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Анотація 

Курс  «Предметно-мовне інтегроване навчання та освітні технології» є 

вибірковою дисципліною обсягом 3 кредитів ЄКТС. Він складається з трьох модулей, які 

присвячені важливим питанням методичної підготовки майбутніх вчителів для здійснення 

предметно-мовного інтегрованого навчання. Методика предметно-мовного інтегрованого 

навчання спрямована на послідовне впровадження компетентнісного підходу, який 

відповідає напрямку розвитку освіти в контексті положень «Нової української школи 

(НУШ)». Програма навчального курсу передбачає вдосконалення загальнопедагогічної і 

предметно-педагогічної компетентності вчителя. 

У процесі вивчення дисципліни студенти узагальнюють знання про методику 

предметно-мовного інтегрованого навчання та її  імплементацію  у закладах загальної 

середньої освіти, опановують знання про розробку навчального матеріалу та оцінювання 

уроків згідно того, що навчальний предмет викладається англійською мовою з подвійним 

фокусом на змістовну складову і мову.   

Курс передбачає використання інтерактивних навчальних підходів, які включають 

навчання на основі комунікативних завдань, використання ситуаційних досліджень, 

симуляції, групові проєкти та розв’язання проблем.. За результатами курсу студенти 

будуть мати змогу не лише ефективно підбирати та використовувати готові навчальні 

матеріали, а також розробляти свої авторські матеріали та оцінювати досягнення учнів. 

Навчальний курс розроблено у рамках реалізації проєкту Еразмус + 610427-EE-

2019-EPPKA2-CBHE-JP Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way 

to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/ «Підготовка вчителів 

іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції України» (MultiEd)  

(Наказ МНУ № 82 від 24.02. 2020р.) 

     Ключові слова: предметно-мовне інтегроване навчання, матриця CLIL, метод 

скаффолдінгу, мовний триптих, методи оцінювання. 

 

Summary 

 

The course "Content Language and Integrated Learning and Educational Technologies" is 

an optional discipline with the amount of 3 ECTS credits. It consists of three modules which are 

devoted to important issues of methodological training of future teachers for applying CLIL in 

their professional life. CLIL methodology is aimed at the consistent implementation of a 

competence approach that corresponds to the development of education in the context of the 

provisions of the "New Ukrainian School (NUS)". The course program presupposes 

improvement of general pedagogical and subject-pedagogical competence of a teacher. 

Within the course students generalize knowledge about CLIL methodology and its 

implementation in secondary educational establishments, acquire knowledge about the 

development of educational materials and evaluation of the developed lessons on the basis of еру 

English language and a double focus on the content component and language. 

The course involves the use of interactive learning approaches, which include learning 

based on communicative tasks, the use of case studies, simulations, group projects and problem 

solving. As a result, students will be able to effectively select and use ready-made educational 

materials, to develop own materials and to assess pupils’ achievements. 

The course “Content Language and Integrated Learning” was developed in terms of 

implementation of Erasmus + 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP Foreign Language Teacher 

Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European 

Integration (MultiEd)  (The Order of the University № 82 from  24.02. 2020). 

     Key words: CLIL methodology, CLIL Matrix, method of scaffolding,  language triptych, 

methods of assessment. 

 

 



Вступ 
Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Предметно мовне 

інтегроване навчання та освітні технології» складена доцентом кафедри англійської мови і 

літератури, доктором філософії в галузі освіти Мироненко Т.П. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів спеціальності: 014 Середня освіта. Предметна 

спеціальність: 014.02 Середня освіта. (Мова і література (англійська)). Спеціалізація: 

014.021 Англійська мова і література. ОП: Англійська  мова і література. 

 

Предметом  вивчення виступає методика CLIL – предметно мовного інтегрованного 

навчання 

      Міждисциплінарні зв’язки: з курсами  педагогіки, психології, методики викладання  

      іноземних мов, практичного курсу основної іноземної  мови та теоретичних  дисциплін. 

 

 

1. Метою курсу є підготовка майбутнього вчителя здатного використовувати  

методологію CLIL та планувати і розробляти уроки на основі методу скаффолдінгу, 

розвивати здатність студентів встановлювати зв’язки між принципами CLIL та їх 

імплементацією; впровадження змістовних ліній, які відображають провідні соціально й 

особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 

▪ ознайомлення студентів з основними принципами методології CLIL;  

▪ навчати англійської мови у предметно-фаховому контексті з використанням 

методології CLIL; 

▪ формування навичок диференціації навчального матеріалу та розвиток умінь 

розробляти власні навчальні матеріали відповідно до мети уроку; 

▪ формування навичок моніторингу навчальної успішності учнів. 

 

Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно пов’язаний із теоретичними 

проблемами педагогіки, психології, методики викладання іноземних мов, а також із 

навчальними дисциплінами, які студент засвоїв під час навчання на освітньому рівні 

«бакалавр». 

Навчальна дисципліна складається з  3-ох кредитів. 

 

Програмні результати навчання (ПРН):  
 

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.  

ПРН 2 Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та 

усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.  

ПРН 3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного 

й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження. 

ПРН 4 Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі 

проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування.  

ПРН 8 Дотримуватися правил академічної доброчесності 

ПРН 10 Презентувати результати свого дослідження науковій спільноті в наукових 

публікаціях чи виступах на конференціях, круглих столах, семінарах тощо. 

ПРН 11 Використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у професійній, 

інноваційній та дослідницькій діяльності 



ПРН 12 Розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої освіти, використовуючи 

методики, інструменти і технології, необхідні для досягнення поставлених цілей.  

ПРН 13 Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших джерелах, аналізувати, систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 6 Володіння технологією практичної діяльності, знаннями принципів професійної 

діяльності викладача  

ЗК 8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК 9 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 10 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК 12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

ІІ. Фахові компетентності (ФК): 

ФК 2 Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення 

педагогічної науки.  

ФК 4 Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, 

необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі освіти, презентації їх 

результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати 

досліджень та інновацій.  

ФК 5 Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної спеціалізації для 

вирішення професійних завдань.  

 ФК 8 Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення задач 

інноваційного характеру в сфері освіти й педагогіки. 

ФК 9 Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості студентів у 

плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти.  

ФК 10 Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, проекти та 

інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти. 

ФК 11 Здатність інтегрувати знання у сфері освіти та розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних та міждисциплінарних контекстах. 

ФК 12 Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій у освітній та дослідницькій діяльності. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. The basics of CLIL methodology 

Тема 1. The notion of “CLIL” and its role in the modern educational system 

Тема 2. The implementation of CLIL into tertiary education 

Кредит 2. Task-based learning and CLIL materials design: process and product 

Тема 3. Authentic materials vs authentic tasks 

Тема 4. The major principles of students’ assessment in CLIL 

Кредит 3. Teachers as mediators: the relationship between a teacher, a learner and CLIL 

materials 

Тема 5. Reasons and needs for adaptation and supplementation of CLIL materials. Adaptation 

stages and techniques 

Тема 6. Ways of making CLIL materials more context appropriate 
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5. Форма підсумкового контролю успішності навчання  здійснюється за поточними 

результатами успішності студентів  

 

6. Засоби діагностики успішності навчання   

Засоби діагностики успішності  навчання визначають стандартизовані методики, які 

призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня 

сформованості знань, умінь і навичок, професійних якостей. Діагностичне забезпечення  

рівня успішності навчання повинно здійснюватися на основі принципів системності, 

систематичності і послідовності, індивідуального підходу, єдності діагностики і корекції. 

Діагностичні заходи мають проводитись на всіх етапах підготовки студентів. 
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