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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації  «Технологія   

CLIL на уроках англійської мови» 

 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

 014. Середня освіта 

 

Цільова аудиторія Вчителі англійської мови закладів освіти всіх типів і 

форм власності 

 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

30 год /3 дні 

30 год/6 днів 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою курсів підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

 

Очна/онлайн форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Береснєва Н.В., старший викладач кафедри методики 

викладання і змісту освіти, 

Юрченко Тетяна Валеріївна, старший викладач 

кафедри методики викладання і змісту освіти 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», м. Одеса, пл. Михайлівська, 17 

 

Вартість/ 

безоплатність 

надання освітньої 

послуги 

Освітні послуги  для слухачів курсів надаються 

безоплатно (виняток: педагоги приватних закладів, 

педагоги закладів освіти інших областей,  викладачі 

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які не підпорядковуються 

МОН або мають подвійне підпорядкування) 

 

Строки реалізації 

програми 

 

2022 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

 

 

 

 



 

 

ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Актуальність програми полягає у необхідності сприяння сталому 

розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського 

капіталу, міжнародної інтеграції освіти України у Європейський простір. 

Предметно-мовне інтегроване навчання є одним з ефективних засобів 

встановлення міждисциплінарних зв'язків й успішно готує учнів до 

іншомовного  спілкування. 

Метою програми є опанування вчителями англійської мови технології 

CLIL, вдосконалення компетентностей вчителів у предметно-мовному 

інтегрованому підході до викладання англійської мови; опанування  мовних 

інструментів для ефективного навчання. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми 

підвищення  кваліфікації педагогів включає:  
- Закон України «Про освіту»; 
- Закон України «Про загальну середню освіту» (01.08.2020 р.); 
- Державний стандарт базової середньої освіти (2020 р.) 
- постанова Кабінету Міністрів України №800 від 21 серпня 2019 року «Деякі 

питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників»,  
- Концепції «Нова українська школа», 
- Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р; 
- Рамка професійного саморозвитку впродовж життя, розроблена та 

адаптована Британською Радою в Україні  
- Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти; 
- Типова освітня  програми організації і проведення підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. 

№36. 

Профілі базових компетентностей учителів англійської мови містять 

основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні 

для успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування освіти. 

До професійних компетентностей відносяться такі: 

- мовно-комунікативна (А1) – здатність забезпечувати здобуття учнями 

освіти англійською  та державною  мовою, здатність формувати і розвивати 

мовно-комунікативні уміння і навички учнів;  

- предметно-методична (А2) – здатність моделювати зміст навчання 

відповідно до вимог сучасної державної освітньої політики та стратегії 



 

 

реформування шкільної освіти, загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти у форматі предметно-інтегрованого навчання, здатність формулювати та 

розвивати в учнів комунікативну  компетентність , володіння широким 

спектром методичних прийомів, уміння адекватно використовувати їх 

відповідно до віку учнів і мети навчання, уміння орієнтуватись у сучасній 

методичній літературі, здійснювати вибір відповідних посібників та інших 

засобів навчання; 

- психологічна (Б1) – здатність використовувати стратегії роботи з учнями, 

які сприяють розвитку їхньої позитивного ставлення та розуміння іншого 

предмета через призму англійської мови; 

- емоційно-етична (Б2) – вміння вчителя та його готовність здійснювати 

спілкування, взаємодіяти з учнями на основі партнерства, здатність 

усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і систем у 

глобальному світі 

- прогностична (Г1) – здатність прогнозувати та передбачати наслідки 

оволодіння учнями толерантної поведінки у багатонаціональному світі, 

здатність планувати ситуативне спілкування у конкретних ситуаціях відповідно 

культури країни виучуваної мови; 

- організаційна (Г2) – здатність організовувати процес навчання, виховання 

і розвитку учнів з урахуванням розуміння різноманітності світових культурних 

цінностей та досягнень; 

- оцінювально-аналітична (Г3) – здатність здійснювати оцінювання 

результатів навчання учнів, здатність забезпечувати самооцінювання та 

взаємооцінювання результатів навчання учнів; 

- здатність до навчання впродовж життя (Д2) – здатність визначати та 

використовувати ефективні підходи та методики у викладанні англійської мови, 

, взаємодіяти з вчителями іншомовного соціуму на засадах партнерства та 

підтримки (у рамках наставництва, супервізії, тощо). 

 

 

Очікувані результати навчання охоплюють: 
 

Знання і 

розуміння 

-  наукового підґрунтя виникнення та розвитку методики  CLIL; 

- мети та принципів методики CLIL; 

- ролі змісту та мови у предметно-інтегрованому підході 

викладання англійської мови; 

- вимоги, критерії та види навчальних матеріалів до уроку за 

методикою CLIL; 

- розуміння безпечного та змістовного компонентів навчання. 



 

 

Розвинені 

вміння 

- моделювати зміст навчання відповідно до вимог сучасної 

державної освітньої політики та стратегії реформування 

шкільної освіти, загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти; 

- наповнювати цифрове освітнє середовище іншомовним 

змістом; 

- створювати предметно-інтегроване середовище; 

- користуватися інструментарієм методики CLIL; 

- використання комунікативного підходу для формування 

змістовного предметного досвіду учнів.  

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

 безпечна взаємодія із учасниками освітнього процесу,  

- усвідомлення підтримки учнів у навчальному процесі; 

- навчання впродовж життя; 

 взаємодія із учнями на партнерських засадах. 

 

Структура навчальної програми курсів: навчально-тематичний план 

курсів підвищення кваліфікації складається з шести  модулів: «Регіональна та 

державна політика в сфері освіти», «Освіта в цифровому просторі», «Наукове 

підґрунтя виникнення та розвитку методики CLIL», «Подвійний фокус 

методики CLIL: предметні знання та мовленнєві компетенції», «Комунікативні 

функції предметно-мовного інтегрованого навчання», «Формування 

змістовного предметного досвіду учнів через застосування комунікативного 

підходу». 

Форми/методи навчання: лекції, практичні заняття.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«ТЕХНОЛОГІЯ CLIL НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» 

 (очна форма навчання в режимі off-line, on-line, 

без відриву від виробництва в режимі on-line– 30 годин) 

 

 Зміст 

В
сь

о
го

 г
о

д
и

н
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

е 

за
н

я
т
т
я

 

Модуль 1 

(загальний) 

1. Регіональна та державна політика в 

сфері освіти 
5 1,5 3,5 

1.1. Освітня політика регіону в умовах 

державних реформ 2 0,5 1,5 

1.2. Професійний розвиток педагога у вимірі 

нових освітніх реалій 
3 1 2 

Модуль 2 

(загальний) 

2. Освіта в цифровому просторі 5 1,5 3,5 

2.1. Цифрова трансформація освіти: реалії та 

перспективи 
2 0,5 1,5 

2.2. Створення цифрового освітнього  

середовища класу 
3 1 2 

Модуль 3 

(фаховий) 

3. Наукове підґрунтя виникнення та 

розвитку методики CLIL 
5 1,5 3,5 

3.1. Історичний досвід багатомовної освіти : 

виклики та переваги 
2 0,5 1,5 

3.2. Мета та принципи CLIL в предметно-

інтегрованому середовищі 
3 1 2 

Модуль 4 

(фаховий) 

4. Подвійний фокус методики CLIL: 

предметні знання та мовленнєві 

компетенції 

5 1,5 3,5 

4.1. Інтеграція навчального змісту та 

мовленнєвих навичок в рамках методики  

CLIL 

2 0,5 1,5 

4.2. Інструментарій  методики CLIL 3 1 2 



 

 

Модуль 5 

(фаховий) 

5. Комунікативні функції предметно-

мовного інтегрованого навчання 
5 1,5 3,5 

5.1. Критерії  вибору та адаптація матеріалів 

до уроку за методикою CLIL 
2 0,5 1,5 

5.2. Практичне опанування методики на 

конкретних мовних матеріалах 
3 1 2 

Модуль 6 

(фаховий) 

6. Формування змістовного предметного 

досвіду учнів через застосування 

комунікативного підходу 

5 1,5 3,5 

6.1. Створення безпечного освітнього 

середовища через навчальну підтримку 

учнів  

2 0,5 1,5 

6.2. Розгляд та апробація мовних 

інструментів для ефективного навчання 
3 1 2 

Разом годин за планом: 30 9 21 

 

 

Завідувач кафедри методики  

викладання і змісту освіти кафедри                                            О.І. Папач 

 


