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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

НА УРОКАХ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ 

 

Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, 
осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики 
навчання іноземних мов ставлять перед освітньою системою України 
необхідність оновлення змісту та методів застосування інноваційних 
підходів до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. В 
сучасному суспільстві формується чітке соціальне замовлення на 
володіння іноземними мовами. Стрімкий вихід України у світовий та 
європейський простір, створює потребу певних змін у галузі освіти, та 
особливо в галузі викладання іноземних мов у вищій школі. 

Методичні переваги навчання іноземній мові за допомогою 
мультимедійних засобів свідчать, що цей метод має більший ступінь 
інтерактивного навчання, дає можливість обирати темп та рівень завдань, 
покращує швидкість засвоєння граматичних конструкцій та накопичення 
словникового запасу. Також до безумовно технічних переваг цього методу 
можна віднести можливість використання інтерактивних відео- та аудіо 
роликів при навчанні усному мовленню. Демонструючи схеми, фото та 
малюнки за тематикою мовного спілкування, реалізується принцип 
наочності. Запровадження мультимедійних технологій створює умови для 
інтерактивного спілкування, що на сьогоднішній день є найважливішою 
складовою навчального процесу [1, с. 70]. 

Використовуючи мультимедійні технології викладач може подати 
інформацію в абсолютно новій та ефективній формі, зробити її більш 
повною, цікавою та наближеною до тематики спілкування, що вивчається. 
А також, мультимедійні технології дозволяють розробити яскраві та більш 
цікаві вправи на говоріння. Для студентів, вивчення іноземної мови із 
застосуванням мультимедійних технологій, також має певні переваги. Так 
як ці технології нові, для студентів цікаво мати справу з джерелами нових 
видів отримання інформації. А також важливо те, що засвоєння нової 
інформації з використанням мультимедійних технологій, проходить в 
ігровій формі. Застосування мультимедійних технологій дозволяє 
студентам самостійно готувати міні-проекти за тематикою спілкування та 
презентувати їх [1, с. 95–96]. 

Останніми роками все частіше порушується питання про вживання 
нових інформаційних технологій в школі. Це не лише нові технічні засоби, 
але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. 
Основною метою вивчення іноземної мови є формування і розвиток 
комунікативної культури школярів, навчання практичному опануванню 
іноземної мови. 

Сучасні педагогічні технології такі, як навчання у співпраці, 
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проектна методика, використання нових інформаційних технологій, 
Інтернет-ресурсів допомагають реалізувати особово-орієнтований підхід у 
навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з 
урахуванням здібностей дітей, їх рівня знань [2, с. 44–45]. Форми роботи з 
комп’ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови 
включають: вивчення лексики; відпрацювання вимови; вивчення діалогічної і 
монологічної мови; вивчення писемності; відпрацювання граматичних явищ. 

Можливості використання Інтернет-ресурсів величезні. Глобальна 
мережа Інтернет створює умови для здобуття будь-якою необхідною учням 
і вчителям інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі: 
народознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів 
та інше. 

На уроках польської мови за допомогою Інтернету можна вирішувати 
цілий ряд дидактичних завдань: формувати навики і уміння читання, 
використовуючи матеріали глобальної мережі; удосконалювати уміння 
письмової мови школярів; поповнювати словарний запас учнів; формувати 
у школярів мотивацію до вивчення англійської мови [3, с. 23–24]. 

Змістовна основа масової комп’ютеризації пов’язана з тим, що 
сучасним комп’ютером є ефективний засіб оптимізації умов розумової 
праці, взагалі, в будь-якому його прояві. Є одна особливість комп’ютера, 
яка розкривається при використанні його як пристрої для вчення інших, і 
як помічника у придбанні знань, це його бездушність. Машина може 
«доброзичливо» спілкуватися з користувачем і в якісь моменти 
«підтримувати» його, проте вона ніколи не проявить ознак дратівливості і 
не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому сенсі вживання комп’ютерів 
є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації певних аспектів 
викладання [3, с. 83]. 

На даний час пріоритет віддається комунікативності, інтерактив-
ності, автентичності спілкування, вивченню мови в культурному контексті, 
автономності і гуманізації навчання. Дані принципи роблять можливим 
розвиток міжкультурної компетенції як компонента комунікативної 
здатності. Кінцевою метою навчання іноземним мовам є навчання 
вільному орієнтуванню в іншомовному середовищі і умінню адекватно 
реагувати в різних ситуаціях, тобто спілкуванню. Сьогодні нові методики з 
використанням Інтернет-ресурсів протиставляються традиційному 
вивченню іноземних мов. Щоб навчити спілкуванню іноземною мовою, 
потрібно створити реальні, справжні життєві ситуації (тобто те, що 
називається принципом автентичності спілкування), які стимулюватимуть 
вивчення матеріалу і вироблятимуть адекватну поведінку. Цю помилку 
намагаються виправити нові технології, зокрема Інтернет. 

Комунікативний підхід – стратегія, що моделює спілкування, 
направлена на створення психологічної і мовної готовності до спілкування, 
на свідоме осмислення матеріалу і способів дій з ним. Для користувача 
реалізації комунікативного підходу в Інтернеті не представляє особливої 
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складності. Комунікативне завдання повинне пропонувати таким, що 
вчиться проблему або питання для обговорення, причому учні не просто 
діляться інформацією, але і оцінюють її. Основним же критерієм, що 
дозволяє відрізнити цей підхід від інших видів учбової діяльності, є те, що 
учні самостійно обирають мовні одиниці для оформлення своїх думок. 
Використання Інтернету у комунікативному підході як не можна краще 
мотивовано: його мета полягає у тому, щоб зацікавити учнів у вивченні 
іноземної мови за допомогою накопичення і розширення їх знань і досвіду 
[4, с. 157]. 

Однією з основних вимог, що пред’являються до вчення іноземним 
мовам з використанням Інтернет-ресурсів, є створення взаємодії на уроці, 
що прийнято називати в методиці інтерактивністю. Інтерактивність – це 
«об’єднання, координація і взаємодоповнення зусиль комунікативної мети 
і результату мовними засобами». Навчаючи справжній мові, Інтернет 
допомагає у формуванні умінь і навиків розмовної мови, а також у 
вивченні лексиці і граматиці, забезпечуючи справжню зацікавленість і, 
отже, ефективність. Інтерактивність не просто створює реальні ситуації з 
життя, але і заставляє учнів адекватно реагувати на них за допомогою 
іноземної мови [4, с. 211]. 
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11 жовтня 2018 року відбулася подія, значення якої важко 
переоцінити – синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив 
рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній 
церкві [11]. З огляду на вищезазначене, на часі вивчення видатних 
постатей, які здійснили значущий вклад у справу державотворення, 
здобуття незалежності нашої держави, становлення Православної Церкви 


