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Вадим КАЛІНІН, Лариса КАЛІНІНА 
(Житомир, Україна) 

 
РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПІДХОДУ  

У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ 
 
Globalization of the world education dictates the necessity of considerable changes in 

this process. The 21-st century puts forward important tasks for Ukrainian schools – to 
mould a new type of a person who hasn’t only sufficient universal knowledge in many 
spheres of life, but who can make independent decisions as to how to use this knowledge in 
different situations and to predict possible consequences. 

The authors of the article claim, that metadisciplinary approach may solve the problem 
of fragmented teaching and loss of integrity of significant concepts. 

It is stressed, that due to this approach existing methods and techniques of teaching will 
be modernized. 

The article presents the ideas of well-known foreign and Ukrainian scientists on 
metadisciplinary approach, the description of its advantages in teaching foreign languages. 

It is established, that the basis of metadisciplinary approach is metadisciplinary 
competence, which the authors regard as fundamental educational skills, universal 
educational operations which will teach learners to work on their own, to find necessary 
information and thus to enrich knowledge by the way of integration. 

The article contains a detailed description of universal metadisciplinary educational 
operations and their role in foreign language teaching. 

It is noted, that the formation of metadisciplinary competence is especially important for 
senior school learners for a number of reasons: age peculiarities, good language 
knowledge, sufficient experience in communication, well-formed medialiteracy and well-
developed motivation for mastering a foreign language. 

The authors believe that reading is a perfect means for implementing metadisciplinary 
approach in teaching foreign languages. 

The article features a lot of examples of metadisciplinary competence formation on the 
basis of reading materials. 

It is substantiated, that universal metadisciplinary educational operations, formed in the 
foreign language lessons, are successfully used by senior learners in studying other school 
subjects. 

 
Глобалізація світової освіти у XXI столітті спричинила зміну освітньої парадигми і 

призвела до суттєвих змін в організації освітнього процесу. Сьогодні не можливо мис-
лити категоріями минулого століття і навчати за допомогою застарілих методів. Перед 
суспільством та школою постає завдання – формування нової особистості, здатної 
жити, творити і досягати успіхів у третьому тисячолітті. Крім того, в потоці великої 
кількості інформації така особистість повинна не тільки володіти системою універса-
льних знань у багатьох сферах повсякденного життя одночасно, але й самостійно 
приймати рішення в нестандартних ситуаціях.  
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Знаходячись у новому інформаційному просторі, ми постійно відчуваємо дію інфо-
рмаційних потоків, які вимагають розуміння й обробки. Практика засвідчує, що склад-
ний і багатоманітний світ XXI століття не завжди сприймається й усвідомлюється 
учнями на основі лише наявних знань. Ще в XIX столітті великий педагог і мислитель 
К. Д. Ушинський порівнював голову, наповнену фрагментами незв’язних знань, з крам-
ницею, в якій на всіх полицях присутні надписи, а полиці пусті. З огляду на зазначене, 
одним з основних завдань учителя є не лише занурити учнів в деяку систему знань, 
але й передусім навчити їх самостійно здобувати необхідну інформацію з різних дже-
рел та визначати як вони користуватимуться здобутою інформацією в певній сфері 
діяльності. У зв’язку з цим добре відоме гасло «навчайся навчатися» набуває сучасно-
го сенсу. 

Сьогодні Україна як ніколи потребує освічених мобільних особистостей, які відчу-
вають відповідальність за долю країни, готові самостійно приймати рішення і прогно-
зувати можливі наслідки, здатні співпрацювати один з одним та з іноземними колега-
ми. 

Реальність XXI століття переконує в тому, що вона орієнтована на підготовку спе-
ціалістів конкретних областей знань, що призводить до роздробленості навчальних 
дисциплін, втрати цілісного сприйняття важливих понять.  

Рішенню проблеми роз’єднаності, розколотості, відірваності один від одного різних 
навчальних предметів, на наш погляд, покликаний метапредметний підхід, в основі 
якого полягає модернізація технологій та прийомів роботи, переосмислення пріорите-
тних напрямків в роботі школи, вчителя та учнів. 

Ідеї метапредметного навчання знайшли відображення у працях вітчизняних та 
зарубіжних вчених: О. Г. Асмолова, Ю. В. Громико, С. В. Галяна, І. А. Зимньої, 
В. В. Тюко, С. Ю. Ніколаєвої, Ю. М. Семенової, А. В. Хуторського, C. Connoly, 
J. Harmer, D. Marsh, Ch. Nuttall та інших. 

У своїх роботах вчені не лише визначають основні поняття метапредметного нав-
чання, а й описують технології, методи та прийоми реалізації метапредметного підхо-
ду в освітній практиці. 

Ю. В. Громико відзначає, що метапредметний підхід базується на мисленнєво-
діяльнісній педагогіці та забезпечує перехід від існуючих практик роздрібнення знань 
на предмети до цілісного образного сприйняття світу, від вузькопредметної діяльності 
до метадіяльності [3]. 

С. В. Галян під метапредметним підходом розуміє організацію діяльності учнів з 
метою передачі їм способів роботи зі знанням, що передбачає не запам’ятовування, а 
усвідомлення важливості понять навчального предмета, повторного отримання знань 
на основі різного навчального матеріалу [2; 8]. 

Однак усі вчені, які досліджують дану проблему, поділяють думку про те, що ме-
тапредметна освіта не стосується конкретного навчального предмету, а навпаки, 
забезпечує процес навчання в межах будь-якого предмета. Ними описані та експери-
ментально підтверджені переваги метапредметного підходу, який: 

 сприяє системності та цілісності загальнокультурного, особистісного і когнітив-
ного саморозвитку учнів; 
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 забезпечує багатоманітність засобів і технологій навчання, а також дотримання 
освітніх цілей і завдань; інтегративність та доповнюваність освіти [10]; 

 змінює предметний зміст освіти, в якому набуті знання призначені для осмис-
леного використання в певному виді практичної діяльності, а не лише як інформація 
для запам’ятовування; 

 дає можливість учителю працювати творчо, на перспективу; 
 сприяє розвитку гнучкості й адаптивності вчителя та учнів до світу, який швид-

ко змінюється [9]. 
Аналіз методичної літератури свідчить, що в основі метапредметного підходу по-

лягає метапредметність, яку вчені визначають як «допредметність», «мисленнєво-
діяльнісна дидактика» [3], «фундаментальні освітні вміння» та «універсальні освітні 
дії» [12]. 

Ми розділяємо думку А. В. Хуторського, що саме універсальні навчальні дії забез-
печують вміння учнів вчитися по-новому, розвивають здатність до самостійної роботи, 
саморозвитку та самовдосконалення, сприяють усвідомленню того, що в новому сто-
літті необхідними стають не лише самі знання, а й знання про те, де і яким чином їх 
застосувати, як отримати, інтегрувати або створювати. Слідом за вченими, ми розгля-
даємо універсальні навчальні дії як сукупність способів дій учнів, пов’язану з їхніми 
навичками навчальної роботи, які забезпечують самостійне засвоєння нових знань та 
вмінь, організації цього процесу [8, 8]. Оволодіння учнями основними універсальними 
навчальними діями дає можливість вести мову про наявність у них метапредметної 
компетентності. 

Описані в науковій літературі метапредметні навчальні дії розподіляють на три 
групи: 

 регулятивні, спрямовані на формування вміння планувати й скеровувати вла-
сну діяльність, а саме: самостійно аналізувати задачу та умови, в яких вона висува-
ється; порівнювати зміст поставленої задачі з власними знаннями; оцінювати власні 
дії і у випадку необхідності їх коригувати тощо; 

 комунікативні, які забезпечують: ефективне спілкування учнів у групі; вміння 
спільно діяти в команді; здатність встановлювати ефективні взаємовідносини з усіма 
учасниками комунікативного спілкування; відчуття відповідальності за колективний 
результат спільної діяльності тощо; 

 пізнавальні, пов’язані з уміннями учнів самостійно працювати з інформацією: 
аналізувати інформацію, отриману з різних джерел; порівнювати здобуту інформацію і 
класифікувати її в залежності від встановленої мети; логічно пов’язувати однорідну 
інформацію; узагальнювати наявну інформацію та обирати ту, яка необхідна для ви-
рішення поставленої задачі тощо. 

Оволодіння зазначеними вище метапредметними діями, на наш погляд, не лише 
навчить учнів діяти самостійно, використовуючи знання як засіб навчання діям, але й 
надасть їм можливість досягати особистісних результатів. 

Формування метапредметної компетентності особливо важливе для учнів старшої 
школи з низки причин:  
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 на відміну від учнів молодшого та середнього етапів, старшокласники володі-
ють ширшим досвідом, що виявляється в їх бажанні охоче коментувати питання, 
пов’язані з життям підлітків, висловлювати власну точку зору, порівнювати її з думками 
інших учнів; 

 їхній мовленнєвий досвід перевершує аналогічний досвід учнів 5-9 класів, оскі-
льки вони володіють основними базовими вміннями продуктивного та інтерактивного 
говоріння і не відчувають складностей в участі у парному і груповому спілкуванні; 

 достатній мовний і мовленнєвий інвентар старшокласників дає їм можливість 
уникнути складностей в коментуванні, оцінюванні й аналізі побаченої або почутої 
інформації іноземною мовою; 

 до кінця 9-го класу старшокласники засвоїли достатній обсяг знань з дисциплін 
гуманітарного та природничого циклів і на уроках з іноземної мови вони часто викорис-
товують знання з інших предметів для аргументації власної точки зору, ілюстрування 
своїх думок як елементів доказів проблем, що обговорюються; 

 наявність певного рівня інформаційно-цифрової компетентності, медіаграмот-
ності дає учням старшої школи можливість самостійно працювати з інтернет-
джерелами, електронними словниками та іншими видами довідкової літератури; 

 знаходячись на порозі вибору майбутньої професії, учні даної вікової групи 
більш вмотивовані до вивчення іноземної мови, усвідомлюють її значущість в умовах 
полікультурного інформаційного суспільства й свідомо ставляться до її вивчення. 

За влучним висловлюванням І. А. Зимньої, «особливістю англійської мови, як нав-
чального предмета є те, що вона ніби безпредметна» [5]. В межах теми, яку ми розг-
лядаємо, можемо стверджувати, що англійська мова від самого початку метапредмет-
на, оскільки забезпечує гарне підґрунтя для розвитку метапредметного мислення. За 
допомогою предмета «іноземна мова» учні розвивають навички та вміння навчальної 
та мисленнєвої діяльності, які поступово формуються в процесі вивчення інших шкіль-
них предметів. 

Ми вважаємо, що читання іноземною мовою є важливим засобом трансляції та 
відтворення культурних цінностей представників різних країн, збагачуючи і розширюю-
чи культурологічний та лінгвістичний кругозір учнів. Лінгвосоціокультурний компонент 
читання стимулює до пізнання іншомовної та рідної культур, саморозвитку й самовдо-
сконалення.  

Наші спостереження свідчать про те, що метапредметний підхід при викладанні 
іноземної мови на основі читання також сприяє не лише розвитку інтелектуальних 
здібностей старшокласників, а й духовно-ціннісного світу, який, у свою чергу, форму-
ється внаслідок управління власною пізнавальною діяльністю, аналізом й оцінкою 
наявних знань, умінь і навичок. 

При навчанні ознайомлювальному комунікативному читанню в учнів старшої шко-
ли формуються вміння усіх видів антиципації, що було б не можливим без опори на 
фонові знання учня, власний досвід та знання, отримані з інших предметів. Активізація 
мовного, мовленнєвого та міжкультурного досвіду учнів перед початком роботи з текс-
том для читання вимагає від них метапредметних, комунікативних та пізнавальних 
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навчальних дій, які в майбутньому переносяться на роботу з текстовим матеріалом 
будь-якого шкільного предмета.  

Проілюструємо зазначене на прикладі розповіді Anna Lou Martin «Christmas at a 
Country Church», яка входить до збірки текстів для кроскультурного читання для учнів 
старших класів «Life is Never a Bowl of Cherries», рекомендована МОН України для 
використання в закладах освіти.  

1. Завдання на формування вмінь крос-культурної антиципації 
Christmas is one of the bank holidays in many countries. Pair up with your friend, 

discuss Christmas traditions of different countries and compare them with those of Ukraine. 
Use the culture comparison profile. 

Comparison 
Items 

Great 
Britain 

USA Ukraine Italy Poland 

Time of 
Christmas 
Celebration 

     

Decoration 
Traditions 

     

Christmas Food      
Christmas 
Celebration 
Traditions 

     

Якщо знання учнів обмежені лише знаннями традицій англомовних країн, тоді до-
цільніше запропонувати заповнити іншу схему, наприклад: 

Fill in the Venn Diagram 

 
  
Проте в будь-якому випадку учні навчатимуться систематизувати і класифікувати 

наявні знання, знаходити спільне та відмінне в різних культурах, проводити аналогії і, 
врешті решт, дійдуть до висновку про різноманітність національних традицій святку-
вання Різдва в різних країнах. Схематизація наявних знань допоможе їм дотриматися 
логіки продукованих висловлювань.  

2. Завдання на формування вмінь мовної та мовленнєвої антиципації 
On Christmas Eve people send and get a lot of postcards or e-mails to their friends and 

relatives. Group up with your friends and write a list of words and word combinations with 
which people greet each other on this occasion. Compare your lists with other students. 
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Для виконання даного завдання учням необхідно буде систематизувати наявні в 
їхньому словниковому запасі мовленнєві моделі, розмовні формули, граматичні конс-
трукції та обрати лише ті з них, які сприятимуть виконанню поставленої задачі. 

В обох завданнях учні навчаються реалізовувати комунікативні навчальні дії, оскі-
льки цього вимагає робота в парах, в малих групах, в командах, а саме: розуміти та 
поважати думки інших, відповідально ставитися до рішень, які приймаються спільно, 
робити особистий внесок в групове виконання завдань.  

3. Завдання на формування вмінь антиципації змісту 
Many children think that Christmas and the New Year are the most memorable holidays. 

Do you have this opinion? Say what episode connected with these holidays you still 
remember. Why is it unforgettable? 

Виконання даного завдання вимагатиме від учнів вміння не лише висловлювати, 
але й доводити власну думку, якщо вона відрізняється від думок інших учасників спіл-
кування, аргументувати її, ілюструючи прикладами з власного досвіду або фонових 
знань. 

Окрім вмінь антиципації, до знайомства з текстом в учнів формуються вміння про-
гнозування його змісту. З нашого досвіду викладання іноземної мови, нами накопичена 
велика кількість методів та прийомів для успішного формування даного вміння: 

 за заголовком тексту (Read the title of the story and guess what it might be 
about); 

 за музичним фрагментом (Listen to the pieces of music and say in what country 
the events will take place); 

 за першим або останнім абзацом тексту (Read the opening/the last paragraph 
and try to predict the continuation of the story or to restore the story); 

 за ключовими словами та виразами (Read the words and word combinations 
below and say what the content of the story will be); 

 за малюнком (або серією малюнків) (Look at the pictures. Can you predict the 
content of the story in question?) 

 за запропонованими пошуковими завданнями (You are going to read about 
Christmas celebration at a country church. What information, do you think, you can get from 
the text about: 

a) Christmas traditions at a country church; 
b) the program of the celebration; 
c) the most exciting part of the celebration); 
 за попередньо заданими питаннями (Put 3 questions to which you would like to 

get answers from the text); 
 за незавершеними твердженнями з тексту (Read the statements from the text 

and try to predict their possible endings: 
 Christmas for me is the time… 
 Small country churches… 
 The highlight of the celebration…) тощо. 
Оскільки основною метою навчання іноземній мові в старшій школі є формування 

комунікативної компетентності учнів, всі уроки є комунікативно спрямованими, на яких 
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учні навчаються співпрацювати один з одним в різних режимах інтерактивного навчан-
ня. У цьому розумінні потенціал предмету «іноземна мова» має велике значення, 
оскільки сприяє реалізації метапредметних результатів: 

 планувати власну мовленнєву і немовленнєву комунікативну поведінку в зале-
жності від встановленої проблеми або задачі (Look at the photo/picture, identify 
yourselves with its characters and role play a conversation which may take place between 
them); 

 критично оцінювати та сприймати інформацію, співвідносячи її з власними 
знаннями й досвідом (You are given a chance to make a tour of Ukrainian ancient castles. 
Think and decide on the places you’d like to visit. Share your ideas with your friends); 

 розвивати дослідницькі дії в процесі роботи з інформацією (Being a school 
leaver, study all possibilities and alternatives of the profession you’ve chosen. Work with 
available sources and present your findings to the class); 

 прослідковувати логіку виконання мовленнєвого завдання, яке спрямовує на кі-
нцевий результат (In pairs think and decide on your steps to a successful English learner. 
Use «Fish Bone» technique). 

 

 
 
Independent work 
 креативно вирішувати поставлену задачу спільно з іншими учасниками спілку-

вання (You have a chance to participate in the competition for the best project of the 
«Youth Club». In your groups design the project of a possible youth club and present it to 
the members of the jury). 

 самостійно контролювати й оцінювати себе в процесі комунікативного спілку-
вання усім класом (Comment on the quote of Robert Lewis Stevenson «No man is useless 
while he has a fried». What are your first important priorities in friendship?) 

Наведені вище завдання показують учням виходи за межі свого навчального пре-
дмета до інших предметних областей знань, свідчать про те, що метапредметні ре-
зультати перетворюються на результати, в яких учні братимуть спільну участь у за-
своєнні навчальних предметів, узагальнюючи, поглиблюючи та розширюючи їх розу-
міння. Оволодівши універсальними навчальними діями на уроках іноземної мови, учні 
зможуть успішно використовувати їх не лише під час вивчення інших предметів, але й 
в реальних життєвих ситуаціях. Крім того, технології, що сприяють формуванню мета-
результатів, залучають кожного учня до різних типів діяльності, створюючи умови для 
його особистісного зростання. 

Саме така задача поставлена Новою українською школою – виявлення та розвиток 
здібностей кожного учня, оволодіння ним не лише предметними, але й метапредмет-
ними особистісними результатами, що сприяє формуванню нової особистості, відмін-
ною рисою якої в умовах сучасного суспільства постає здатність вирішувати складні 
питання міжкультурної взаємодії в епоху глобалізації. Особистість нового типу може 
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досягти достойної якості життя, володіючи певним рівнем інтелектуальної ініціативи, 
включаючи й універсальні навчальні дії. 

Більше того, метапредметний підхід дає можливість шкільному вчителю будь-якого 
предмета «піднятися» від предмета до формування такої особистості, а потім знову 
«повернутися» від сформованих рис особистості до більш глибокого розуміння свого 
предмета. Таким чином і створюється зв’язок між предметним та особистісним резуль-
татом. 
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