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ІНТЕГРУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИКЛАДАННЯ 

ШКІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (CLIL): ПЕРЕВАГИ, ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

  

Нещодавно в педагогічній науці актуалізувалося питання 

необхідності підготовки вчителів загальноосвітніх шкільних предметів 

зі знанням іноземних мов для роботи в білінгвальних класах, які 

створюються у спеціалізованих закладах середньої освіти, де іноземна 

мова вивчається поглиблено. Навчання у таких класах здійснюється за 

спеціальними програмами, що передбачають викладання окремих 

предметів поперемінно двома мовами – державною та іноземною.  

У європейському освітньому просторі ця тенденція відома як 

CLIL (Content and Language Integrated Learning – інтегрування 

іноземної мови у викладання шкільних дисциплін). Це – 

узагальнюючий термін, що означає виклад змісту іншого предмета 

(фізика, географія тощо) за посередництвом іноземної мови та 

вивчення іноземної мови шляхом вивчення цього предмета.  

До білінгвальних класів приймаються учні з урахуванням їхніх 

здібностей і нахилів за результатами співбесіди або тестування. У 

таких класах іноземна мова вивчається поглиблено, а з п’ятого класу 

запроваджується вивчення (повністю або частково) двох-трьох 

предметів іноземною мовою, серед яких базовими курсами можуть 

бути історія, математика, біологія, географія, фізика, хімія, 

вибірковими – друга іноземна мова, ділова мова, країнознавство, 

художня культура, мистецтвознавство [1 : 526].  

Особливістю CLIL є те, що предмети змісту викладаються і 

вивчаються мовою, яка не є рідною мовою для учнів. Знання іноземної 

мови стає засобом оволодіння змістом навчання. Мова інтегрується в 



широку навчальну програму. Навчання поліпшується за рахунок 

підвищення мотивації і вивчення іноземної мови в контексті інших 

загальноосвітніх предметів. Коли учні зацікавлені в темі, це мотивує їх, 

щоб опанувати іноземну мову як засіб спілкування [2].  

CLIL може використовуватися для широкого кола осіб різного 

віку: від учнів початкової до студентів університету та здобувачів 

післядипломної освіти. Для застосування CLIL необхідна розробка 

змісту навчальних курсів та мовних цілей з урахуванням потреб учнів. 

Хоча найчастіше цей навчальний підхід зустрічається в контексті 

початкової та середньої школи. 

Перевагами CLIL є те, що це більш природний спосіб вивчення 

мови: коли навчальний предмет викладається іноземною мовою, 

створюється сприятливе середовище для вивчення і цього предмета, й 

іноземної мови одночасно. Оскільки учні/студенти мають реальний 

контекст для вивчення іноземної мови, вони часто є більш 

мотивованими для цього, оскільки вони можуть отримати максимальну 

користь від змісту предмета. Інтегровані навчальні дисципліни можуть 

викладатися іноземною мовою. Це призводить до пришвидшення 

темпу її вивчення. CLIL також заохочує учнів/студентів до розвитку 

таких прогресивних навичок, як здатність критично мислити, бути 

творчими, спілкуватися і співпрацювати [4].  

Поряд із цим, у запровадженні засад CLIL виникає низка 

проблем. По-перше, для роботи у таких білінгвальних класах вчителі 

повинні бути фахівцями з тих навчальних предметів, які вони 

викладають. Окрім того, їм необхідно постійно вдосконалювати свої 

знання іноземної мови, щоб ефективно викладати нею свої предмети.  

Вчителі повинні ретельно структурувати уроки, щоб учні 

зрозуміли їх зміст, а також іноземну мову, якою здійснюється навчання 

предмета. 

При цьому науковці наголошують, що на уроках із застосуванням  

CLIL мова та зміст предмета мають однакову вагу, і що урок не 

повинен розглядатися як урок іноземної мови, а як урок навчального 

предмета, який викладається іноземною мовою [4]. 

Розглядаючи перспективи застосування CLIL, наведемо чотири 



елементи, які  повинен включати успішний урок CLIL, згідно з 4-ю 

навчальною програмою Койла (1999): 

1) зміст – прогрес у знаннях, навичках та розумінні, пов’язані 

з конкретними елементами певної навчальної програми; 

2) спілкування (комунікація) – використання іноземної мови 

для вивчення предмета і використання предмета для вивчення мови; 

3) пізнання – розвиток навичок мислення, які пов’язують 

формування понять (абстрактних та конкретних), розуміння та 

іноземну мову; 

4) культура – звернення до альтернативних засобів та 

спільних понять, які поглиблюють усвідомлення навчального предмета 

через іноземну мову [3 : 46-62]. 

На сьогодні розробка таких інтегрованих навчальних курсів є 

дуже актуальною, адже у зв’язку з розширенням Європейського Союзу, 

збільшується потреба в міжкультурному спілкуванні й освіті. Зі 

збільшенням контактів між країнами збільшується потреба в 

комунікативних уміннях із другої або й третьої іноземної мови. Знання 

іноземної мови відіграє ключову роль у навчальних програмах по всій 

Європі. Тому і в Україні особливу увагу слід приділити підготовці 

білінгвальних викладачів і розробці основ і методів, які дозволять 

підвищити якість білінгвальної освіти.  
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