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The article explores the specifics of providing the heuristic methods of teaching primary pupils in the process 

of learning the English language. One of the most effective ways to resolve this problem is to use in the educational 

process of primary school heuristic teaching methods that contribute to the formation the cognitive, creative and 

organizational skills of primary school pupils. 

Key words: heuristic teaching methods, primary school pupils, English language, skills. 

 

УДК 373.3.016:811.161.2(07)                                                                             Л.В. ЛУК’ЯНИК, Т.В. ТУКУРЄЄВА  

 

ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ У ЗМІСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

Анотація. У статті з’ясовано, що інтеграція змісту освіти сприяє підвищенню мотивації навчальної 

діяльності і мовленнєвого розвитку учнів початкових класів.  

Ключові слова: інтеграція, інтегроване навчання, учні початкових класів.   

 

Актуальність проблеми пошуку раціональних шляхів інтеграції різних дисциплін у процесі 

початкового навчання посилюється також у зв’язку з перевантаженістю школярів навчальними предметами, 

тематичною однорідністю навчальних дисциплін, необхідністю формування цілісного світогляду у 

взаємозв’язку його елементів. Винятково актуальним сьогодні є й формування такого підходу до інтеграції у 

навчальному процесі початкової школи, що враховує всі основні етапи, функції, аспекти та фактори цього 

багатокомпонентного педагогічного явища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея педагогічної інтеграції, на думку дослідників, не є 

новим явищем у вітчизняній педагогіці. Слід згадати створений К.Ушинським синтетичний метод навчання 

грамоти, уроки мислення в природі В.Сухомлинського, уроки мистецтва Д. Ковалевського та Б.Юсова, 

педагогічну теорію співробітництва Ш. Амонашвілі, що побудована на засадах інтеграції. Серед сучасних 

дослідників, які опікуються цією проблемою, можна назвати Т.Браже, О.Гільзову, М.Масол, О.Савченко,   Н. 

Сердюкову, О. Сухаревську, В.Фоменка. 

В Україні сформувалася ціла низка наукових напрямків у вивченні теоретичних основ інтеграції. 

Провідними з них є:  

• напрямок методологічного обґрунтування проблем інтеграції (С.У.Гончаренко, 

Ю.І.Мальований, О.В.Сергєєв);  

• напрямок визначення структури інтегрованих знань (Т.М.Усатенко); дослідження 

системологічних аспектів інтеграції (О.І.Джулик, Є.Б.Яворський);  

• проблеми інтегративних процесів в освіті (І.М.Богданова);  

• розробка шляхів упровадження інтеграції в навчальний процес (Л.В.Вичорова, Т.О.Горзій, 

О.Т.Проказа, Є.М.Романенко);  

• інтеграція елементів контролю в модульному навчанні (Л.І.Джулай); інтеграція теоретичних і 

виробничих аспектів навчання (Т.Д.Якимович); 

• ймовірнісно-статистичні аспекти інтеграції (В.Й.Якиляшек);  

• інтеграція у ступеневій освіті (Ю.Ц.Жидецький);  

• взаємозв’язки інтеграції та диференціації (В.Ф.Моргун);  

• психологічні аспекти інтеграції Т.Г.Яценко);  

• формування системи знань – дидактична інтегрологія (І.М.Козловська). 

Постановка завдань. Мета роботи – дослідження раціональних шляхів інтеграції різних дисциплін у 

процесі початкового навчання. Завданнями  дослідження  є: 

1. Опрацювання стану дослідження проблеми в лінгвістичній літературі. 

2. З’ясування змісту поняття «інтеграція»  у змісті початкової освіти.   

Виклад основного матеріалу. Головна мета сучасної освіти – формування основи для самореалізації 

особистості, яка стає можливою за умови створення умов для самопізнання, самовдосконалення та розвитку 

творчого потенціалу учня. Багаторічний досвід роботи вчених у галузі початкової освіти дає підстави 

стверджувати, що розв’язання проблеми особистісно зорієнтованої освіти і її продуктивності пов’язане з 

інтеграцією змісту освіти. Наукові дослідження показують, що інтеграція змісту освіти багато в чому вирішує 

проблему зміцнення та збереження психічного і фізичного здоров’я школярів, сприяє підвищенню мотивації 

навчальної діяльності. Для нашої сучасності характерна інтеграція наук, прагнення отримати найточніше 
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уявлення про загальну будову світу. Ці ідеї знаходять своє відображення як в концепції сучасної шкільної 

освіти, так і в концепції професійної підготовки спеціалістів. 

Інтеграція – важлива умова сучасної науки і розвитку цивілізації в цілому. Адже нинішня стадія 

наукового мислення дедалі більше характеризується прагненням розглядати не окремі, ізольовані об'єкти, 

явища життя, а їх більш чи менш широкі єдності. 

Поняття «інтеграції» має загальнонауковий зміст і часто використовується у дидактиці. У 

загальнонауковому аспекті «інтеграція» – це процес взаємопроникнення,  ущільнення, уніфікації знання, який 

проявляється через єдність з протилежним йому процесом розчленування, розмежування, диференціації. 

У сучасній психолого-педагогічній науці активно здійснюються дослідження з проблем інтеграції 

навчання. Гуманізація освіти неможлива без інтеграції її змісту, формування цілісного мислення. 

Загальновідомо, що із зростанням об’єму інформації, якою має оволодіти учень протягом навчання у школі, а 

потім у вищих навчальних закладах і поза ними для адаптації у сучасному суспільстві, на фоні погіршення 

екологічних умов погіршується і стан здоров’я підростаючого покоління. При цьому інтеграція змісту освіти 

обумовлює природовідповідність навчання, забезпечує психічне здоров’я дітей, цілісність свідомості у тому, 

що інтегровані знання – цілісні. 

Отже, інтеграція – це «процес, який передбачає взаємопроникнення різних частин попереднього цілого, 

що супроводжується ускладненням, зміцненням зв’язків, що існують між ними, і обов’язковим створенням 

нових зв’язків». Такий процес веде до утворення нової цілісності. 

Сучасна педагогічна наука стверджує, що «для продуктивного засвоєння учнем знань і для його 

інтелектуального розвитку важливе значення має встановлення широких зв’язків як між різними розділами 

курсу, який вивчається, так і між різними дисциплінами в цілому» (внутрішньо-предметна і міжпредметна 

інтеграція). Досвід показує, що інтегроване навчання, за якого матеріал доповнюється та повторюється іншими 

напрямами, дає набагато кращий результат у порівнянні з традиційним вивченням дисциплін. Інтегрований 

підхід сприяє виробленню системи знань, розвиває здібності до їх переносу в інші галузі. 

На сучасному етапі окремі елементи інтегрованого підходу до організації навчально-виховного процесу 

у початковій школі втілені в практичну діяльність. Доведено, що інтегрований підхід у навчанні сприяє 

розширенню соціально-пізнавального досвіду учнів у руслі поставлених учителем конкретних навчально-

виховних завдань, інтенсивному розвитку молодших школярів в аспекті вибраної тематики; формуванню 

інтересу до подій і явищ дійсності, вихованню особистості, розвиває загальнонавчальні навички дітей. 

Ефективність навчання молодших школярів значно підвищиться, якщо використовувати такі способи інтеграції 

змісту початкового навчання: 

- інтегровані курси; 

- інтегровані підручники; 

- інтегровані завдання; 

- інтегровані уроки. 

Інтеграція є однією з найперспективніших інновацій, яка здатна вирішити чисельні проблеми системи 

сучасної початкової освіти. 

Вже сьогодні є очевидним, що інтегроване навчання як ніяке інше закладає нові умови діяльності 

вчителів та учнів, є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання. 

Інтеграція зобов'язує до використання різноманітних форм викладання, що має вплив на ефективність 

сприйняття учнями навчального матеріалу. 

Вона стає для всіх її учасників – і вчителів, і учнів, і батьків – школою співпраці та взаємодії, що 

допомагає разом просуватися до спільної мети. 

Освоєння ідеї інтеграції знань, як показує практика зарубіжних країн (Угорщина, Фінляндія, 

Німеччина) та вітчизняної педагогіки, дає можливість формувати в учнів якісно нові знання, що 

характеризуються вищим рівнем мислення, динамічністю застосування у нових ситуаціях, підвищення їх 

дієвості й систематичності. Таким чином, інтегрування є якісно відмінним способом структурування, 

презентації та засвоєння програмового змісту, що уможливлює системний виклад знань у нових органічних 

взаємозв’язках. Особливо актуальним є інтегрування різнопредметних знань у початковій ланці освіти, 

оскільки для молодших школярів властиве нерозчленоване сприйняття об’єктів навколишнього світу, без 

усвідомлення їх історичних ознак. Системний аналіз складових цілого, синтезуюче порівняння з іншими 

становить для учнів значні утруднення. Одночасно ці операції лише формуються у напрямку від загального до 

конкретного. 

Свій розвиток ідеї інтеграції одержали у 60-х рр. ХХ ст., коли В.О.Сухомлинський проводив "уроки 

мислення в природі". Це один з найбільш вдалих прикладів інтеграції різних видів діяльності з однією метою. 

Сьогодні ідея інтеграції змісту навчання приваблює багатьох учених і вчителів у нашій країні й за рубежем. 

Сучасна педагогічна наука вважає інтеграцію одним із головних дидактичних принципів, який у цілому 

визначає організацію освітніх систем. Таке її розуміння дозволило науковцям висунути нову освітню 

парадигму. 

Сьогодні ще з більшою актуальністю постала проблема вибору напряму побудови та розмежування 

навчального матеріалу. Серед їх різноманіття з вирішенням проблем інтегрованого навчання пов’язані три 

основні напрями навчання.  
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Сучасна початкова освіта відповідно до наукових тенденцій та вимог часу все активніше та більш 

впевнено рухається у напрямку інтеграції. Для цього існують усі необхідні підстави. В Україні існує декілька 

дослідних центрів з проблем інтеграції змісту. 

Комплексне застосування знань з різних предметів – це закономірність сучасного життя, яке вирішує 

складні суспільні, технічні та технологічні завдання. Уміння комплексного застосування знань, їх синтезу, 

перенесення ідей та методів з однієї науки в іншу лежить в основі творчого підходу до наукової, навчальної, 

художньої діяльності людини в сучасних умовах науково-технічного прогресу . Озброєння учнів такими 

вміннями–актуальне завдання початкової школи, яке диктується тенденціями інтеграції в науці та практиці і 

розв’язується за допомогою інтеграції знань. 

Висновки. Отже, реформування сучасної освіти лежить на шляху подолання ізольованого викладання 

навчальних предметів, навчальних тем і проблем і створення принципово нових навчальних програм, де 

освітній процес доцільно орієнтувати на розвивально-продуктивний підхід в напрямку розробки інтегрованих 

підручників, впровадження інтегрованих курсів, проведення інтегрованих уроків та використання системи 

інтегрованих навчальних завдань. 
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The article clarifies that the integration of the content of education contributes to increasing the motivation of 

educational activities and speech development of elementary school students. 
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ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

 

У статті порушено проблему інтеграції навчальної діяльності на уроках образотворчого мистецтва в 

початкових класах. На основі аналізу дидактичної та методичної літератури з'ясовано сутність явища 

інтеграції, інтегративного підходу, виявлено доцільність його використання як засобу впровадження 

компетентнісного й особистісно орієнтованого підходів, що сприяють формуванню ключових 

компетентностей школярів, інтегративних за своєю сутністю.  

Ключові слова: інтеграція, інтегративний, компетентнісний підходи, інтегровані уроки, інтегративні 

прийоми навчання.  

 

Постановка та обгрунтування актуальності проблеми. В останні десятиліття значно актуалізувалися 

інтегративні тенденції не тільки в науці, культурі, мистецтві, а й в освіті. Інтеграція як процес створення 

цілісної і багатомірної картини світу сьогодні набуває статусу одного з провідних методологічних і 

дидактичних принципів. В українській науці започатковано дослідження філософії інтегративної освіти, її 

дидактичних і психологічних засад. Створено програми, підручники й посібники з різних інтегрованих курсів 

для початкової школи. Практика свідчить, що в умовах інтегрованого навчання ефективніше відбувається 

взаємопроникнення й систематизація знань учнів, становлення у них цілісної та багатомірної картини світу, 

розвиток творчих здібностей і гнучкого мислення (симультанного, критичного, діалектичного). Проте у 

загальній мистецькій освіті інтегративний підхід є недостатньо концептуалізованим і слабо забезпечений 

технологічно. Отже, виникає необхідність у глибшому вивченні сучасної вітчизняної і зарубіжної практики 

педагогіки мистецтва, теорії творчого розвитку молодших школярів, педагогічного досвіду навчання, 

виховання і розвитку особистості молодшого школяра засобами образотворчого мистецтва. Результати 

проведеного анкетування вчителів образотворчого мистецтва та студентів педагогічних факультетів 

Рівненського державного гуманітарного університету дозволяють зробити висновок про значний інтерес до 

методики реалізації інтегративного підходу, існування труднощів у проведенні інтегрованих уроків та введення 

комплексних інтегративних завдань до структури традиційних уроків образотворчого мистецтва за 

компетентнісним підходом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Витоки інтегративного підходу знаходимо у працях  та 

створених системах навчання й виховання Я. Коменського, Й. Песталоцці, Дж. Дьюї, Г. Фрезинга, Е. Хофмана, 

К.Ушинського, А. Макаренка, В.Сухомлинського та ін. Необхідність інтеграції доведена філософами, 

психологами, педагогами, дидактами та лінгводидактами. Органічне поєднання в уроці відомостей інших 

навчальних предметів навколо однієї теми сприяє на думку дидактів, інформаційному збагаченню сприймання, 
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