
ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНЯ 
ВЧИТЕЛЯ 

„Стримати вчителів, рушити учнів”

Анна Смолинчак-Багінська



План вишколу:

1. Юридична основа.

2. Планування та організація навчального 
процесу.

3. Питання методики навчання української 3. Питання методики навчання української 
мови в Польщі.

4. Робота в об’єднаних класах – проблема чи 
виклик?

5. Навчання про регіон.



Що треба знати вчителю?

Уільяя Брайон: «Доля не випадковість, а предмет 

вибору; її не очікують, а завойовують».



ЄВРОПЕЙСЬКІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Konwencja ramowa o ochronie 
mniejszości narodowych

• Zawarta pod auspicjami Rady 
Europy 1 lutego 1995 r. 
w Strasburgu. Weszła w życie 

Europejska Karta języków 
regionalnych lub mniejszościowych

• W dniu 12 maja 2003 r. 
Rzeczpospolita Polska 
podpisała Europejską kartę w Strasburgu. Weszła w życie 

3 lata później 1 lutego 1998 r. 
Jej stronami jest obecnie 39 
państw spośród łącznie 47 
członków Rady 
Europy. Polska stała się 
stroną tej Konwencji od 1 
kwietnia 2001 r.

podpisała Europejską kartę 
języków regionalnych lub 
mniejszościowych, w dniu 12 
lutego 2009 r. Karta została 
ratyfikowana. Dokument 
wszedł w życie w stosunku do 
Polski z dniem 1 czerwca 
2009 r.



Що з них виникає?
• uznanie języków mniejszościowych za wyraz bogactwa 

kulturowego,

• potrzeba podejmowania zdecydowanego działania 
promującego języki mniejszościowe w celu ich ochrony,

• zapewnianie odpowiednich form i środków nauczania i uczenia 
się języków mniejszościowych na wszystkich poziomach,się języków mniejszościowych na wszystkich poziomach,

• prawo każdej osoby należącej do mniejszości narodowej do 
nauki jego/jej języka mniejszości,

• prawo do otwierania placówek edukacyjnych dla mniejszości 
narodowych,

• możliwość kształcenia nauczycieli i dostępu do podręczników,

• Etc.



Art. 35.
Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom 

polskim należącym do mniejszości narodowych i 
etnicznych wolność zachowania i rozwoju 

własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji 
oraz rozwoju własnej kultury.

Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do 
tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, 

kulturalnych i instytucji służących ochronie 
tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w 

rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości 
kulturowej.



Art. 13. 

1. Szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę
języka oraz własnej historii i kultury.

2. Na wniosek rodziców nauka, o której mowa w ust. 1, może być
prowadzona:

1) w osobnych grupach, oddziałach lub szkołach ;

2) w grupach, oddziałach lub szkołach - z dodatkową nauką języka oraz własnej2) w grupach, oddziałach lub szkołach - z dodatkową nauką języka oraz własnej
historii i kultury;

3) w międzyszkolnych zespołach nauczania.

…

5. Podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia uczniów w zakresie
niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
mogą być dofinansowywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmie działania w
celu zapewnienia możliwości kształcenia nauczycieli oraz dostępu do podręczników
na potrzeby szkół i placówek publicznych, o których mowa w ust. 1.



ІНШІ ВАЖЛИВІ АКТИ
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 
listopada 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu 
wykonywania przez przedszkola, 
szkoły i placówki publiczne zadań 
umożliwiających podtrzymywanie 
poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej i językowej uczniów 

USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. 

o mniejszościach 
narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym

• z późniejszymi zmianami.etnicznej i językowej uczniów 
należących do mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz 
społeczności posługującej się 
językiem regionalnym

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 
kwietnia 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie z dnia 14 listopada 
2007 r. 

• z późniejszymi zmianami.



Що з них виникає?
• Naukę języka mniejszości w przedszkolu oraz naukę języka mniejszości i 

naukę własnej historii i kultury w szkole organizuje dyrektor przedszkola 
lub szkoły, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, 
składany na zasadzie dobrowolności.

• Złożenie wniosku jest równoznaczne z: w przypadku nauki języka 
mniejszości lub języka regionalnego - zaliczeniem tych zajęć do 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia; w przypadku nauki własnej 
historii i kultury - zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć 
edukacyjnych ucznia.edukacyjnych ucznia.

• Dyrektor przedszkola lub szkoły przekazuje organowi prowadzącemu listę 
uczniów zgłoszonych na naukę języka mniejszości lub języka regionalnego. 
Organ prowadzący przedszkole lub szkołę organizuje zespoły 
międzyprzedszkolne lub międzyszkolne. 

• Liczba uczniów w zespole międzyprzedszkolnym lub międzyszkolnym nie 
może być mniejsza niż 3 i większa niż 20.

• Nauczanie języka mniejszości lub języka regionalnego w zespole 
międzyprzedszkolnym lub międzyszkolnym prowadzi się w wymiarze 3 
godzin tygodniowo.

• Etc. 



ІНШІ ВАЖЛИВІ АКТИ
Rozporządzenie MEN z 
dnia 27 sierpnia 2012 r.

• w sprawie podstawy 
programowej wychowania 
przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w 

Rozporządzenie MEN z 
dnia 21 czerwca 2012 r. 

• w sprawie dopuszczania do 
użytku w szkole programów
wychowania przedszkolnego 
i programów nauczania oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół
oraz rozporządzenie 
zmieniające z dnia 30 maja 
2014 r. wraz z załącznikami.

i programów nauczania oraz 
dopuszczania do użytku 
szkolnego podręczników.



Вибране з розпорядження
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów

• Program wychowania przedszkolnego/ nauczania 
ogólnego dopuszcza do użytku w 
przedszkolu/szkole dyrektor na wniosek 
nauczyciela.

• Nauczyciel może zaproponować program 
opracowany samodzielnie lub we współpracy z 
innymi nauczycielami, a także program 
opracowany przez innego autora lub program 
opracowany przez innego autora wraz z 
dokonanymi zmianami.



Вибране з розпорядження
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów

• PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO obejmuje co 
najmniej jeden etap edukacyjny. Zawiera: 

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z 
uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy…, 

d) opis założonych osiągnięć ucznia, 

e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania
osiągnięć ucznia; 



1. Які є переваги планового навчання над 
інтуїтивним та спонтанним?інтуїтивним та спонтанним?

Сенека: «Якщо не знаєш до якого порту 

пливти, жоден вітер не буде попутним».



Перше – найголовніше: МЕТА. 

Мета – дороговказ.

Які цілі? - Які знання, вміння та Які цілі? - Які знання, вміння та 
цінності вважаю важливими 
для вивчання/виховання? 

Скільки цілей?

Повідомлення цілей учням.



Ретельне планування та 
консеквентне виконання плану. 

Кращий поганий план, ніж його Кращий поганий план, ніж його 
цілковита відсутність. 

Інформаційні технології та кольорові 
зошити вправ не замінять добре 
підготовленого уроку.



Зменшення кількості 
реалізованого матеріалу. 

Каркас - основні знання та вміння. 

Цінніше за знання -Цінніше за знання -

вміння вчитися та бажання 

збагачувати знання 

протягом усього життя.



Натиск на вміння, а не на знання. 

Вчити думати, шукати інформацію, критично 
її оцінювати, розв’язувати проблеми, 

придумувати нові ідеї...



Підбір матеріалу для навчання

Внутрішня структура та логіка.

Взаємопов’язання.

Різноманітний та цікавий матеріал -Різноманітний та цікавий матеріал -
базувати на внутрішній мотивації.



Щонайменше 4-разове 
зіткнення з даним матеріалом. 

Спіральна побудова Спіральна побудова 
програми - абсенція учнів 

не страшна.

Подача матеріалу в 
різноманітних контекстах.



Найкраща для мене моя власна 
програма!

Календарне планування. 

Розробки уроків.Розробки уроків.



Як навчати ефективно?

Микола Рубакін: «Будь-яку справжню освіту 

можна здобути тільки шляхом самоосвіти».

Як навчати ефективно?



Учитель – організатор навчання, 
а не трансмітер знань. 

„Допоможи мені зробити це самому”„Допоможи мені зробити це самому”

– школа Монтессорі. 

Не можна передати знань –

норимберзька лійка не існує.



Коперніківський переворот: 

„Стримати вчителів, рушити учнів” –

Активність учня – основа навчання.

Виходити зі штивних рам: якнайчастіше Виходити зі штивних рам: якнайчастіше 
піднімати зі стільців, виходити поза 

стіни класу/школи, наочно побачити...



Комунікативний підхід. 

Як в навчанні іноземних мов.

Які завдання допоможуть учням вільно Які завдання допоможуть учням вільно 
спілкуватися українською мовою?



Компетентнісний підхід 
Здобування учнями ключових                         
компетентностей: читання зі зрозумінням; 
логічне, математичне, наукове мислення; 
знаходження та перетворювання інформіцій;знаходження та перетворювання інформіцій;
вміння співпрацювати, вчитися....

Вирішування проблем, дискусія (шукання 
аргументів та роблення висновків), самостійна 
робота з текстами....



Граматика підпорядкована 
мовним компетенціям.

Тільки те, що допоможе учням Тільки те, що допоможе учням 
свідомо вживати правильних 

граматичних конструкцій                
в мовленні.



ПОВТОРЮВАННЯ, 
повторювання, повторювання....

Щонайменше 4-разове 
зіткнення з даним 

матеріалом. матеріалом. 

Щоб чогось справді 
навчитися треба мати час. 

Перерви на „загострення 
сокири”.



Розрізнення: 
вправа ↔pomiar dydaktyczny. 

Проектувати поглиблені вправи для 
учнів - креативні (проблемні, творчі) 
завдання до текстів, картин, фільмів завдання до текстів, картин, фільмів 

тощо.

Учні самі придумують вправи, 
кросворди, завдання...



Дослідження 
результатів/ефектів мого 

навчання.

Вчити, а не міряти. 

Тести, контрольні, спостерігання, Тести, контрольні, спостерігання, 
зворотня інформація від учнів.

Модифікація програми.



Застосовування формуючого 
оцінювання. 

Функції оцінювання.

Сумуюче оцінювання звести до Сумуюче оцінювання звести до 
мінімум.



Ключові питання

Ставлення питань.Ставлення питань.

Час на відповідь – 3-5 сек.

Техніка ведучих питань - інтригуюче 
запитання на початок уроку. 

Базувати на внутрішній мотивації.



Використання ігор, забави, 
жартів. 

Забава – це те саме, що креативність, 
тільки без матеріальних наслідків.

Латеральні загадки.



Свобода. Радісний настрій. 
Гумор. Афірмації. 

Керування уваги назовні. 
Акцептація почуттів своїх та Акцептація почуттів своїх та 

учнівських. Опанування.

Давати вибір та можливість впливу 
на хід уроку. Право власності –

найкращий мотиватор.



Не боятися помилок  і 
дозволяти учням 

помилятися. помилятися. 

Вчимося на помилках, не на зразках. 

Високі очікування супроти всіх учнів. 

Час очікування на відповідь – мін. 3-5 сек.



Робота в групах. 
Широке використання техніки 

навчального проекту .
На уроках, у 

позаурочний час, 
вдома.вдома.



Мозок – це місце праці вчителя. 
Ознайомлення та використовування           

положень нейродидактики. 

Зміна на спосіб навчання легший для мозку. Зміна на спосіб навчання легший для мозку. 
Знайдення способу, щоб це, чим займаємося 
на уроці, було цікавим, близьким, корисним, 

новим, смішним... одним словом, щоб 
„затримувалося на ситі”.



Використання потенціалу роботи в 
об’єднаних класах (різниця віку та об’єднаних класах (різниця віку та 

досвіду дітей) – школи демократичні, 
школи Монтессорі.

Фрідріх Шиллер: “Жодна біда не така 

велика, як страх перед нею”.



I тип уроку: 

В ОБ’ЄДНАНИХ КЛАСАХ УЧИТЕЛЬ 
РЕАЛІЗУЄ СПІЛЬНУ ТЕМУ, А 
ВОДНОЧАС ДИФЕРЕНЦІЮЄ ВИМОГИ 
СТАВЛЕНІ УЧНЯМ РІЗНИХ КЛАСІВ.

I тип уроку: 



Зразок уроку:

• І кл.

Андрій Шевченко та 
футбольні традиції 
України

• ІІ кл.

Брати Кличко в спорті 
та суспільному житті

Спільна тема:

Спорт України. 

Досягнути та суспільному житті

• ІІІ кл.

Олімпійські успіхи 
біатлоністок – сестри 
Семеренко

Досягнути 

успіхів у спорті



СПІЛЬНА РОБОТА
• Запитання до учнів (напр.:):  У яких спортивних 

дисциплінах Україна має найбільші успіхи? Яких 
знаєте спортсменів – українців?

• Презентація мультимедіальна/текст до 
читання/розмова про найвідоміших спортменів 
України:  Іван Піддубний – класична боротьба 
(перший спортсмен, символ), Сергій Бубка –(перший спортсмен, символ), Сергій Бубка –
стрибки з жердиною, Яна Клочкова – спортивне 
плавання, Руслан Пономарьов та Ганна Ушеніна –
шахи, Андрій Шевченко, Брати Клички, Сестри 
Семеренко, Олена Підгрушна...

(учні можуть відгадувати, хто на слайдах, мажуть 
поєднувати фото з описом та ін.)



ВІДДІЛЬНА РОБОТА

1. Індивідуальне завдання: Прочитати 
біографічну довідку про спортсмена/-ів, 
основні дані виписати до підготовленої таблиці 
напр.: 

Яка подія? Коли? Де?

• І клас - Андрій Шевенко
• ІІ клас - Брати Клички
• ІІІ клас - Сестри Семеренко

Яка подія? Коли? Де?



ВІДДІЛЬНА РОБОТА

2. Завдання для роботи в групах напр.: 

• І клас –нарисувати рекламну афішу про 
футбольні змагання

• ІІ клас – опрацювати запитання до інтерв’ю • ІІ клас – опрацювати запитання до інтерв’ю 
напр. з Володимиром Кличком

• ІІІ клас – описати на основі підготованих 
інформацій правила біатлону



СПІЛЬНА РОБОТА

• Читання і презентація результатів. Коментарі 
та оцінювання.

• Від чого залежить успішність у спорті? –
мозковий штурм – запис в зошит (талант, 
працьовитість, дисциплінованість, впертість, працьовитість, дисциплінованість, впертість, 
щастя, знайомства, гроші, умови для тренінгу, 
віра в свої сили, підтримка родини/клубу/ 
вболівальників тощо).

• Домашнє завдання: Яким видом спорту 
займаєшся/хотів би займатися? Чому? 
(письмово або усно)



II тип уроку: 

НЕ ВСІ УРОКИ МОЖУТЬ МАТИ 
СПІЛЬНУ ТЕМУ, АЛЕ МОЖУТЬ БУТИ 
УРОКИ З РІЗНИМИ ТЕМАМИ ТА 
СПІЛЬНОЮ ПРОБЛЕМОЮ. 

II тип уроку: 



Зразок уроку:

• ТЕМИ ДЛЯ КЛАСІВ

• І кл.

Доля жінки-кріпачки в 
оповіданні Марка Вовчка 
„Горпина”

• ІІ кл.

Образ рекрутчини в 

Спільна проблема:

Чим є для матері 

втрата дитини?
Образ рекрутчини в 
оповіданні Марка Вовчка
„Два сини”

• ІІІ кл.

Жах війни в новелі Василя 
Стефаника „Марія”



СПІЛЬНА РОБОТА
• У центрі уваги мати. Отже провідміняймо це слово в 

однині і множині і стараймося правильно його вживати. 
Можна скласти з вибраними формами речення або
доповнити прогалини в раніше підготованому тексті. Мати 
– іменник ІІІ відміни. Пригадаймо характерні риси цих 
іменників.

• Запитання до учнів (напр.:):  Уявімо собі, чим є для матері 
втрата дитини? (це ненатуральне – батьки повинні втрата дитини? (це ненатуральне – батьки повинні 
помирати першими, коли бачимо, як народжується і 
зростає, важко перенести її смерть...) Що мати може 
відчувати у такому випадку? (бажаня також вмерти, 
втратити сенс життя...) Чи всі матері відчувають подібно?
(є такі, що все життя карають себе за смерть дитини, коли 
мати має більше дітей, має для кого жити...) Чи є якісь 
виправдання для смерті дитини, які можуть полегшити 
жаль матері? (дитина боролася за спільну справу, за 
батьківщину, як напр. на Майдані...)



ВІДДІЛЬНА РОБОТА
1. Читання текстів по тиху. Виконання завдань до тексту:
• І клас – написати, як виглядала панщина в селі Горпини 

або доповнити прогалини на основі тексту в 
підготованих раніше реченнях

• ІІ клас – порівняти характери хлопців напр.: у колонах
Андрійко Василько

• ІІІ клас – Який вплив мала війна на людське життя? –
написати або позначити цитати в тексті

Порівняння виконаних завдань між учнями даного класу.
2. Завдання для роботи в групах (для всіх класів одне) 

напр.: 
• Яка була причина втрати дитини/дітей в прочитаному 

творі? Як це пережила мати? (на аркушах паперу)



СПІЛЬНА РОБОТА

• Читання і презентація результатів. 
Коментарі та оцінювання.

• На основі прочитаного та сказаного учні 
обговорюють і записують у зошит коротку обговорюють і записують у зошит коротку 
відповідь на запитання: Чим є для матері  
втрата дитини? 

• Домашнє завдання: Як могло б інакше 
закінчитися оповідання? Придумай і 
запиши в зошиті/навчися розказувати.



РОБОТА ВЧИТЕЛЯ В ОБ’ЄДНАНИХ КЛАСАХ 
ЗВОДИТЬСЯ ДО КЕРУВАННЯ  САМОСТІЙНОЮ 

РОБОТОЮ УЧНІВ

Правильна ПІДГОТОВКА САМОСТІЙНОЇ Правильна ПІДГОТОВКА САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ УЧНІВ вимагає від учителя ранішого 

нагромадження необхідних дидактичних 
засобів (інструкції, словники, розсипанки...)



Андрей Шептицький: «Нарід, що забуває 

минуле, ніколи не буде нацією».



Потребу пов’язувати 
програмний зміст навчання 

з минулим та теперішнім 
життям регіонужиттям регіону

ВЧИТЕЛЬ усвідомлює щойно 
ПІСЛЯ ЗДОБУТТЯ ДОСВІДУ

/Себастіан Табол/



НЕ КОХАЄ ЩИРО ВІТЧИЗНУ ЦЕЙ, 
ХТО НЕ НАВЧИВСЯ КОХАТИ 

ГОРЕ ЦЬОМУ, ХТО НЕ МАЄ СВОЄЇ 
МАЛОЇ БАТЬКІВЩИНИ

ХТО НЕ НАВЧИВСЯ КОХАТИ 
СВОЮ МАЛУ ВІТЧИЗНУ

єп. Альфонс Носсоль



ЦІЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
• САМОВІДЧУТТЯ ОКРЕМІШНОСТІ - КУЛЬТУРНОЇ 

БЕЗПЕРЕРВНОСТІ („CIĄGŁOŚCI”) групи

• Ознайомлення з історичною та політичною 
спадщиною регіону, з матеріальною та 
нематеріальною культурою регіону, 

• Зацікавлення краєзнавством, екологією та • Зацікавлення краєзнавством, екологією та 
економікою регіону,

• Помічання вартостей властого регіону в контексті 
вартостей всенаціональних та вселюдських,

• Виховання  відкритості, розуміння та зближення з 
іншими культурами,

• ГОРДІСТЬ з регіональної приналежності. 



НАВЧАННЯ 
ПРО РЕГІОН

ДЖЕРЕЛО РЕГІОНАЛЬНОЇ
ТОТОЖНОСТІТОТОЖНОСТІ

ДЖЕРЕЛО НАЦІОНАЛЬНОЇ
ТОТОЖНОСТІ



Що таке 
Мала батьківщина 

і де її шукати?



Очікувані досягнкння. Учень:

• Розуміє поняття: Закерзоння, Операція 
ВІСЛА, Галичина, Лемківщина, Бойківщина, 
Надсяння, Підляшшя, Холмщина...

• Вміє запрезентувати свої знання про регіон • Вміє запрезентувати свої знання про регіон 
(розповісти, підготувати матеріали для 
огляду),

• Проявляє турботливість за навколишнє 
середовище,

• Гордиться своєю Малою батьківщиною!



Джексон Браулі: «Не говоріть що у вас немає часу. Часу у 

вас рівно стільки, скільки його було у Мікеланджело, 

Леонардо да Вінчі, Томаса Джеферсона, Пастера, Хелен 

Келлер, Альберта Ейнштейна».


