах, а усний твір –
у 7–9 класах.
Письмові перекази і твори як перевірні види роботи по класах
здійснюються залежно від варіанту курсу (див. табл.):
Класи

варіант ІІ-Б
переказ

твір

5-й

–усно

–

6-й

–усно

–

7-й

+письмово

–усно

8-й

+письмово

–усно

9-й

+письмово

–усно

Перевірка вміння усно переказувати чи створювати текст здійснюється
індивідуально: учитель пропонує певне завдання (переказати зміст матеріалу
докладно, стисло, вибірково; самостійно створити висловлювання на відповідну
тему) і дає учневі час на підготовку.
Перевірка
здійснюється

вміння

письмово

фронтально:

учням

переказувати
пропонується

чи

створювати

переказати

текст

прочитаний

учителем (за традиційною методикою) текст чи інший матеріал для переказу
або самостійно написати твір.
2. Матеріал для контрольного завдання.
А) Переказ.
Матеріалом

для

переказу

(усного/письмового)

може

бути

текст

(добирається відповідно до вимог програми для кожного класу).
Обсяг тексту (кількість слів) для усного докладного переказу
орієнтовно визначається так:
Клас

варіант ІІ-Б

5-й

30-40

6-й

40-50

7-й

50–60

8-й

60–70

9-й

70–100

Обсяг тексту для стислого чи вибіркового переказу має бути у 1,5–2 рази
більшим за обсяг тексту для докладного переказу.
Час звучання усного переказу:
у варіант ІІ-Б – 1–2 хвилини.
Обсяг письмового переказу (кількість сторінок), складеного учнем,
орієнтовно визначається так.
Клас

варіант ІІ-Б

5-й

–

6-й

–

7-й

0,3–0,5

8-й

0,5–0,75

9-й

0,75–1,0

Б) Т в і р.
Матеріалом для усного твору можуть бути: тема, сформульована на
основі попередньо обговореної проблеми, життєвої ситуації, прочитаного та
проаналізованого художнього твору, а також пропоновані для окремих учнів
допоміжні матеріали.
3. Одиниця контролю: усне/письмове висловлювання учнів, укладене в
жанрі та стилі відповідно до вимог програми для кожного класу.
4. Оцінювання.
У монологічному висловлюванні передусім оцінюють його зміст.
За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку – за зміст,
враховуючи при цьому якість мовного оформлення, зокрема відповідність
орфоепічним, лексичним та граматичним нормам, правильність інтонування
речень, стилістичну доречність використання мовних засобів. Це здійснюється
орієнтовно, на основі досвіду учителя, без підрахування помилок, зважаючи на
технічні труднощі фіксації в усному мовленні помилок різних типів.
За письмове висловлювання ставлять також одну оцінку.
У варіант ІІ-Б оцінюють лише зміст письмового переказу.
Коли оцінка виставляється лише за зміст письмової роботи (варіант II-Б),
то помилки у мовному оформленні виправляються, але не враховуються при
виведенні підсумкового балу. Вчитель аналізує ці помилки і використовує їх у
проведення подальших тренувальних робіт.
Оцінювання усного/письмового переказу, а також усного/письмового
твору оцінюють за такими критеріями:
початковий рівень – 1, 2, 3 бали одержують учні, які, спираючись на
значну кількість запропонованих учителем допоміжних матеріалів, будують
лише окремі речення або переказують окремі фрагменти змісту, що не

становлять зв’язного тексту; припускаються значної кількості помилок у
мовному оформленні;
середній рівень – 4, 5, 6 балів одержують учні, які, спираючись на
допоміжні матеріали, будують текст, який відзначається певною зв’язністю, але
збідненим

змістом,

непропорційністю

частин,

недостатньо

вправним

слововживанням, наявністю помилок у мовному оформленні;
достатній рівень – 7, 8, 9 балів одержують учні, які без опори на
допоміжні матеріали, досить вправно будують текст, але припускаються
окремих відхилень від теми, певних недоліків у структурі висловлювання, у
співвідношенні основної та другорядної інформації; переказуючи, вони
виявляють розуміння авторської позиції, але не коментують її; будуючи твір,
вони висловлюють, але недостатньо аргументують свій погляд на предмет
мовлення; допускають окремі помилки у мовному оформленні
високий рівень – 10, 11, 12 балів одержують учні, які вправно будують
текст; висловлюють і аргументують свою думку; вміють зіставити різні погляди
на той самий предмет, оцінити аргументи на їх доведення, обрати один із них;
окрім того, вміють пристосувати висловлювання до особливостей тієї чи іншої
мовленнєвої ситуації, комунікативного завдання; припускаються окремих
помилок у мовному оформленні.
Бали у межах кожного рівня диференціюються залежно від змістового
наповнення усного/письмового висловлювання, комунікативної спрямованості,
якості його мовного оформлення.
При оцінюванні грамотності письмових переказів та творів враховуються:
– помилки, що порушують лексичні та граматичні (морфологічні і
синтаксичні) норми;
– помилки, що порушують стилістичну єдність тексту;
– орфографічні та пунктуаційні помилки.
Звертаємо увагу, що при перевірці письмового переказу (7-9 класи)
рекомендується оцінювати лише зміст. Хоча в критеріях оцінювання
рекомендовано враховувати помилки в мовленнєвому оформленні.

Можливо, все ж таки варто не лише виправляти, а й враховувати
помилки, що порушують лексичні та граматичні (морфологічні і синтаксичні)
норми; помилки, що порушують стилістичну єдність тексту; орфографічні
помилки. Це буде мотивувати учнів до вивчення різних розділів мови. Звісно ж,
залишається незмінним факт, що оцінка за зміст переказу домінує.
Пропонуються

такі

критерії

оцінювання

грамотності

творчих

письмових робіт [Додаток 2. до наказу МОН України №1222 від 21.08.2013 ].
Кількість помилок
Припустима
Припустима
Бали

кількістьлексичних,

кількість орфографічних, граматичних,
пунктуаційних помилок

синтаксичних,

стилістичних
помилок

1

15-16 і більше

2

13-14

3

11-12

4

9-10

5

7-8

6

5-6

7

4

8

3

9

1+1 (негруба)

10

1

3

11

1 (негруба)

2

12

-

1

9-10

7-8

5-6

У тому разі, коли оцінюється як зміст, так і мовне оформлення, оцінка є
середнім показником набраних балів за зміст і мовне оформлення роботи.
Наприклад, якщо учень за зміст письмової роботи одержав 12 балів, а за її
мовне оформлення – 8, то підсумковою оцінкою за цей вид діяльності має бути

10 балів. Якщо загальна сума балів не ділиться без залишку, то підсумковим
балом є ціле число більше з двох чисел.
III. Читання
Читання вголос
Контрольна перевірка читання вголос здійснюється у всіх варіантах
курсів у 5–9 класах.
1. Перевіряються вміння читати із достатньою швидкістю, плавно, з
гарною

дикцією,

відповідно

до

орфоепічних

та

інтонаційних

норм,

пристосовуючи темп, тембр, гучність читання до змісту, стилю тексту,
авторського задуму й особливостей тих, що слухають (ступінь підготовки,
зацікавленість даною темою тощо).
Перевірка вміння читати вголос здійснюється індивідуально: вчитель дає
учневі текст, опрацьований на попередніх уроках, деякий час на підготовку і
пропонує прочитати цей текст перед класом.
2. Матеріал для контрольного завдання: знайомий учневі текст, дібраний
відповідно до вимог програми для кожного класу; текст добирається так, щоб
час його озвучення окремим учнем з нормативною швидкістю дорівнював 1-2
хвилинам (для читання слід пропонувати невеликі тексти, відносно завершені
уривки творів або порівняно великий текст, розділений на частини, які
читаються кількома учнями послідовно);
3. Одиниця контролю: озвучений учнем текст. Швидкість читання у
звичайному для усного мовлення темпу:
в варіанті ІІ-Б – 60–90 слів за хвилину. (Можна припустити, що учень
повинен прочитати за 1-2 хв. від 60 до 90 слів. Залежить від особливостей
індивідуального темпу читання кожного учня).
4. Оцінювання.
Читання вголос оцінюється за такими критеріями:
початковий рівень – 1, 2, 3 бали одержують учні, які читають зі
швидкістю, нижчою за норму, не зовсім правильно членують текст на речення,
інтонаційно не пов’язують належним чином слова в реченні між собою,
припускаються

значної

кількості

помилок

у

читанні

слів

(пропуск,

перестановка, заміна звуків та складів); порушують вимоги до вимови слів
(дикція, орфоепічні норми), інтонування речень;
середній рівень – 4, 5, 6 балів одержують учні, які читають, інтонаційно
пов’язуючи слова в реченні між собою, поділяючи текст на речення, але
допускають помилки в інтонуванні кінця речення та в інтонуванні речень
певної синтаксичної будови; читання не досить плавне, його швидкість не
відповідає нормам, є орфоепічні помилки, недоліки в дикції;
достатній рівень – 7, 8, 9 балів одержують учні, які читають плавно з
швидкістю, що відповідає нормам; належним чином інтонують речення різної
синтаксичної будови, логічно правильно поділяють речення на смислові
відрізки, але недостатньо вправно передають авторський задум, стильові
особливості тексту, не пристосовують читання до комунікативного завдання;
припускаються орфоепічних помилок, недоліків дикції;
високий рівень – 10, 11, 12 балів одержують учні, які читають плавно, зі
швидкістю, що відповідає нормам; належним чином інтонують речення різної
синтаксичної будови, логічно правильно поділяють речення на смислові
відрізки; добре відтворюють авторський задум, стильові особливості тексту,
пристосовують читання до певного комунікативного завдання; читають
орфоепічно правильно, з гарною дикцією.
Бали у межах кожного рівня диференціюються залежно від кількісних та
якісних показників читання вголос.
Читання мовчки
Контрольна перевірка читання мовчки здійснюється у варіанті ІІ-Б – в 7–
9 класах.
1. Перевіряються вміння читати незнайомий текст із належною
швидкістю і розуміти після двох прочитувань ( ІІ-Б варіантів):
– тему прослуханого тексту;
– фактичний зміст;
– причиново-наслідкові зв’язки;
– основну думку висловлювання;
– тип і стиль мовлення висловлювання;

– виражально-зображувальні засоби прочитаного твору.
Перевірка вміння читати мовчки здійснюється фронтально: учні читають
незнайомий текст від початку до кінця (при цьому фіксується час, витрачений
учнями на читання – з метою визначення швидкості). Потім учитель пропонує
серію запитань. Школярі повинні вислухати кожне запитання, варіанти
відповідей на нього, вибрати один з них і записати лише його номер поряд із
номером запитання.
Таким чином кількість запитань та варіантів відповідей до них
визначається так.
Класи

варіант ІІ-Б

5–6-й

-------------------------------------

7–9-й

12

запитань

з

трьома

варіантами

відповідей*

*Для 7-9 класів в частині «Оцінювання» зазначається, що розуміння
прочитаного виявляється за допомогою тестової перевірки, правильний вибір
відповіді на кожне із 12 запитань оцінюється одним балом (наприклад, вибір
правильних відповідей на 12 запитань дає 12 балів).
Запитання повинні стосуватися фактичного змісту тексту, його основної
думки, окремих мовних особливостей (переносне значення слова, виразні
засоби тощо).
Завдання мають стосуватися теми тексту, фактичного змісту тексту,
причиново-наслідкових зв’язків, його головної думки, типу і стилю мовлення,
окремих мовних особливостей (переносне значення слова, виразні засоби
тощо).
2. Матеріал для контрольного завдання: незнайомі учням тексти різних
стилів, типів мовлення, жанрів, що включають монологічне та діалогічне
мовлення (відповідно до вимог програми для кожного класу).
У варіанті ІІ-Б контрольна перевірка здійснюється у 7–9 класах і
пропонуються художні тексти.

Текст добирається таким чином, щоб учні, які мають порівняно високу
швидкість читання, витрачали на нього не менше 1–2 хвилини часу і були
нормально завантажені роботою.
Обсяг текстів для контрольного завдання орієнтовно визначається так:
варіант ІІ-Б
Клас

обсяг текстів, що належать до
художнього стилю

інших стилів

5-й

–

6-й

–

7-й

360–420 слів

300–360 слів

8-й

420–480 слів

360–420 слів

9-й

480–540 слів

420–480 слів

3. Одиниця контролю: відповіді учнів на тестові завдання, складені за
текстом, і швидкість читання.
4. Оцінювання. Оцінювання читання мовчки здійснюється за двома
параметрами: розуміння прочитаного та швидкість читання.
Розуміння прочитаного виявляється за допомогою тестової перевірки,
правильний вибір відповіді на кожне із 12 запитань оцінюється одним балом
(наприклад, вибір правильних відповідей на 12 запитань дає 12 балів).
Швидкість читання мовчки (слів за хвилину) по класах оцінюється з
урахуванням таких орієнтовних норм:
Класи

варіант ІІ-Б

5-й

–

6-й

–

7-й

90–180

8-й

100–200

9-й

110–220

Швидкість читання при виведенні бала за цей вид мовленнєвої діяльності
враховується таким чином:

у варіанті ІІ-Б бали 10–12 може одержати лише той учень, швидкість
читання у якого не нижче, ніж мінімальний показник у нормативах для
відповідного класу.
Той, хто не виконує зазначених норм швидкості читання мовчки, одержує
на 2 бали менше.
У цілому оцінювання здійснюється, виходячи з того, що за цей вид
мовленнєвої діяльності учень може одержати від 1 балу (за сумлінну роботу,
яка ще не дала задовільного результату) до 12 балів (за правильні відповіді на
запитання тестового характеру та належну швидкість читання). У тому разі,
коли учень з певних причин не виконав роботу, він має пройти додаткову
перевірку з тим, щоб одержати відповідний бал.
Відповідно до зазначених вимог, на оцінку впливає швидкість читання.
Однак визначити, чи учень за

заданий час прочитав відповідну частину

тексту, є складно, оскільки учні повинні написати лише номер варіанта
відповіді. Учень може вгадати відповідь на запитання, що стосуються
останньої частини тексту. Неправильна відповідь може свідчити не про
низьку швидкість читання, а про нерозуміння прочитаного. Логічно було б не
диктувати учням завдання, а роздати на картках. Це можуть бути запитання
з варіантами відповіді, завдання на «правда-неправда», вставити пропущене
слово, словосполучення, продовжити речення. Тобто, завдання з більш
розгорнутими відповідями.
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З МОВИ ТА МОВНИХ УМІНЬ
Оцінювання мовних знань та умінь здійснюється тематично. Зміст
контролю визначається згідно з комунікативним підходом до шкільного
мовного курсу.
1. Перевірці підлягає мовний матеріал, необхідний в першу чергу для
правильного використання мовних одиниць.
У варіанті ІІ-Б перевіряється таке коло знань з мови та мовні вміння.

– сполучати слова, доповнювати, трансформувати речення, добираючи
належну форму слова, потрібну лексему, відповідні засоби зв’язку між
частинами речення, між реченнями у групі пов’язаних між собою речень тощо;
– виявляти розуміння значення мовних одиниць та особливостей їх
використання в мовленні.
Перевірка здійснюється фронтально у письмовій формі із застосуванням
завдань тестового характеру.
2. Для контрольної перевірки використовують завдання тестового
характеру, складені на матеріалі слова, сполучення слів, речення, груп
пов’язаних між собою речень.
Рекомендується

пропонувати

учням

6

завдань,

складність

яких

збільшується від класу до класу.
У варіанті ІІ-Б завдання стосуються тільки побудови, реконструювання
та використання мовних одиниць.
До кожного завдання учням пропонується дібрати власні приклади.
Обсяг завдань визначається таким чином, щоб контрольна перевірка за
певною темою тривала 15-20 хвилин (з огляду на можливості виконання
завдання учнем середнього рівня підготовки).
3. Одиниця контролю: вибрані учнями правильні варіанти виконання
завдань тестового характеру та самостійно дібрані приклади.
4. Оцінювання результатів контрольної роботи здійснюється так. За
правильне виконання кожного із 6 запропонованих завдань учень одержує по 1
балу. Один бал за кожне завдання учневі додається в разі самостійного добору
прикладів.
Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за зазначену вище роботу
учень міг одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка не дала задовільного
результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу). У тому разі, коли
учень з певних причин не виконав роботу, він має пройти додаткову перевірку з
тим, щоб одержати відповідний бал.
Пропонується

застосувати

завдання

тестового

характеру,

слід

пам’ятати, що тестовий характер це не лише вибір правильного варіанту.

Ефективними є завдання множинного вибору (наприклад, вибрати слова з
запропонованих

і доповнити ними текст. Завдання даного типу можна

застосовувати при вивченні різних частин мови). Також завдання на
трансформацію слів, словосполучень, речень. Ймовірною проблемою може
бути добір власних прикладів до окремих завдань.
ОЦІНЮВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ І ПУНКТУАЦІЙНИХ УМІНЬ
УЧНІВ
Основною

формою

перевірки

орфографічної

та

пунктуаційної

грамотності є списування, зорово-слуховий і слуховий диктанти.
У варіант ІІ-Б в 5–6 класах використовують контрольне списування; в 7–
8 класах у першому семестрі – списування, у другому семестрі – зоровослуховий диктант; в 9 класі у першому семестрі – зорово-слуховий диктант, у
другому семестрі – слуховий диктант.
1. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені
орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам’ятовування;
ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації;
належним чином оформляти роботу.
Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою.
2. Матеріал для контрольного завдання.
Для контрольного диктанту (списування) використовується текст,
доступний для учнів певного класу.
Обсяг письмових робіт з правопису – списування, зорово-слухового та
слухового диктантів (кількість слів у тексті).
У варіанті ІІ-Б.
Зорово-

Слуховий

Клас

Списування

5-й

50–60

–

–

6-й

60–70

–

–

7-й

70–80

60–70

–

8-й

80–90

70–80

–

слуховий диктант

диктант

–

9-й

80–90

70–80

П р и м і т к а. Під час визначення кількості слів у диктанті (тексті для
списування) враховуються як самостійні, так і службові слова.
Для контрольних диктантів використовуються тексти, в яких кожне з
опрацьованих протягом семестру правил орфографії та/чи пунктуації, були
представлені 3–5 прикладами. Однак для списування добирають тексти, не
обмежуючись вивченими правилами орфографії та пунктуації.
3. Одиниця контролю: текст, записаний учнем під диктування.
4. Оцінювання. Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких
критеріїв:
– орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
– помилка в одному й тому ж слові, яке повторюється у диктанті кілька
разів, вважається однією помилкою; помилки на одне правило, але у різних
словах вважаються різними помилками;
– розрізняють грубі і негрубі помилки (перелік негрубих помилок
визначається програмою з відповідної мови);
–

п’ять

виправлень

(неправильне

написання

на

правильне)

прирівнюються до однієї помилки;
– орфографічні та пунктуаційні помилки на невивчені правила
виправляються, але не враховуються.
Списування

оцінюється

на

тих

самих

підставах,

враховуються помилки на вивчені та невивчені правила.
Нормативи оцінювання.
Бали

Кількість помилок
варіант ІІ-Б

1

20–21 і більше

2

18–19

3

16–17

4

14–15

5

12–13

6

10–11

але

однаково

7

8–9

8

6–7

9

4–5

10

2–3

11

1+1(негруба)

12

1(негруба)

Якщо не грубих помилок більше двох, то 2 такі помилки зараховуються
як одна груба.
Нормативи для 1–9 балів передбачають певну можливість ураховувати
поступ кожного учня у навчанні правопису, охайність оформлення роботи тощо
(наприклад, 5 балів ставиться за 9–10 помилок). Для найвищих балів такого
варіювання не передбачено.
Слід зауважити, що списування – це прийом, що полягає в детальному
копіюванні учнем окремих слів або цілих зв’язних уривків. Але робота такого
типу є ефективною лише на початкових етапах навчання. А в зв’язку з тим, що
списування пропонується до І семестру 8 класу, варто проводити такий вид
перевірки

як

списування,

ускладнивши

його

різними

видами

завдань

(граматичними, орфографічними, лексичними, логічними, стилістичними.
Оцінювання ускладненого списування може відбуватись таким чином:
виводиться середнє арифметичне за саме списування (див. нормативи в табл.)
і балами за додаткове завдання. Наприклад, в тексті пропонується 12 слів з
пропущеною орфограмою. Кожна правильно виконана орфограма – 1 бал. Якщо
учень за саме списування одержує 12 балів, а за додаткове завдання – 8 балів,
то середнє арифметичне – 10 балів.
СЕМЕСТРОВЕ ОЦІНЮВАННЯ
Виведення підсумкового (семестрового) балу виставляється наприкінці
кожного семестру (півріччя). Він узагальнено відображає підготовку учня з
відповідної мови.
Семестровий бал є результатом оцінювання досягнень учня у таких
аспектах:
– слухання-розуміння (аудіювання);

– говоріння (діалогічне мовлення; монологічне мовлення: усний переказ,
усний твір);
– читання (вголос та мовчки);
– письмо (списування, диктант, письмовий переказ, письмовий твір);
– відомості про мову, мовні вміння;
– ведення зошитів.
Контрольна перевірка здійснюється фронтально та індивідуально.
Фронтально

оцінюються:

аудіювання,

читання

мовчки,

диктант,

письмовий переказ і письмовий твір, мовні знання та вміння.
Фронтальні контрольні роботи з аудіювання та читання мовчки
здійснюються лише один раз на рік наприкінці другого семестру.
Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог; усний переказ, усний твір)
та читання вголос.
Оцінювання говоріння здійснюється індивідуально шляхом поступового
накопичення оцінок – щоб кожний учень за семестр одержав мінімум одну
оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу та усного
твору.
Читання вголос оцінюється також індивідуально, оцінки накопичуються
протягом семестру.
Необхідно звернути увагу на читання вголос і говоріння. Оцінки
накопичуються впродовж року (як зазначено нижче).Чим більше оцінок буде
мати учень за ці види контролю, тим об’єктивнішою буде підсумкова оцінка.
Впродовж семестру учня треба оцінити за визначеними показниками, для
кожного з яких у класному журналі відводиться окрема колонка. Кількість
колонок із мовної теми залежить від кількості тематичних блоків.
При виведенні тематичної оцінки, яка визначає рівень опанування учнями
тієї чи іншої мовної теми (звуки і букви, частини мови, просте речення тощо),
слід враховувати таке. Фронтальною формою перевірки результатів навчання з
цього аспекту мовного курсу є контрольна робота з теми, яка складається із
завдань тестового характеру. Оцінки за цю роботу виставляють у класному
журналі з позначенням дати її виконання. Окрім того, здійснюється поточне

оцінювання успіхів учня у засвоєнні мовного матеріалу і його результати
враховуються у виведенні підсумкової оцінки за тему. Рекомендується
враховувати при виставленні поточних оцінок і вміння учнів працювати
самостійно з навчальним матеріалом, у парах і групах у взаємодії з
однокласниками під час розв’язання навчальних проблем.
Наприклад, якщо за контрольну роботу з теми учень отримав 8 балів, а
серед поточних оцінок переважають значно нижчі (або значно вищі) бали, то
підсумкову тематичну оцінку знижують (підвищують) на 1–2 бали (залежно від
різниці між показниками поточного оцінювання та результатами перевірної
роботи).
Крім того, у класному журналі повинні бути колонки: «диктант»
(«списування»), «аудіювання», «діалог»*, «усний переказ»* та/чи «усний
твір»*, «письмовий переказ» та/чи «письмовий твір», «читання вголос»*,
«читання мовчки», «зошити». (Позначені зірочкою перевірні роботи у навчанні
мов етнічних меншин, зважаючи на меншу кількість годин, здійснюються не
раз на семестр, а раз на рік.)
За умови, коли учитель має можливість здійснити додаткову перевірку
того чи іншого виду навчальної діяльності (наприклад, провести перевірку
аудіювання не один раз, а двічі на рік, перевірку читання вголос у окремих
учнів не один раз, а двічі), то для виведення підсумкової оцінки береться
кращий показник з відповідного виду роботи.
Ведення зошитів оцінюється 12 балами щомісяця протягом семестру і
вважається поточною оцінкою. Під час перевірки зошитів ураховується
наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно
оформити роботу.
Семестровий бал виставляють на основі тематичних оцінок за кожну
тему, та оцінок за обов’язкові контрольні роботи з різних видів мовленнєвої
діяльності.
Річний бал виставляється на основі семестрових балів.
Перелік контрольних робіт для варіанта ІІ-Б.
Параметри

Клас, семестр

перевірки

5
кл.

кл.
I
I

Мовні
вміння
Аудіювання

усний твір

I
I

I

I
I

2

2

–

1

–

1

–

–

Читання:

1

1

–

1

–
*
–
*
–

–
*

1

1

–

1

8
кл.

2

–
*

переказ

кл.

2

–
*

усний

I

7

2

Говоріння:
діалог

6

–
*
–
–
*

–
*

I

1

1

–
1

1

9
кл.

I
I

I

I
I

I

2

2

2

2

–

1

–

1

–
*
–
–
*

–
*

1

–
1

1

–
*
–
–
*

–
*

1

–
1

1

Вголос

–
*

мовчки

–

–

–

–

–

1

–

1

–

1

1

1

1

1

1

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

1

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

1

–

1

–

1

Письмо:
списування
зоровослуховий диктант
слуховий
диктант
письмовий
переказ
Загальна

кількість показників, на

основі яких виводиться

загальний бал
3

7

3

7

3

9

3

9

3

* Види діяльності, перевірка яких здійснюється індивідуально протягом
року;

для

них

не

виділяються

окремі

уроки.
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Розвиток творчої особистості на уроках польської мови
Шевчук А.В., Хорівська ЗОШ І – ІІІ ступенів
У сучасній школі неодноразово увагу вчителів акцентують на необхідності
розвитку творчої особистості учня, тому і метою уроків є не лише навчати,
виховувати, а й розвивати. Кожен учитель-предметник повинен намагатися під час
заняття не лише подати інформацію та пояснити, як її можна застосувати у
майбутньому, а й з’ясувати, які здібності має кожен учень і посприяти їх розвитку.
Окремі вчителі вважають, що для творчості існують спеціальні предмети –
музика, трудове навчання, образотворче мистецтво, художня культура тощо. Так,
звісно, на таких уроках діти співають, малюють, вишивають, дізнаються цікаві
факти про культуру та мистецтво, однак цього може бути мало для того, щоб
розвивати творчу особистість учня. Крім того, якщо не робити хоч іноді звичайні
уроки креативними та пізнавальними, в учнів взагалі зникне бажання відвідувати
заняття, а натомість вони з радістю витратять час на своє хобі.
Закон України «Про загальну середню освіту» стверджує, що «завданням
загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей
і обдарувань». Саме тому у наш час вкрай поширеним і дієвим є особистісно
орієнтований підхід до учнів. Його варто використовувати і на уроках польської
мови. Звичайно, такий спосіб навчання є нелегким, проте дуже ефективним.
На уроках іноземних мов, зокрема польської, вчитель методом добору
найрізноманітніших вправ та завдань зможе виявити, що вдається тому чи іншому
учню краще, до чого він має хист, а що краще не змушувати його робити.
Наприклад, вивчаючи з класом певну тему («Moja rodzina», «Mieszkanie», «Szkoła»,
«Sport» і т. д.), вчитель може запропонувати влаштувати конкурс малюнків до неї.
Таким чином він матиме змогу виявити у дітей хист до малювання, який потрібно
розвивати у майбутньому.
Для учнів 5-6 класів, які тільки починають вивчати нову мову, актуальним та
цікавим буде розучування віршів, скоромовок, загадок польською мовою. Таке
завдання є дуже корисним, оскільки, окрім того, що допоможе краще засвоїти

матеріал та викличе симпатію до чужої мови, дасть змогу виявити, хто з учнів має
хист до декламації.
Для учнів 7-8 класів незвичним та цікавим завданням буде розігрування різних
сценок польською мовою, які стосуватимуться виучуваної теми. Діти можуть
переодягатися, використовувати реквізит для того, щоб детально зрозуміти і
продемонструвати іншим ту чи іншу історію, яку вони оберуть для інсценізації. Це
завдання обов’язково зацікавить, а також допоможе виявити і розвинути акторські
здібності учнів, які мають хист до такого виду діяльності.
Безперечно, є такі уроки, на яких важко встигнути навіть пояснити новий
матеріал і виконати кілька тренувальних вправ. У таких випадках вчитель
здебільшого забуває про розвиток творчої особистості учня. Йдеться про вивчення
граматики, роботу з лексичним словником тощо. Однак і на таких уроках можна
знайти п’ять-сім хвилин для виконання якогось нестандартного завдання. Це може
бути робота з дитячими піснями польською мовою: прослуховування, вписування
пропущених слів, тлумачення невідомих виразів і власне виконання пісні хором або
сольно за бажанням учнів. Таке завдання і допоможе трішки відволіктися, дасть
змогу виявити і розвинути вокальні здібності школярів.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що кожен вчитель на своїх
уроках особливу увагу повинен зосереджувати на розвитку творчої особистості
кожного учня. Допомогти у цьому може використання особистісно орієнтованого
підходу до школярів. Велику роль відіграє, безумовно, і фантазія вчителя, і його
вміння дібрати нестандартні завдання, метою яких буде творчий розвиток. На
уроках польської мови можна проводити різноманітні виставки малюнків, вокальні
конкурси, інсценізації, а також розвивати декламаторські здібності, що допоможе
виявити та розвинути у майбутньому хист учнів до певного виду діяльності.

Формування в учнів комунікативної компетенції на уроках
польської мови
Ткачук С.М., Плосківська ЗОШ І – ІІІ ступенів
Комунікативна компетенція – це поєднання навичок успішного спілкування і
взаємодії однієї людини з іншими. До цих навичок належать грамотність мови,
володіння ораторським мистецтвом і здатність налагодити контакт з різними типами
людей. Також комунікативна компетенція – це володіння певними знаннями і
вміннями.
Список необхідних складових для успішного спілкування залежить від
ситуації. Наприклад, взаємодія з іншими особами у формальній обстановці являє
собою набір більш строгих правил процесу обміну інформацією, ніж розмова в
неформальній

обстановці.

Тому

комунікативна

компетенція

ділиться

на

формалізовану і неформалізовану. Кожна з них має свою систему вимог і включає в
себе ряд компонентів. Без них неможливе формування комунікативної компетенції.
До них належать багатий лексикон, грамотна усна і письмова мова, знання і
застосування етики, стратегій спілкування, вміння налагоджувати контакт з різними
типами людей і аналізувати їх поведінку. Також до цих компонентів відносимо
здатність залагоджувати конфлікти, вислуховувати співрозмовника і проявляти до
нього інтерес, упевненість в собі і навіть акторська майстерність.
Іншомовна комунікативна компетенція як запорука успіху
в умовах глобалізації
У наше століття глобалізації важливу роль в професійному та особистісному
зростанні відіграє знання іноземних мов. Іншомовна комунікативна компетенція
включає в себе не просто використання базового лексикону, а й знання розмовних,
професійних слів і виразів, уявлення про культуру, закони і поведінку інших
народів. Це особливо актуально в сучасному суспільстві, яке стало більш мобільним
і має міжнародні контакти всіх рівнів. До того ж іноземні мови здатні розвивати
мислення, піднімати як освітній, так і культурний рівень учнів. Іншомовна
комунікативна компетенція затребувана в багатьох сферах професійної діяльності.

Тому вивченню іноземних мов і культури інших народів приділяється особлива
увага в освітніх установах.
Школа – стартове місце для розвитку комунікативної компетенції
Середня освіта є фундаментом, за допомогою якого людина отримує необхідні
знання про життя в суспільстві. Школярів з перших днів вчать за певною системою,
щоб комунікативні компетенції учнів дозволяли їм взаємодіяти з іншими членами
суспільства і бути успішними в будь-якому соціальному середовищі. Дітям
демонструють, як писати листи, заповнювати анкети, висловлювати свої думки усно
і письмово. Вони вчаться дискутувати, слухати, відповідати на питання і аналізувати
різні тексти рідною, державною та іноземною мовами.
Розвиток комунікативної компетенції дозволяє школярам почуватися більш
впевненими. Адже спілкування – це основа взаємодії між людьми. Тому
формування комунікативної компетенції – першочергове завдання у сфері навчання.
Етика спілкування у формуванні комунікативної компетенції
Одним з компонентів для розвитку навичок спілкування є етика. До неї також
належить і етикет спілкування. Дитина з дитинства повинна дізнатися від дорослих,
яка поведінка прийнятно і як спілкуватися в тому чи іншому середовищі.
Від комунікативної компетенції залежить майбутнє кожної людини, адже всі
ми живемо в соціальному середовищі, яка диктує нам певні правила поведінки. Ще з
раннього дитинства слід задуматися про правильне виховання своїх чад, якщо ви
хочете, щоб ваша дитина була успішною і мав активну життєву позицію. Тому всі
компоненти

комунікативної

компетенції

повинні

враховуватися

батьками,

родичами, вихователями та педагогами під час навчання школярів і проведення часу
з ним.
Способи розвитку комунікативної компетенції
Навички спілкування іноземною мовою повинні постійно розвиватися
комплексно. Бажано, щоб учень щодня пізнавав щось нове і поповнював свій
іншомовний лексикон. Також потрібно розвивати грамотність. Необхідно навчити
дитину не тільки правильно писати, а й говорити та аналізувати.
Для формування комунікативної компетенції школяра необхідно прищепити
йому любов до знань. Широкий кругозір, начитаність тільки збільшують

словниковий запас, формують чисту красиву мову, вчать дитину роздумувати і
аналізувати іноземною мовою.
Комунікативна компетенція поліпшується в рази, коли школярі проходять
курси акторської майстерності, беруть участь в постановці спектаклів, концертів.
Роль читання у формуванні комунікативної компетенції
Хорошим середовищем для розвитку навичок спілкування іноземною мовою є
бінарні уроки – уроки польської мови та літератури. Особливе місце на них займає
читання книг. Варто постаратися прищепити учням любов до читання книг
іноземною мовою, так як саме книги збагачують лексикон новими словами.
Начитані діти більш грамотні, зібрані, з широким кругозором і хорошою пам’яттю.
До того ж класична польська література знайомить дітей з різними героями, які є
носіями культури і традицій жителів країни, мова якої вивчається. За допомогою
іноземної літератури з легкістю можна зрозуміти менталітет їх жителів.
Комплексний підхід у формуванні комунікативної компетенції
Для

формування

іншомовної

комунікативної

компетенції

потрібен

комплексний підхід, що забезпечує оволодіння учнями навичками спілкування
іноземною мовою.
Система для розвитку комунікативної компетенції включає в себе мовні,
мовленнєві, соціокультурні, компенсаторні і навчально-пізнавальні аспекти, кожен з
яких складається з певних компонентів. Це знання мови, граматики, стилістики,
збагачений словниковий запас, широкий кругозір. Також це вміння висловлюватися
і завоювати аудиторію, вміння відповідати, взаємодіяти з іншими особами,
вихованість, толерантність, знання етики і багато іншого.
Комплексний підхід повинен застосовуватися не тільки в стінах школи, а й
вдома, адже дитина там проводить чимало часу. І батьки, і вчителі повинні розуміти
всю важливість володіння комунікативними навичками. Від них залежить як
особистісний, так і професійне зростання людини.
Зміни в системі освіти для поліпшення комунікації школярів
Варто відзначити, що в останні роки навчання зазнало ряд змін і підхід до
нього сильно змінився. Поліпшенню комунікативних якостей школярів приділяється
велика увага. Адже учень повинен закінчити середню освіту вже готовим до

дорослого життя, а значить, вміти взаємодіяти з людьми, які є носіями іноземної
мови. Саме з цієї причини вводиться нова система викладання.
Тепер школа сприймається як навчальний заклад для отримання не тільки
знань, а й розумінь. І на перше ставлять не інформацію, а комунікацію. У пріоритеті
виступає особистісний розвиток учнів. Іншомовна комунікативна компетенція
включає в себе особистісні, пізнавальні, комунікативні та регулятивні дії,
спрямовані не тільки на поліпшення адаптації в суспільстві кожного учня, а й на
збільшення прагнення до знань. З таким підходом до навчання сучасні школярі
вчаться бути активними, товариськими, що робить їх більш адаптованими до життя
навіть у іншомовному суспільстві.
Отже, нова система освіти допомагає школярам не просто стати старанними,
але також відчувати себе частиною суспільства. Вона залучає дітей до процесу
навчання, їм стає цікаво пізнавати і застосовувати свої навички на практиці.
Однак

варто

пам’ятати,

що

формування

іншомовної

комунікативної

компетенції учнів включає не тільки знання і навички. Для формування
комунікативної компетенції необхідно всебічний розвиток дітей та правильний
підхід до виховання і навчання підростаючого покоління.

Матеріали
практичної частини
семінару-практикуму

Використання методу проектів на уроках польської мови як
один із шляхів формування комунікативної компетенції
учнів
Ткачук С.М., Плосківська ЗОШ І – ІІІ ступенів
Презентація 1 (використання методу проектів)

Матеріали
до уроку
із застосуванням проектних
технологій

Plan-konspekt lekcji w 9-ej klasie

Lekcja: 24

Data: 07.12.2017

Temat. Kościelne święta w Polsce. Andrzejki. Zdania złożone podrzędnie.
Тема. Релігійні свята у Польщі. Анджейкі. Складнопідрядне речення.
Imię lekcji. Andrzeju, Andrzeju, nasz dobrodzieju, dobrą wróżbę daj!
Цілі:
 практична:

сприяти

розвитку

умінь

учнів

використовувати

складнопідрядні речення в усному та писемному мовленні;
 освітня: поглибити знання учнів про культурні особливості та традиції
святкування релігійних дат на прикладі Анджейок.
 розвиваюча: сприяти розвитку творчих здібностей та креативного
мислення.
 виховна: виховувати ціннісне ставлення до традицій та звичаїв країнисусіда, мова якої вивчається.
Typ lekcji: lekcja operacyjna.
Metody pracy: metoda projektów, metoda pogadanki, «mikrofon».
Formy pracy: grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: listeczki z częściami przysłowia, multimedialny projektor,
kalendarz ze świętami w Polsce na listopad 2017 r., multimedialna prezentacja.

Przebieg lekcji
I. Część organizacyjna.

1. Powitanie.
– Dzień dobry, uczniowie! (– Dzień dobry!).
– Jak humor? (– Świętny!).

– To jest bardzo dobrze, bo dziś mamy niezwykłu lekcju, a prawie Andrzejkowe
wróżby! Co to jest – będziemy myśleć!
2. Wprowadzenie w tematykę zajęcia.
– Jaka dzisiaj data? (– Dwudziesty dziewiąty listopada).
– Czy mamy dziś jakieś święto na Ukrainie? (– Nie, nic nie mamy).
– A w Polsce? (– Polacy dziś obchodzą Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w
nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja. W tym roku 29 listopada).
– Proszę dyżurnego zaznaczyć to w naszym klasowym kalendarzu ze świętami na
listopad 2017 r. w Polsce. (Dyżurny poznacza datę kołem).
– A czy znacie przysłowia i powiedzenia związane z imieniem Andrzej? Teraz to
sprawdzimy!
Zadanie (gimnastyka fonetyczna + mówieniowa). Uczniowie każdego zespołu
(dziewczyny i chłopaki) otrzymują wyrazy, z jakich trzeba ułożyć przysłówia o
Adrzejkach. Potem kolejno czytają ich i tłumaczą. Odpowiedzi:
 Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu
leży.
 Kiedy na Andrzeja poleje, cały rok nie w porę rolę moczy, suszy.
 Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja.
 Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja.
 Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście
 Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja.
 Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego
Narodzenia będzie sroga zima.
 Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota.
– Jak dużo! A teraz spójrzcie przez okno i powiedzcie o tym, jakie przysłówia i
powiedzenia mogą spełnić się. (Przykład: dzisiaj mamy śnieg, a to znaczy, ze może nie być
urodzaju zboży).

3. Sprawdzanie wykonania pracy domowej.

– W przeszłym tygodniu podzieliliście na dwa zespóły i otrzymaliście zadanie –
przygotować projekt, który nazywa się Andrzejkowe spotkanie. Zespól chłopaków
przygotował ogólnę informację o Andrzejkach, a zespół dziewczyn – o pomysłach na
Andrzejkowe wróżby. I teraz zaprezentują swoją wspólną pracę jako multimedialnu
prezentacju, a inni uczniowie które nie brały udział, będą prawdziwymi krytykami.
– Tak zacznijmy!
II. Część podstawowa.
1. Przedstawienie projektu (uczniowie prezentują swoje napracowania).
2. Odpowiedzi na pytania krytyków. Przykład pytań:
 Dlaczego Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich
hucznych zabaw?
 Jaką charakter miała Andrzejkowa zabawa dawniej?

III.

Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej.
1. Podsumowanie. Metoda "Mikrofon". – Czy spodobała się ta lekcja?
Dlaczego?
2. Zadanie domowe (na wybór).
 Ułożyć «Andrzejkowy poradnik dla dziewczyn».
 Przygotować scenariusz święta «Andrzejkowe wróżby».

3. Ocenienie pracy na lekcji.
4. Pożegnanie. – Do widzenia! Powodzenia na innych lekcjach!

Додаток до уроку 1
Календар зі святами (Kalendarz ze świętami na listopad 2017 r)

Додаток до уроку 2
Проектна робота учнів 9 класу (презентація_ Проект_Andrzejkowe wróżby)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
семінару-практикуму вчителів польської мови
з теми

«Формування освіченої особистості
шляхом розвитку творчих здібностей
на уроках польської мови»
Найефективнішими шляхами розвитку творчої особистості на уроках
польської мови є:
 використання особистісно зорієнтованої моделі уроку іноземної мови;
 використання різноманітних завдань, які мають на меті роботу з
іншомовним матеріалом на рівні аудіовізуалізації;
 використання елементів інсценізації як складової основної частини уроку.
Розвитку іншомовної комунікативної компетенції на уроці сприяє:
 розігрування ситуативних діалогів, де увага звертається і на етичні норми
спілкування;
 розвиток і формування «іншомовної читацької особистості», що сприяє
чистоті, красі і багатству мовлення (іноземного);
 розвиток ораторських умінь, які формують не тільки грамотне мовлення,
але й сам процес мислення стає «іншомовним».
Практична цінність застосування методу проектів полягає у:
 активній пізнавальній діяльності на уроці іноземної мови;
 мотивованій індивідуальній діяльності задля досягнення спільної мети;
 розвитку навичок роботи з іноземним текстом (інтерпретація та
трансформація);
 розвитку творчих здібностей учнів на етапі підготовки та презентації
проектної роботи.
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