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Постановка проблеми. В наш час, знання 
тільки однієї мови не є достатнім, щоб ви-

жити в глобалізованому світі в суспільному, еко-
номічному та освітньому аспектах.

Глобальна інтеграція в економічний, соціаль-
ний, культурний та політичний простір впливає 
на потреби сучасної освіти. Вже сьогодні у шко-
лах Європи та Північної Америки кількість дітей 
мовних меншин постійно зростає і предметно-
мовне інтегроване навчання стає все більш акту-
альним за цих умов. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-
ні аспекти предметно-мовного інтегрованого на-
вчання в своїх роботах розглядали такі вітчизня-
ні науковці, як Ю. Cоболь, Ю. Руднік, С. Бобиль 
та ін. Серед зарубіжних дослідників предметно-
мовного інтегрованого навчання слід виокремити 
таких науковців як Л. Коллінз, М. Аллен, А. Бон-
не, Д. Греддол, Д. Марш, І. Тінг та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В умовах поточного процесу 
глобалізації в освітніх системах різних країн 
світу використовується спільний досвід, виро-
бляються навчальні стратегії та активізується 
робота по навчанню дітей з етнічних меншин від-
повідно до їхніх культурно-історичних традицій, 
звичаїв і мовного різноманіття. У зв'язку з цим 
підвищується освітня значимість іноземних мов, 
а предметно-мовне інтегроване навчання дозво-
ляє ефективно вирішувати ці завдання.

Мета статті. Уточнити поняття «предметно-
мовне інтегроване навчання», проаналізувати 
стратегії предметно-мовного інтегрованого на-
вчання у франкомовних провінціях Канади, про-
аналізувати канадські інтенсивні програми ви-
вчення англійської мови як другої мови, виявити 
переспективи розвитку предметно-мовного інте-
грованого навчання у Канаді.

Виклад основного матеріалу. Вищезазначене 
може бути однією з причини того, що двомовна 
освіта набуває особливого значення в усьому сві-
ті, хоча вона з’явилася в деяких країнах значно 
раніше.

Зокрема, у Канаді існують двомовні програми, 
нокшталт програмі занурення у вивчення фран-
цузької мови в якості другої мови в початкових 
і середніх школах. З 60-х рр. ХХ ст. головною 
рушійною силою започаткування програм зану-
рення у вивчення французької мови було невдо-
волення батьків тим, що у школах надто мало 

уваги приділялося вивченню другої мови, а сам 
рівень французької мови подекуди був дуже 
низьким. Для того, щоб поліпшити цю ситуацію, 
громада апелювала до вищих можливостей якос-
ті мовної освіти в межах фінансованих державою 
шкільних систем. Варто зазначити, що Канада – 
це мультикультурна країна, та її францкузька 
провінція Квебек є найбільшим мовним та куль-
турним осередком держави.

У 1969 році англійська та французька мови 
були визнані в якості офіційних мов Канади За-
коном про офіційну мову, і таким чином уряд 
вирішив узаконити двомовність та запровадив 
розробку і просування різних освітніх програм в 
кандських школах.

Так звана програма «мовного занурення» стала 
однією з найпопулярніших, так як в числі своїх 
основних цілей вона надавала можливості сту-
дентам вивчати свою друга офіційну мову для 
того, щоб отримати освіту державною мовою на 
свій вибір. Такі програми швидко поширивалися в 
школах Канади наприкінці ХХ ст., і їх успіх зале-
жав в основному від громадськьої мотивації. Крім 
того, на думку Лоренцо і Гланштейна, канадці 
дійсно активно залучилися до процесу реалізації 
двомовних програм та були зацікавлені в акаде-
мічній життєздатності цих програм [7, с. 38].

Програми занурення у вивчення французь-
кої мови можна класифікувати за двома різними 
змінними: вік, в якому вперше вивчається мова 
та інтенсивність навчання.

Зразки таких канадських програм були вико-
ристані в інших країнах, які були зацікавлені у 
заохоченні двомовності. Після майже п'ятдесяти 
років досвіду, результати цих програм були гли-
боко проаналізовані та їх ефективність була до-
ведена в різних дослідженнях. Наприклад, Між-
народна програма з оцінки освітніх досягнень 
учнів (PISA), проведена в 2000 році надала мож-
ливість педагогам зрозуміти, наскільки добре 
канадські студенти навчаються в програмах за-
нурення. М. Аллен зазначає, що були проведені 
дослідження, в яких порівнювали рівень читан-
ня канадських студентів, які були залученими 
до програм занурення у вивчення французької 
мови та поза ними. Результати показують, що 
студенти, залучені до програм франко-занурен-
ня перевершили своїх колег в програмах без за-
нурення у вивчення мови в продуктивності чи-
тання [1, с. 27].
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У науковій літературі існують визначення 

предметно-мовного інтегрованого навчання .
Д. Марш вважає, що предметно-мовне інте-

гроване навчання відноситься до ситуацій, коли 
дисципліни викладаються через іноземну мову з 
кількома орієнтованими цілями, а саме: вивчення 
змісту іноземної мови і одночасного вивчення її 
самої [8].

На думкау, Д. Греддола, предметно-мовне ін-
тегроване навчання – це підхід до двомовної осві-
ти, в якому і зміст навчальних програм (таких, 
як наука або географії) і мова вивчаються ра-
зом. Воно відрізняється від звичайної середньої 
освіти в тому, що при навчанні не обов'язково, 
як очікується, мати необхідний рівень володін-
ня іноземною мовою, щоб впоратися з тематикою 
навчальної програми [5].

Д, Марш вважає, що предметно-мовне інте-
гроване навчання викликає «голод» до навчан-
ня в студента. Це дає можливість йому думати і 
розвивати спілкування навіть на рідній мові [8].

Один з варіантів моделі англійської мови як 
іноземної (ESL) використовується у школах Кве-
беку в Канаді. В інтенсивих програмах англій-
ської мови як іноземної в Монреалі протягом 
п'ятого і шестого року навчання у школі часто 
використовується модель «5 місяців вивчення 
англійської мови як іноземної – 5 місяців без ви-
вчення». Це означає, що студенти вивчають ан-
глійську весь день, кожен день протягом п'яти 
місяців навчального року, а решта п'ять місяців 
приділяють вивченню інших предметів навчаль-
ного плану, наприклад математиці та природо-
знавству, які викладаюьться французькою.

Таким чином студенти отримують знання ан-
глійської мови як іноземної в межах шкільного 
навчання в комунікативній складовій навчально-
го методу, який робить акцент на значенні за-
мість форми. Міністерство освіти Квебека нада-
ло рекомендації з навчання англійської мови як 
іноземної, які передбачають готовність вчителів 
швидко проводити заходи зі студентами націлені 
на такі види навчальної діяльності як слухання і 
говоріння. Іноді це робиться за рахунок зростан-
ня навичок читання й письма і, зокрема, грама-
тичної точності. 

У Квебеку цілковите занурення у вивчення 
англійської мови заборонено у франкофонних 
школах. Саме тому у них розроблені інтенсив-
ні мовні програми, де студенти отримують ін-
структаж до вивчення дисциплін рідною мовою, 
і не отримують інструкції змісту завдань англій-
ською мовою. 

А. Аммар і Н. Спада визначають, що інтенсив-
ні програми вивчення англійської мови як другої 
(ESL) є досить популярними у Монреалі за моде-
лями «5 місяців вивчення мови – 5 місяців поза 
вивченням». Час від часу вони використовують-
ся в якості просування навичок читання і пись-
ма і, зокрема, граматичної точности. Результати 
дослідження, проведеного в 1989 році говорять 
про успішне використання інтенсивних програм 
вивчення англійської мови як другої. Зокрема, 
в Квебеку франкомовні студенти виконують за-
вдання на розуміння тестів для прослуховуван-
ня, читання і усного мовлення в інтенсивних 
програмах вивчення англійської мови як другої 
краще, ніж студенти в традиційних програмах 

вивчення англійської мови. Крім того, студенти із 
первої групи досліджених були більш позитивно 
еналаштованими по відношенню до англійської 
мови [2, с. 553].

У Канаді, в умовах двомовності, існують шко-
ли із поглибленим вивченням французької мови 
в англомовних спільнотах та інтенсивне вивчення 
англійської в навчальних програмах у франко-
мовних громадах. Інтенсивні програми вивчення 
англійської мови для франкомовних дітей почи-
наються у шостомку класі (у віці 11-12 років), а 
іноді і в п'ятому класі. Потім студенти отримують 
близько 350-400 годин навчання англійської мови 
протягом року. У звичайній програмі вивчення 
англійської мови починається в першому класі 
і тириває одну або дві години на тиждень. У се-
редній школі студенти отримують в два занятя 
англійської мови в тиждень тривалістю в півтори 
години (з 7 по 11 клас).

Наукові дослідження, проведені на базі двох 
видів таких навчальних програм показали, що 
студенти в програмах інтенсивного вивчення ан-
глійської мови перевершують студентів, які заді-
яні у звичайних англійських програмах в межах 
одного класу.

Інші програми інтенсивного вивчення англій-
ської мови як другої у провінції Квебек надають 
студентам 350-400 годин англійської протягом 
п'яти місяців. Ця програма схожа на вищезга-
дану, але різниця полгяає в тому, що студен-
ти повинні використовувати англійську мову за 
межами класу, наприклад в коридорах школи, 
кафетерії та інших місцях.

Був проведений тест за сприяння Міністер-
ства освіти Квебека з акцентом на аудіювання та 
читання і усне завдання опису зображень в усній 
формі. Студенти в обох масових програмах пере-
вершували результати цього тесту у студентів, 
задіяних у розподіленій програмі. 

І. Тінг стверджує, що предметно-мовне інте-
гроване навчання слід розглядати в якості нової 
практики спільноти, в яких вчителі будують зна-
ння за допомогою різних способів [10, с. 496]. 

Ефективне предметно-мовне інтегроване на-
вчання повинно включати в себе оснащення вчи-
телів стратегіями і лінгвістичними ресурсами з 
використанням іноземної мови. Комунікативний 
підхід до вивчення мови повинен бути використа-
ний з ефективними дидактичними матеріалами, 
розробленими спеціально для предметно-мовного 
інтегрованого навчання.

Отже, науковців та громадскість цікавить 
питання як іноземна мова впливає на предмет 
знання та навички студентів. Деякі науковці, зо-
крема М. Хайєр, дотримуються ідеї, що предмет-
но-інтегроване навчання приводить до зниження 
предметної компетентності або недосконалого 
розуміння предмету студентами, оскільки вчите-
лі заздалегідь спрощують зміст навчальної про-
грами [6, с. 280]. 

Вцілому, результати досліджень предметно-
мовного інтегрованого навчання, зокрема і в Ка-
наді, є позитивними, при цьому більшість дослі-
джень зосереджені на спостереженнях того чи 
володіють студенти, задіяні у предметно-мовному 
інтегрованому навчанні, таким же обсягом знань 
змісту предмету, як їх однолітки, які не задіяні 
у такій навчальній діяльності. Студенти, задіяні 
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у предметно-мовному інтегрованому навчанні, на-
віть показували результати на випередження. 

Г. Фолльмер і його колеги стверджують, що 
лінгвістичні проблеми, з якими зустічаються 
учасники предметно-мовного інтегрованого на-
вчання, досить часто активізують творчу розу-
мову діяльність студентів (за рахунок розробки 
деталей ситуації та виявлення суперечностей), 
таким чином може відбуватися глибша семан-
тична «обробка» слів і більш глибоке розуміння 
концепцій навчального плану студентами [9].

З вищезазначеним погоджується і науковець 
А. Бонне, який стверджує, що студенти цілком 
можуть переключатися на нeрідну мову, коли 
постає концептуальна проблема, але ця здат-
ність не призводить до вирішення мовної пробле-
ми. Те, що має бути перешкодою для студента, 
насправді стає сильним потенціалом для нього, 
зокрема, для вивчення предметних конкретних 
понять. Слід зазначити, що студенти, задіяні у 
предметно-мовному інтегрованому навчанні, мо-
жуть опинитися в невигідному становищі на іс-
питах з різних шкільних предметів, за винятком 
інтригуючих, таких як іноземна мова і рідна мова 
й література [7, с. 178].

Дослідження канадського занурення у ви-
вчення англійської як іноземної мови показує, 
що студенти можуть отримати компетентність в 
прослуховуванні і читанні іноземних текстів по-
дібну до рідної мови. У канадських навчальних 
програмах мовного занурення, навички пасивно-
го мовлення активізуються за рахунок розши-
рення кількості різних мовленнєвих ситуацій, з 
якими учні зустрічаються і їм потенційно про-
понуюються додаткові причини для читання іно-
земних текстів. 

Студенти, задіяні у предметно-мовному інте-
грованому навчанні, часто демонструють значну 

швидкість у виконанні завдань, показують кіль-
кісний і творчий потенціал і схильність до гарної 
вимови.

Позитивний ефект канадського предметно-
мовного інтегрованого навчання для франкофон-
них студентів вбачається у:

- використанні іноземної мови не лише на 
уроках, але й в інших громадських місцях, зо-
крема у шкільному кафетерії;

- грамотному використанні аспектів англій-
ської морфології, зокрема вживання закінчення 
-s третьої особи або неправильної форми мину-
лого часу;

- високому ступені автоматизації процесу 
мовлення і aчастотність його використання.

- виробленні лексикону через вивчення зміс-
ту предметів в предметно-мовному інтегровано-
му навчанні;

-  набутті навичок академічної мови, яка дає 
студентам перевагу над однолітками, не задіяни-
ми у програмі;

- розширенні словникового запасу студента ;
- сильніших навичках читання, ніж у сту-

дентів не задіяних у програмі;
- високій продуктивності використання в 

тесті словникового запасу.
Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Отже, предметно-мовне інтегроване на-
вчання – це підхід до двомовної освіти, в якому 
і зміст навчальних програм і мова вивчаються 
разом. У Канаді, в умовах двомовності,

предметно-мовне інтегроване навчання є 
ефективною освітньою стратегією , яка, в осно-
вному. орієнтована на франкофонних студентів.

У перспективах дослідження предметно-мов-
ного інтегрованого навчання є сприяння впрова-
дженню позитивного зарубіжного досвіду у ві-
тчизняну педагогіку.
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Аннотация
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