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Анотація 

 

Розглянуто прийоми використання предметно-мовного інтегрованого навчання 

учнів у закладах загальної середньої освіти. Наведено приклади практичного 

застосування технології CLIL у процесі викладання англійської мови з метою 

кращого засвоєння знань із різних навчальних предметів і розширення їхнього 

світогляду та використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Обґрунтовано необхідність збалансованого підходу до викладання різних дисциплін 

засобами англійської мови; наголошується на важливості міжпредметних зв’язків, 

що полегшує та покращує підготовку до ЗНО. 

 

 

 

  



Вступ 

Інтегровані уроки є одним з напрямків сучасної школи, що сприяють розвитку 

творчого потенціалу учнів і вчителів. Внутрішньопредметна і міжпредметна 

інтеграція сприяє подоланню фрагментарності та мозаїчності знань учнів. Інтеграція 

забезпечує оволодіння комплексним знанням різних предметів при вивченні однієї 

теми. Процес інтеграції уроків має загальногуманістичну спрямованість, так як 

допомагає учням усвідомити своє місце в соціальному середовищі. Інтегроване 

навчання допомагає учням подолати дедуктивний підхід при спостереженні явищ 

досліджуваного предмета і індивідуалізувати значення кожного з предметів, що 

вивчаються. 

Дана методична розробка присвячена розкриттю поняття предметно-мовного 

інтегрованого навчання з використанням інформаційно-комунікаційний технологій 

для мотивації учнів під час підготовки до ЗНО з англійської мови. Оскільки 

мотивація є однією з найбільш впливових індивідуальних змінних, передбачається, 

що переваги даного підходу очевидні. Бурхливий розвиток нових інформаційних 

технологій і впровадження їх у всьому світі наклали певний відбиток на розвиток 

особистості сучасного учня, тому сучасна школа покликана забезпечити досягнення 

таких освітніх результатів, які б сприяли розвитку особистості й відповідали 

сучасним вимогам суспільства. Особистість повинна бути компетентною в різних 

сферах діяльності. Школа має допомогти учням в оволодінні технологіями 

життєтворчості, створити умови для розкриття потенціалу самопізнання, 

самооцінки, саморегуляції та самореалізації. Ефективне навчання не можливе без 

пошуків шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. 

Від сучасного вчителя вимагається володінням великим арсеналом 

педагогічних методів та прийомів. Вимоги часу та методики сучасного уроку 

націлюють вчителя на використання інноваційних технологій в  предметно-

мовному інтегрованому навчанні. Проте, існує недостатньо досліджень, які 

підтверджують відмінності в мотивації при порівнянні традиційного навчання 

англійської мови як іноземної мови і в рамках предметно-мовного інтегрованого 

навчання, в цьому полягає актуальність даної методичної розробки. 



Мета даної роботи полягає у створенні власних навчальних матеріалів через 

розгляд динаміки змін у навчанні іноземної мови (англійської мови) у зв'язку зі 

зміною глобальних і локальних методів та прийомів навчання для покращення 

підготовки до ЗНО за допомогою інноваційних технологій. 

Основними завданнями є: 

1) розглянути теоретичні аспекти підходів в рамках предметно-мовного 

інтегрованого навчання; 

2) проаналізувати практичне застосування даної методики з використання 

інноваційних технологій; 

3) розглянути вплив підходу предметно-мовного інтегрованого навчання на 

процес викладання іноземних мов учням та підготовки їх до ЗНО. 

У роботі проаналізовано різноманітні методи та прийоми, дібрані тренувальні вправи, 

які спрямовані не тільки реалізувати навчальну мету, а й сприяти її власних власних вмінь 

та здібностей. Завдання повинні зацікавити кожну дитину, формувати її пізнавальну 

активність, сприяти застосуванню диференційованого підходу у навчанні, організації 

індивідуальної, групової роботи на уроці. Представлений матеріал сприятиме виробленню в 

учнів вміння уважно слухати і виконувати вказівки вчителя; швидкому запам’ятовуванню, 

розвиткові логічного мислення та пам’яті, формуванню пізнавальної активності учнів, 

сприятиме розвиткові самостійності старшокласника, його здатності до співробітництва. 

Практичні матеріали призначені для використання на уроках англійської мови.  



Розділ 1 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ 

НАВЧАННЯ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

1.1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ (CLIL) В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Нові економічні реалії зумовлюють формування в українських педагогів та їх 

вихованців сучасного світосприйняття й прийняття європейських цінностей, і 

передусім мовних стандартів, які сприятимуть опановуванню ними нових знань, 

застосуванню їх у повсякденному житті. 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) технологію предметно-мовного 

інтегрованого навчання – запроваджено у 20 європейських країнах 2007 року. 

Термін (CLIL) був розроблений Девідом Маршем у 1994 році, який вперше описав 

методологічний підхід, за яким вивчення іноземної мови відбувається інтегровано. 

«CLIL відноситься до ситуацій, коли предмети або їх частини вивчаються 

іноземною мовою з подвійною метою, а саме – вивченням змісту з одночасним 

вивченням іноземної мови» [5]. Мета «подвійної спрямованості» передбачає, що 

CLIL працює двома способами. Заснований на інтегрованому міждисциплінарному 

підході. CLIL відкриває більше можливостей для інтеграції шкільних предметів 

порівняно зі STEM-освітою. 

Сучасні освітні методики визначають CLIL як дидактичну технологію, що 

дозволяє формувати в учнів лінгвістичні й комунікативні компетенції нерідною для 

учнів мовою в тому освітньому контексті, в якому в них відбувається формування й 

розвиток загальнонавчальних знань та умінь. У плануванні навчальних занять на 

основі зазначеної технології необхідно враховувати її обов’язкові компоненти, так 

звані «4 С»: «content» (зміст) - стимулювати процес засвоєння знань і розвитку умінь 

з предмету, «communication» (спілкування / комунікацію) - навчити учнів 

використовувати засоби іноземної мови для отримання знань з предмету, «cognition» 

(пізнавальну спрямованість) - розвивати мисленнєві здібності учнів для кращого 

розуміння мови і предмету, «culture» (знання культурології) - розуміння 



особливостей окремих культур допоможе учням ефективніше соціалізуватись у 

сучасному полікультурному суспільстві, краще зрозуміти власну культуру і 

стимулювати її збереження і розвиток [3]. 

Авторами технології Д. Маршем (David Marsh) та А. Мальєрс (Anne Maljers) 

CLIL розглядається таким чином [8, с.23].  

- знання мови є засобом вивчення змісту інформації (йдеться про cross-curricular 

approach – міжпредметний підхід);  

- вивчення навчального предмета покращується через підвищення мотивації до 

набуття навичок спілкування іноземною мовою – англійською чи будь-якою іншою 

(йдеться про topic-based approach – тематично орієнтований підхід);  

- CLIL ґрунтується на оволодінні мовою, а не на вивченні її (йдеться про так 

звані task–based та project–based approaches навчання, що базується на виконанні 

певних завдань й проектів);  

- швидкий темп мовлення є більш важливим за помилки, яких припускаються 

учні;  

- читання та розуміння мовлення набувають значення для участі в обговоренні. 

Необхідно звернути увагу на чотири фактори методики CLIL, що мають деяку 

схожість з іншими попередніми підходами до вивчення іноземної мови. Перша 

особливість – натуралістичний та імпліцитний стиль методики навчання CLIL. 

Згідно точки зору вченого Ярвінена, під натуралістичним та імпліцитним стилем 

навчання CLIL слід розуміти підвищення можливостей спілкування за рахунок 

більшої зосередженості на вхідних даних, що отримує студент із зовнішнього 

середовища. Велика кількість інформації забезпечує кращі результати навчання. 

Друга особливість CLIL – стиль кооперативного навчання. Під час спільного 

навчання студенти, як правило, поділяються на невеликі групи для виконання 

завдань через командну роботу. Кооперативний стиль навчання э ефективним, 

оскільки дає можливість позбутися тривоги у процесі навчання, стимулювати 

мотивацію студентів та сприяти взаємодії між ними. Автономія студентів, створена 

в рамках кооперативного методу навчання, та взаємодія з членом команди, сприяє 

покращенню їх комунікабельності під час вивчення мови. Третя особливість CLIL – 



це автентичність, яка дозволяє учням розвивати здатність вирішувати проблеми 

спілкування в реальному житті. Під час автентично орієнтованого навчання, 

матеріали добираються з урахуванням реального мовного середовища. Четверта 

особливість CLIL – гнучкість. Методика CLIL може бути застосована для 

впровадження в різні навчальні плани з різним змістом предметних досліджень [3].   

CLIL має на меті поєднати вивчення іноземної мови з іншими навчальними 

предметами (біологією, фізикою, хімією, історією, літературою та ін). Цікавий 

матеріал заохочує учнів до вивчення іноземної мови, закладає лінгвістичну базу, яку 

вони зможуть розвивати у майбутньому.   

Учителі з легкістю проводять уроки з будь-якої з цих тем, оскільки в посібнику 

показано прийоми використання лексико-граматичного й мовленнєвого наповнення 

всіх навчальних тем на кожному етапі заняття. Пропоновані матеріали розраховано 

на рівень володіння учнями англійською мовою А2-В1, а також може бути успішно 

адаптовані й до інших рівнів. 

Вважається доцільним супроводжувати тексти ілюстраціями, презентаціями, 

відеоматеріалом так, щоб студенти могли візуалізувати, уявляти та бачити те, що 

вони читають. При роботі з автентичним матеріалом, необхідно виокремити 

структурні маркери в текстах. Ці маркери можуть бути лінгвістичні (заголовки, 

підзаголовки) і схеми, діаграми тощо. Після того, як «основні маркери» визначено, 

може бути проаналізована структура тексту та змістове наповнення.  

Для того щоб реалізація всіх цих елементів була раціональною вчитель повинен 

впевнитися у наявності способів підтримки учнів на уроці: – на рівні слова (банки 

слів, глосарії, цільова мова, словники, наочність, реалії, етикетки, найбільш вживані 

слова); – на рівні речення (початок речення, початок питання, підставні таблиці, 

речення з пропущеними словами); – на рівні тексту (діаграми, відео, передбачення 

змісту тексту, тексти-зразки, мовні конструкції) [3]. Для організації лексичного 

матеріалу важливо використовувати схеми, щоб допомогти студентам 

класифікувати ідеї і інформацію в тексті. Типи діаграм можуть бути різними для 

класифікації, груп, ієрархії, у вигляді інструкцій та додаткової інформації, таблиці, 

що описують людей і місця, а також їх комбінації. Структурування тексту 



використовується для полегшення процесу навчання і створення заходів, націлених 

на розвиток мовленнєвих навичок. 

 

1.2 ВИКОРИСТАННЯ CALL ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

УЧНІВ 

Сучасний педагог повинен бути не лише носієм нових для учнів знань, а, 

передусім, організатором навчально-пізнавальної, навчально-пошукової, проектної, 

продуктивної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

CALL  — Computer Assisted Language Learning отримала найширше 

розповсюдження для позначення усього комплексу досліджень, пов’язаних 

з використанням комп’ютерів в навчанні іноземним мовам.  

Вивчення іноземної мови значно спрощується за умови використання сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій, які дають можливість поєднати технічні 

та гуманітарні науки, що, своєю чергою, дає можливість створити мовне середовище 

для вивчення мови, поєднати традиційні та інноваційні методи вивчення мови. 

Метою більшості систем є розвиток не лише лінгвістичних, але й інформаційних та 

комунікаційних компетентностей.  

CALL (Computer-Assisted Language Learning) — навчання іноземних мов 

комп’ютерними засобами [5], що пропонує широкий спектр програмних засобів для 

всіх наявних форм навчання іноземних мов. Із середини 80-х рр. ХХ ст. утворюється 

наукова школа, яка займається комп’ютерною підтримкою навчання мов під назвою 

Computer-Assisted Language Learning. CALL визначають як підхід до викладання 

мов, де комп’ютер виступає допоміжним інструментом для представлення та 

оцінювання матеріалу. Відповідно до сучасної концепції Ева Голонка, Аніта Боулз, 

Віктор Франк, CALL не розглядається самостійною методикою навчання іноземних 

мов, а використовується як один з технічних засобів інтенсифікації та 

удосконалення аудиторної та самостійної роботи [10] 



Нові навчальні системи будуються на основі комп’ютерних систем, оснащених 

спеціалізованими навчальними програмами. Як за кордоном, так і в Україні вже є 

певний досвід використання таких систем, про що свідчать роботи Т.В. Сидоренка, 

Л.П. Маслюка, Р.С. Гуревича та ін. [1]. Т. В. Сидоренко [5, с. 156] розрізняє такі 

навчальні системи: ▪ тренувальні програми; ▪ тестові програми; ▪ мультимедійні 

навчальні програми; ▪ ігрові програми; ▪ бази даних мережі Internet; ▪ комунікаційні 

програмні засоби. Мультимедійні навчальні програми орієнтовані як на самостійну, 

так і на аудиторну роботу [1]. Невід’ємною складовою таких сиcтем є мультимедія–

інформаційно-комунікаційна технологія, яка дозволяє поєднати інформацію 

цифрового характеру (тексти, графіку, анімацію), аналогову інформацію візуального 

відображення (відео, фотокартки, картини та ін.) і аналогову інформацію звуку 

(мова, музика чи інші звуки). 

Для цього необхідно створити потужне інформаційно-освітнє середовище для 

вивчення іноземної мови, яке певною мірою замінить друковані засоби навчання. 

Створення інтерактивних навчально-методичних комплексів для навчання 

іноземних мов, за допомогою яких можна було б формувати іншомовну 

комунікативну компетентність учнів, починаючи з початкової школи; а також 

створення комп’ютерних та мережевих підручників з різних іноземних мов, які б 

складалися з кількох навчальних модулів, що мали б конкретну мету. Наприклад, 

інформаційно-граматичний модуль дозволить отримати вичерпну інформацію 

граматичного характеру, а далі проходження модулю тренінгу дозволить 

сформувати граматичні навички, які будуть перевірені під час проходження модуля 

контролю, та у випадку недостатнього рівня сформованості граматичної навички 

поверне на попередні модулі. Окрім цього необхідно створити комп’ютерні та 

мережеві лексико-граматичних, лексичних тренажерів для самостійної роботи учнів, 

що дозволить поглибити їхні іншомовні лексичні та граматичні вміння та навички 

на початковому та базовому рівні.  Створення тестових програм для проведення 

поточного та підсумкового контролі рівня сформованості іншомовної 

комунікативної компетентності в  усіх видах мовленнєвої діяльності. Відповідно для 

кожного класу необхідно розробити уніфікований підсумковий тест з  іноземної 



мови, який складатиметься з  4 розділів, а  саме «Граматика», «Лексика», «Читання», 

«Аудіювання», та визначить рівень сформованості іншомовної комунікативної 

компетентності відповідно до навчальних програм з  іноземної мови відповідного 

класу загальноосвітньої середньої школи. Створення навчальних ігор з  різних 

іноземних мов, що також відповідали б навчальним програмам з  іноземної мови 

відповідного класу загальноосвітньої середньої школи. Такі навчальні ігри, 

спираючись на природній інтерес дітей до комп’ютерних ігор, сприятимуть 

засвоєнню лексичного матеріалу, розвитку навичок аудіювання, формуванню 

граматичних навичок, розвитку соціокультурної компетенції.  

Однак найбільш швидко зростаючим сегментом CALL-ресурсів є вебквести, 

вікторини, ігри та форми для їх створення з можливістю відстеження досягнень 

учнів при їх використанні (WebQuest about WebQuest; Quia; Hot Potatoes). Ще один 

тип CALL - граматичні вправи на веб-сайті видавництв, які супроводжують 

традиційні навчальні посібники і включають електронний варіант тестових завдань 

за темами посібника (заповнення пропущених слів у реченнях, питання з 

множинним вибором відповідей). Комерційними також є віртуальні класні кімнати, 

які частково можуть пропонувати матеріали у вільному доступі. Корисним 

доповненням до текстових форматів CALL є аудіо і відео ресурси, причому деякі 

сучасні з них припускають інтерактивні програми для запису голосу і розпізнавання 

мови учня (Tutor that Listen) [9] 

Отже, розвиток та всебічне розповсюдження інформаційно-комунікаційних 

технологій призвели до системних змін в освітньому середовищі взагалі, і в системі 

навчання іноземних мов зокрема. Тому найактуальнішим для цього є формування 

готовності та вміння створювати та управляти власним навчальним контентом, що 

відповідатиме потребам кожного учня. 

 

 

 



Розділ 2 

Розробки уроків 

Інтегрований урок англійської мови 

Клас: 10-А 

Тема уроку: Electronic Mail. 

Форми роботи на уроці: фронтальна, групова, індивідуальна, парна. 

Технологія: ІКТ, інтеграція англійської мови та інформатики 

Мета: 

• освітня:  

розширити та поглибити знання учнів про Emoticons 

підвищити інтерес і мотивацію до предмету, використовуючи засоби сучасних 

ІКТ; 

• практична: 

систематизувати та узагальнити знання з написання електронного листа 

англійською мовою; 

активізувати навички відправлення повідомлень по електронній пошті; 

• виховна:  

виховувати уміння дотримуватись правил етикету написання електронних 

листів;  

виховувати інформаційну культуру учнів 

виховувати в учнів національну свідомість, любов до рідного міста. 

• розвиваюча:  

розвивати швидкість та критичність мислення учнів, їх мовну здогадку та 

мовленнєву реакцію;  

розвивати вміння переносити знання та навички в нову мовну ситуацію. 

Обладнання: підручник Gateway, таблиці, схеми, роздатковий матеріал, 

ілюстративний матеріал, завдання на картках, контрольні запитання 

Схематичний план уроку 

І. Організаційна частина (4 хв)  

1.Привітання (1 хв) 



2. Введення в іншомовну атмосферу (3 хв) 

ІІ. Основна частина уроку (37 хв) 

1.Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності  (2 хв) 

2. Актуалізація опорних знань (5 хв) 

3.Вивчення нового матеріалу  (17 хв) 

А)  Пояснення вчителем нового матеріалу; 

Б)  Первинне застосування нових знань (пробні вправи); 

В)  Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях 

(тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням); 

Г)  Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи); 

4.  Закріплення вивченого матеріалу (написання email). (15 хв) 

ІІІ. Заключна частина (4 хв.) 

Підбиття підсумків уроку. Рефлексія (3 хв.) 

Домашнє завдання (1 хв.) 

ХІД УРОКУ 

І.  Організаційний момент  

1. Привітання: 

T. Hello, dear boys and girls! I’m glad to see you. You see, we are in the computer 

classroom. I know, you are quite good experts in computer technology and you are the top 

pupils in English. We are here to practice your language and computer skills.  

2. Введення в іншомовну атмосферу 

T. Read this quotation and explain how you understand it: 

«Communication makes the world go round» 

Tell me, please what ways of communicating do you know? 

ІІ. Основна частина уроку (35 хв) 

1.Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності 

Well done! Today the topic of our lesson is Electronic Mail 

We shall:  

Identify different ways of communicating 

Learn parts of an E-mail letter 



Review  Netiquette rules and Emoticons 

Practice writing and sending an E-mail message. 

2. Актуалізація опорних знань 

I. Рoбота в парах (обговорення переваг та недоліків електронної пошти) 

T. As any other thing in the world   Electronic Mail is double-sided:  it has pluses and 

minuses, I mean advantages and disadvantages. Let one of you be optimists and another -

pessimists. Here are sheets of papers. You have 3 minutes to fix pro’s and con’s of 

Electronic Mail. 

3. Вивчення нового матеріалу  

А)  Пояснення вчителем нового матеріалу; 

Фронтальна робота (дають відповіді на запитання вчителя).  

T. Look at this E-mail message. 

Who is sending this message?  

Who is the recipient of the message?  

What is this message about?  

What style is it? 

What things are typical of informal Email? 

 

How often do you send Email? 

Рoбота в групах по текстам 

T.Well, my dear. We’ve identified the ways of communicating.  Now you will choose 

these emoticons to find your new group mates. The first group will read information about 



the format of an E- mail message. The second group will review the E- Mail etiquette 

rules. And the last group will learn the E-mail emoticons.  Read and memories your 

information- as you will need it to practice your computer skills, and what’s more 

important- you will teach your partners from the neighbor groups. If you have some 

problems in understanding this new information, I am here, ready to come up and help 

you.  So, begin reading your texts. 

  Parts of an E- mail  format ( group 1) 

Have a look at the example E- mail format. Explain the different parts of the letter. 

 

To: This is the line where the sender writes the E- mail address of the recipient. 

Subject: This is the line where the sender writes what the message is about. 

cc: If the sender wants to send a copy of this message to another person (other than 

the recipient), she/he writes the E-mail address of this person on the cc: line. 

Bcc: An address written here( the blind copy line) receives a copy of the message 

without the knowledge of the primary recipient. 

Attachment: Clicking here will allow the sender to select a file or files to be sent 

along with the E- mail (photos, tables, music, etc) 

Message: In this section the sender types the message. 



Quick list: Clicking here will retrieve a list of nicknames for E-mail addresses that 

the user has input earlier. 

Save Draft: Clicking here allows you to save an unfinished message to complete 

later. 

 

HANDOUT 1 

 

 

 

   Netiquette.   ( group 2)                                                  

There are certain rules  of etiquette that people have to follow when using E- mail.   

 Here are some: 

Be nice. Don’t send rude messages. 

Always include the subject of your message on the Subject line. 

Don’t type your message in ALL CAPITAL LETTERS. Typing your message in 

CAPITAL letters means that you are SHOUTING. 

Always add your name at the end of your message. 

Observe these rules whenever you write and send E-mail messages to people! 



You should  always start your message with greeting and addressing. The way you 

will do it depends  on whether it is formal or informal letter.  For example: 

Dear Mr / Ms / Mrs /Doctor  Smith     ( formal message) 

Dear John/ Hi  or Hello      ( informal) 

 At the end of your message don’t forget to write some farewell phrases  

( they also depend on the  relationship with the recipient of your message) and sign 

your name like: 

 Sincerely yours/  Sincerely,  

Thanks in advance.  

Thanks in advance!  

   

Sincerely yours,  

Yevgeniya Smirnova.  

 If you have less formal relation, you can use the following clichés:  

Thanks/Thanks again/Talk to you later/ Love/Best wishes/See you soon,   

Don’t forget to sign your name. 

HANDOUT 2 



 

   Emoticons. ( group 3) 

Emoticons are small icons that show emotions. Their aim is to show sender’s 

feelings, emotions, mimics etc. In an E- mail message you can’t either express or see the 

emotions with your own face, lips or eyes. Your recipient can’t see your gestures. That’s 

why there is  , probably the lack of information in any Electronic message.  The most 

common emoticon is the smiley face :-). Nobody knows exactly when these graphic signs 

appeared.  Approximately in September 1982 the Englishman named Scott E. 

Fahlman offered using the so-called” smiley “:- ) to bring some humor into the e-mail 

message.  

 Here are some more emoticons nowadays you can use with your E- mail messages:  

:-]   a big smile       :-)))  :-D  laughter                      ;-)    a wink 

:-(    a frown            :-{   really sad                             [  ]     hugs   

:_ (   or  :~(     or   :'(   or  :*(   tears                        :-/ or :-\    problems  

:-X     shhhh! (keep silent or secret)                          :-0     surprised (open- mouthed) 

8-)    happy                      :-*  or  :-{}    a kiss            :@)    a  pig  

Making an emoticon you can use a colon, a dash, a parenthesis, a square bracket, etc. 

Japanese emoticons. 



Japanese emoticons are of different style. They are based on the eyes’ graphics not 

smiley lips as in Europe or America. 

(^_^) — a smile.  

(^_~) or  (^_-)— a wink  

 (>_>) or  (<_<) —skeptic or pessimistic  

(=^.^=), =^_^= — a cat  

^..^ —   a pig 

(<_>) —sad 

 (;_;) or  (T_T) or  (TT.TT)or  (ToT) — cry with tears  

 (0_<) —nervous  

 (o_o) — surprise  

 (-_-;) — illness  

^}{^ —  love  

(-.-)Zzz.. —  sleeping  

 

HANDOUT 3 

 



Now, when you learn some useful information about parts of an E- mail message, 

netiquette and emoticons, you can teach your classmates from the neighbor groups. I’d 

suggest you giving the experts. You have to explain main rules you’ve learned today. 

Б)  Первинне застосування нових знань (пробні вправи); 

Робота з  програмою Plickers (Індивідуальне завдання на контроль розуміння 

прочитаного). Програма працює з дуже простої технології. Основу складають 

мобільний додаток, сайт і роздруковані картки з QR-кодами. Кожному учню 

присвоюється по одній картці. Сама картка квадратна і має чотири сторони. Кожній 

стороні відповідає свій варіант відповіді (A, B, C, D), який вказаний на самій картці. 

Учитель задає питання,  учень вибирає правильний варіант відповіді і піднімає 

картку відповідної стороною догори. Учитель за допомогою мобільного додатку 

сканує відповіді дітей в режимі реального часу (для зчитування використовується 

технологія доповненої реальності). Результати зберігаються в базу даних і доступні 

як безпосередньо в мобільному додатку, так і на сайті для миттєвого або 

відкладеного аналізу. 

T. Choose the correct variant to the definition 

 

 

 Put each E- mail term next to the correct definition 

To:                 Send Subject Cancel cc: 

Attachments Message Save Draft Spell Check bcc: 

1. The main part of an e-mail where you write the 

information you want to communicate 
Message 

2. Click here to send your message Send 



3. The line where you write  the title of the message. Subject 

4. The line where you write the E- mail addresses of 

other people you want to receive your message. 
cc: 

5. An address here gets a copy of the message, but other 

recipients do not know. 
bcc: 

6. Click here to specify the file you want to send (attach) 

with your message. 
Attachments 

7. The line where you write an address of a person you 

are sending your message to. 
To:                 

8. Click here to save your unfinished message without 

sending it. 
Save Draft 

9. Click here to cancel your message Cancel 

10. Click here to check the spelling of your message. Spell Check 
 

В)  Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях; 

Робота з  програмою Socrative ( завдання на контроль розуміння прочитаного).  

Socrative - це онлайн-сервіс для створення, пошуку і поширення тестів, а також для 

проведення тестувань. З переваг варто відзначити простоту освоєння і приємний 

зовнішній вигляд. Особливостями сервісу є використання додатків для мобільних 

пристроїв і відсутність необхідності реєстрації для учнів: зареєструвавшись і 

увійшовши на сайт, учитель створить середовище з унікальним кодом, за яким може 

приєднатися будь-хто, хто використовує додаток або зайде на сайт 

 

 



 

 

T. Match the emoticon and its definition 

KEYS ( ключи) 

 Match the emoticon and its definition 

:-] A big smile  

:-( A frown  

:-D laughter  

:-{ Really sad  

;-) A wink  

[  ] hugs  

:'(   tears  

8-)     happy  

:-0     surprised  

:-*  or  :-{}     a kiss  

:@) a pig  

(=^.^=), =^_^= a cat  
 

Г)  Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи); 

Індивідуальна робота 

T. Have a look at the following E-Mail message. Correct the mistakes according to 

the Netiquette rules. 

   

 Send  Save draft  Attachments  Cancel  
 

To: Maria-santos@internet.english.com 

Subject:  

cc:  

bcc:  

 Quick 

List 

 Spell Check  Dictionary  Thesaurus  

              HI MARIA, 

WHERE HAVE YOU BEEN? I have tried calling you  many times, but  you 

were never there.  :-{ 

You are a terrible person! Anyway, I will give you another chance. Would you 



like to go to the movies with me this Saturday and see Star Wars? 

Call me this evening. 

Bye. 
 

 

Д)  Закріплення вивченого матеріалу (написання email за комп`ютерами). 

Now, you can take your place at the computer and send an E- mail message to me.  

 

 

ІІІ. Заключна частина (4 хв.) 

Підбиття підсумків уроку. Рефлексія (3 хв.) 

Рефлексія по Cінквейну 

T. Well, my dear children, it’s time to sum up what we have done today. I think ,your 

work is perfect anyway. I am sure, everybody will get something useful from our 

experiment. 

But  what was  useful for you? What new have you learned today? 

Let’s play a very short game to clear it up. 

Name the most important information from our lesson  ( it should be a noun or a 

word combination of nouns) 

Name two adjectives, characterizing these things. 

Name three verbs, showing this term in action. 

Name one sentence, expressing your attitude to this term. 



Name some associations, connected with this term. 

Was our experiment a success?  

Thank you for your work.  

Домашнє завдання (1 хв.) 

  



Інтегрований урок англійської мови 

Клас: 10 

Тема уроку: Australia. Terra Incognita 

Тип уроку: інтегрований урок 

Форми роботи на уроці: фронтальна, групова, індивідуальна, парна. 

Технологія: CALL, СLIL (інтеграція англійської мови та географія, історія) 

Мета: 

• освітня:  

розширити знання учнів про Австралію; 

підвищити інтерес і мотивацію до предмету, використовуючи засоби сучасних 

ІКТ; 

• практична: 

формувати навички систематизувати і коментувати одержану інформацію; 

розвивати вміння читати і розуміти текст, використовуючи мовну здогадку з 

опорою на контекст або словотворчі елементи; 

• виховна:  

виховувати інформаційну культуру учнів; 

виховувати в учнів національну свідомість за домопогою зіставлення основної 

інформації про Австралію; 

• розвиваюча:  

розвивати здатність мовного самоконтролю; 

розвивати вміння працювати в різних режимах навчання і контролю. 

Обладнання: мультимедійна презентація, таблиці, схеми, роздатковий матеріал, 

ілюстративний матеріал. 

Схематичний план уроку 

І. Організаційна частина (4 хв)  

1.Привітання (1 хв) 

2. Введення в іншомовну атмосферу (3 хв) 

ІІ. Основна частина уроку (37 хв) 

1.Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності  (2 хв) 



2. Актуалізація опорних знань (5 хв) 

3.Вивчення нового матеріалу  (17 хв) 

А)  Пояснення вчителем нового матеріалу; 

Б)  Первинне застосування нових знань (пробні вправи); 

В)  Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях 

(тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням); 

Г)  Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи); 

4.  Закріплення вивченого матеріалу. (15 хв) 

ІІІ. Заключна частина (4 хв.) 

Підбиття підсумків уроку. Рефлексія (3 хв.) 

Домашнє завдання (1 хв.)      

    

Хід уроку 

     І.  Організаційний момент  

1. Привітання: 

    T: Dear pupils, I'm glad to see you. I’m sure you expect me to tell something 

extraordinary or special. You’re right.  

2. Введення в іншомовну атмосферу 

We are going to speak about the most mysterious country of the world. I suppose while 

listening to the Anthem of the country you’ll guess what country we’ll visit. Listen to one 

part of the Anthem. 

                       The National Anthem 

                       “Advance Australia Fair" 

  Australians all let us rejoice, 

  For we are young and free; 

  We’ve golden soil and wealth for toil, 

  Our home is girt by sea; 

             Our land abounds in Nature's gifts 

             Of beauty rich and rare; 

             In history's page, let every stage 



             Advance Australia fair! 

ІІ. Основна частина уроку (35 хв) 

1.Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності 

    T: Pupils, have you guessed what country it is. Certainly you're right. The topic of 

our lesson is “Australia. Terra Incognita” 

We shall:  

- get acquainted with Australian history; 

- learn about its geography; 

- identify state Symbols; 

- practice vocabulary; 

- arouse our interests in the life of Australian people. 

 

       Now pupils, let's listen to the Anthem up to the end and fill the gaps according to the 

song. 

   In joyful strains then let us ---,(sing) 

  “Advance Australia Fair" 

   Beneath our radiant Southern ---(Cross) 

   We'll toil with hearts and ---;(hands) 

                To make this Commonwealth of ---(ours) 

                Renowned of all the ---;(lands) 

                For those who've come across the --- (seas) 

                We've boundless plains to ---;(share) 

   With courage let us all ---(combine) 

   To advance Australia fair 

   In joyful strains then let us ---,(sing) 

  "Advance Australia Fair!" 

     2. Актуалізація опорних знань 

T: Фронтальна робота (дають відповіді на запитання вчителя).  

 What interesting facts do you know about Australia?  

 Who was Australia inhabited by before Europeans arrived in the country? 



 Who were the first Europeans to visit Australia? 

 Why do people call it terra - incognita?  

 Do you know any exotic animals in Australia?  

3. Вивчення нового матеріалу  

 a) Phonetic drill. T: Pupils, look at the smartboard and repeat the following words after 

me: 

 

b) Practical task. (індивідуальна робота за комп’ютером)  

T: Now we are going to use this webpage on the Internet to find these words for better 

remembering them. 

https://thewordsearch.com/puzzle/1996/australia/  

 

https://thewordsearch.com/puzzle/1996/australia/


 

За допомогою даної програми The word search можна створювати свої чи 

використовувати базу інших кросвордів чи пошуків слів відповідно до теми уроку, 

що сприяє кращому засвоєнню нових лексичних одиниць серед учнів. 

  c) Рoбота в групах T: Pupils, please come here. In the box there are different colours, 

choose one and you will know what team to join. One team "Red" using the factfile will 

speak about the geographical position of the country near the map, the other team "Blue" 

will ask them questions for additional information.  

Take cards with your tasks: 

         Card 1 

Location: the Southern Hemisphere 

         Situation: the biggest island or the smallest continent 

         Washed: the Indian Ocean, the Pacific Ocean; 

         Territory: more than 7ml. sq. kilometers; 

         Population: 17 ml. inhabitants; 

         Native people: Aborigines; 

         Surface: low, flat desert; 

         Highest point: Mount Kosciusko 

   Card 2 

Capital  Canberra  

Full name  The Commonwealth of  Australia  

Largest city  Sydney  

Official languages  English  

States and territories  6 states, 2 territories  

Government  
Parliamentary democracy and constitutional 

monarchy  

Monarch  Queen Elizabeth II  

Prime Minister  Kevin Rudd  

Population  18 million  

http://en.wikipedia.org/wiki/Capital
http://en.wikipedia.org/wiki/Canberra
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney
http://en.wikipedia.org/wiki/Official_language
http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Government
http://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_democracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_monarchy
http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_monarchy
http://en.wikipedia.org/wiki/Monarchy_in_Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II_of_the_United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Rudd


Races  Aborigines, Europeans  

States  
New South Wales, Queensland, Western 

Australia, South Australia,Tasmania, Victoria  

Territories  Northern t., Australian Capital t.  

Main cities  
Melbourne, Adelaide, Perth, Hobart, 

Brisbane, Darwin  

Discovered by  by Captain Cook in 1770.  

 

   d) Listening Comprehension.   

    T: The climate of the country is highly influenced by its geographical position. So listen 

to the text about Australia’s climate. 

Використовуємо онлайн сервіс ISpeech, яка дозволить миттєво озвучити текст. 

Мінімалістичний інтерфейс дозволяє розібратися з сервісом максимально швидко. 

Потрібно всього лише ввести текст, вибрати мову і натиснути на кнопку 

озвучування - відтворення тексту спрацює через динаміки. Також можна 

перемикатися між чоловічим і жіночим варіантами озвучення тексту, а також 

вибирати швидкість читання. Доступно три режими: повільний, середній і швидкий. 

 

  Australia is the smallest continent of the world. It lies in the Southern Hemisphere. 

So most of Australia's climate is hot. The record temperature was recorded in 1889 at 51.3 

degrees Celsius. An easy way to tell what season it is in Australia is to relate it to what 

season it is in Ukraine. If the season is winter in Ukraine then it's summer in Australia. 

When the season is summer in Ukraine it is winter in Australia. In the north, half of the 

year is "wet", and half is "dry". From November to April heavy rains fill the rivers and 

make enormous lakes where thousands of birds come for the summer. From May to 

https://www.ispeech.org/text.to.speech


October it is often sunny and dry for weeks, and it is popular place for winter holidays in 

the sun. 

  Most of Australia's population lives in the south and east of the country, where the 

summers are warm and the winters not cold. The only place where snow falls in Australia 

is in the south - east and Tasmania. Tasmania is cooler and wetter than the rest of 

Australia, with high mountains, thick forests and some of the world's oldest trees. 

e) After listening  

 

    T: Say if these statements are True or False: 

    * Australia is the largest continent of the world; 

    * Most of Australia's climate is hot; 

    * The record temperature at 51.3 degrees Celsius was in 1890; 

    * When it is summer in Australia it is also summer in Ukraine; 

    * November and April are famous for their heavy rains; 

    * Popular time for winter holidays is from May to October  

    * Most of Australian population lives in the south and west;  

    * There is a place in Australia where you can see snow; 

    * Tasmania is cooler and wetter than the rest of Australia. 

    Key: 1) F; 2) T; 3) F; 4) F; 5) F; 6) F; 7) F; 8) T; 9) T. 

 

Edmodo - це веб-сервіс для автоматизації навчання за межами класу, робочого 

місця вчителя і відстеження результатів учнів. Допомагає в спільній так і в 

індивідуальній роботі на уроці. Учитель створює групу. Група має свою унікальну 

посилання і код, які потрібно повідомити іншим учасникам освітнього процесу. 

Група може мати такі навчальні елементи, як записи (у вигляді тесту або файлів), 

тести, завдання і опитування. 



 

  T: Speaking about Australia you can come across new words. In your handouts match 

words with their definitions: 

1) cattle 

2) cave 

3) convict 

4) desert  

5) enormous  

6) festival  

7) flat 

8) harbour 

9) marsupial 

10) state                            

a) without hills or mountains;  

b) a place where ships can stop safety next to the land; 

c) an animal with an external abdominal pouch for 

nourishing and carrying; 

d) a part of a large country which has its own government; 

e) a large animal that gives us milk or meat; 

f) very very big; 

g) a criminal who has been sent to prison; 

h) a hot dry place without water or trees; 

i) a hole in the side of a hill or under the ground; 

j) a time when a lot of events music films organised in one 

place 

    Key: 1) e; 2) i; 3) g; 4) h; 5 f; 6) j; 7) a; 8) b; 9) c; 10) d. 

   

f) Reading Comprehension. T: There is no country without past so I advise you to read 

the text about Australia's past to understand present. 

“Australia’s Past” 

   The first people, who came to Australia more than 40 thousand years ago, were the 

Aborigines. 

   Chinese sailors visited this continent 2,500 years ago, and Dutch sailors - William Jansz 

in 1606 and Abel Tasman in 1642 came much later. In 1770 the British sailor Captain 



James Cook landed on the east coast, and raised Union Jack to claim it for Britain. It was 

the beginning of a terrible time for the Aborigines. 

     Britain soon started to send convicts to the new country. In the spring of 1787, eleven 

ships with 772 convicts left England for Australia. They reached Port Jackson - now 

Sydney in January 1788. 

   Life was very difficult for the convicts, and they had to work very hard, making roads, 

buildings and farms and simply to survive. 

     In 1851 gold was found in New South Wales and Victoria. Thousands of Australians 

then people from North America, Britain, New Zealand, China went looking for gold. The 

population grew very quickly, and in 10 years it grew from 400,000 to 1,200,000 

inhabitants. With the gold came new roads, railways and new cities. 

      On 1 January 1901 the six states united in one country. After 1945 people from other 

European countries, like Italy, Germany, Greece and Holland started coming to Australia. 

Since 1945 more than 3 million people have moved there, and recently people from 

Vietnam and Kampuchea have also moved there. 

   g) After reading. 

   T: Choose the right item to complete the following sentences: 

      1) The first people in Australia were ------- 

      2) The smallest continent was visited by------ 

      3) James Cook said that Australia -------- 

      4) The first white settlers from Britain were ------- 

      5) The previous name of Sydney was -------- 

      6) Thousands of people went to Australia looking for ------- 

      7) On 1 January 1901 the six Australian states became ------ 

      8) With the discovery of gold came ------- 

      9) A lot of immigrants began coming to Australia from ------ 

 

   Key: 1) Aborigines; 2) Chinese, Dutch and British sailors; 3) belonged to Britain; 4) 

convicts; 5) Port Jackson; 6) gold; 7) one country; 8) came new roads, railways and 

growing cities; 9) Italy, Germany, Greece and Holland. 



 

LearningApps.org є додатком Web 2.0 для підтримки навчання та процесу 

викладання за допомогою інтерактивних модулів. Існуючі модулі можуть бути 

безпосередньо включені в зміст навчання, а також їх можна змінювати або 

створювати в оперативному режимі. 

 

 

  T: Dear pupils, our lesson is coming to its end. We’ve worked very hard. We’ve learnt a 

lot of useful information about Australia. Probably you'll use it at your geography and 

history lessons. To summarize what we've learnt I've prepared a History Quiz.  

                  History Quiz 

       1) In 1700 Australia was visited by 

a) Abel Tasman 

b) Chinese sailors; 



c) James Cook 

       2) The native population is                                 

a) Maory 

b) Aborigines 

c) Indians 

      3) In 1851 people came to Australia to find       

a) silver 

b) gold 

c) timber 

      4) The most territory of Australia is                   

a) a desert 

b) mountainous; 

c) flat 

      5) In the past people came to Australia from                  

a) the USA 

b) Britain; 

c) Germany. 

      6) The capital of Australia is                              

a) Melbourne; 

b) Sydney; 

c) Canberra. 

    Key: 1) James Cook; 2) Aborigines 3) gold; 4) a desert; 5) Britain; 6) Canberra  

Використовуємо сервіс Quizizz.Учитель створює тест або вікторину на своєму 

комп'ютері, а учні можуть відповідати на питання зі своїх мобільних пристроїв чи 

комп’ютера. Учні можуть приєднатися до вікторини, перейшовши за посиланням і 

ввівши код, присвоєний грі. Вікторини, створені за допомогою Quizizz, можна 

пропонувати в якості домашнього завдання. Всі учні отримують однакові завдання, 

але кожен з них на своєму пристрої побачить випадкову послідовність питань і буде 

працювати з тестом у властивому для себе темпі. На дисплеї учню з'являється все 

питання із зображенням, яке при бажанні можна збільшити. Учитель може 



відстежувати роботу кожного учня і отримувати повну картину роботи класу, а 

також експортувати отримані дані в таблицю Excel. 

 

 

 T: Pupils, your home assignment is to speak about Australia's past and geography, and try 

to find material about Australia's wild life. 

    Dear pupils, thank you for being so hard-working, persistent and keen. Our lesson is 

over. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Висновки 

CLIL - це інноваційний підхід в навчанні, що передбачає створення цілісної 

динамічного і мотивуючого середовища. Він дає можливість не індивідуально 

навчати різних предметів, а інтегрувати їх з іншими. Учні шукають подібності та 

відмінності в різних галузях знань. навчаються мають можливість краще пізнати і 

зрозуміти культуру мови, що вивчається, що веде до формування соціокультурної 

компетенції учнів. Учні пропускають через себе досить великий обсяг мовного 

матеріалу, що представляє собою повноцінне занурення в природне мовне 

середовище. Необхідно також відзначити те, що робота над різними темами 

дозволяє вивчити специфічні терміни, визначені мовні конструкції, що сприяє 

поповненню словникового запасу учня предметної термінологією і готує його до 

подальшого вивчення і застосування отриманих знань і умінь при складанні ЗНО. 

У трансформації методів навчання використаний технологічний підхід, 

заснований на аналізі змін комп'ютерних технологій і програмного забезпечення. 

Сучасний етап електронного навчання англійської мови як іноземної 

характеризується освоєнням інтернет технологій і мобільних додатків. Наведені 

приклади ефективних методів навчання іноземних мов із застосуванням 

комп'ютерів, які еволюціонують від автентичних текстових до гіпертекстових і 

мультимедійних навчальних середовищ, і підтримують розвиток чотирьох мовних 

навичок - читання, письма, говоріння та аудіювання. Цей тренд взаємопов'язаний з 

феноменом, що характеризує активних користувачів гаджетів - 

«інтернетобумовлену комунікативну поведінку», коли не тільки учень, а й вчитель 

можє поєднувати свої дії, що виконуються одночасно в реальному і віртуальному 

просторах. 

У сучасних умовах розвитку ринку освітніх послуг в Україні, освітянам 

величезну увагу слід приділяти підготовці учнів до складання ЗНО, що для них є 

відправною точкою подальшого здобуття вищої освіти та спеціальних 

кваліфікаційних навичок. Виходячи з цього, дані технології спрямовані на розвиток 

самостійного, систематичного, логічного, критичного і творчого мислення учня та 



узагальнюють та систематизують накопичені знання з англійської мови та інших 

предметів. 

Серед проаналізованих позитивних сторін вище зазначених методик (CLIL, 

CALL) слід відзначити підвищення мотивації до вивчення іноземної мови, 

цілеспрямованість до оволодіння іноземною мовою для вирішення конкретних 

комунікативних задач, пріоритетність розвитку умінь спілкування іноземною мовою 

у професіональному контексті, занурення у створене мовне середовище, засвоєння 

специфічних термінів, певних мовних конструкцій і розширення словникового 

запасу, що є невід’ємною складовою при підготовці учнів до складання ЗНО з 

англійської мови. 
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