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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актдальиість дослідхения. Реалізація нових концепцій 

навчання t виховання учнів загальноосвітніх нкіл України ви

сунула нові вимоги до професійно* підготовки вчителя. Стала 

очевидної) .необхідність підвищення якості підготовки студен

тів до майбутньої професійної діяльності, формування в них 

таких особистістних якостей, як професійна придатність та 

творча Іниціативність. І в зв’язку з цим приорітетнии завдан

ням вищої мколи е обгрутування змісту. Фори І методів підго

товки студентів до такої організації навчального процесу в 

■коді, в умовах якої Формувалася б цілісність наукових знань 

учнів.
Проблема підготовки вчителя, його професійного зрос

тання була предметом уваги педагогів мннулого:й.Г.ДІстервега. 

Я.А.Коменського. К.Д.Уминського. У витоків розробки наукових 

основ підготовки нового вчителя стояли такі видатні діячі 

освіти як П.П.Блонський.О.В.Яуначарський.С.Т.Іацький.

Значну цінність для дослідження обраної проблеми 

маить праці зарубІмних вчених, предметом вивчення яких є про

фесійні знання, уміння й навички та методи їх Формування в 

системі підготовки вчителя:О.Березовскі,Б.Бромоек.В.Оконь/Поль- 

ща/:В.КІрщ,Х.Флах.У.Иварцер/НІмеччина/:Г.Атанасов /Болгарія/.

Іирокоиу колу питань професійної підготовки майбут

нього вчителя присвячені праці О.О.АбдуллІної. В.К.Бабансько- 

го.Н.Ф.БІлокур.О.В.Киричука.О.Г.Мороза.В.О.СластьонІна та Ін.

Зміст та методи дидактичної підготовки майбутніх 

вчителів розкривається в працях А.Н.Алексвка. В.І. Брндаря. 

П.Н.Гусака. А.А.Кендвхової. В.О.Онищука. В.Ф. Паламарчук.



t.ll.Підласого. О.Я.Савченко. И.Н.СкаткІна, Д.О Лхорневського, 
І.Н.ИапоянІкової та Ін.

Методичні аспекти підготовки вчителя початкової 

нколи дослідауються в працях Н.Й.БІбік. Н.В.Богдановича. 

Л.О.Варзацької. Л.П.Кочіної, В.Н.Кухар. І.В.Мороза та Ін.

Наукові основи формування педагогічних умінь роз

роблені в працях авторів теорії діяльності / О.Н. Леонтьев.

С.Л.РубІнитейн та 1н./теорії поетапного Формування ровумових 

дій /П.Я.ГальперІн.Н.Ф.ТалйзІна та 1н./, теорії педагогічної 

діяльності / Н.В.КузьмІна.В.О.Сластьон1н,ft.1.Цербаков/.

Одним Із перспективних напрямків удосконалення 

змісту освіти взагалі 1 початкового навчання зокрема е Інте- 

гроюзний підхід до його структури та організації його зас

воєння учнями загальноосвітньої вколи. На думку Н.П.Денен-

чук та С.Б.Кримського теорія Інтеграції наукового знання спи

рається на філософські поломення про те. цо лине синтез знань 

нояе забезпечити уявлення людини про матеріальну єдність сві- 

ту, з чого має починатися або завершуватися наукове пізнання 

Б.Г .Горохов та В.Г.ЛевІн вванають Інтеграцію мівнауковою тео

рією. оскільки процеси інтеграції охоплюють І природничі, і 

гуманітарні науки.

Пери І суттєві кроки у галузі Інтеграції змісту почат

кової освіті робились в 70-тих роках XX століття. Це знайшло 

свій прояв в побудові навчальних програм з ряду предмет!в:ма- 

теиатики, музики, образотворчого мистецтва, праці, тощо.

Сьогодні початкові вколи України працюють за інтег

рованими предметами, серед яких Худояня праця", "Музика І 

рух","Народознавство",тоцо.За Інтегрованою моделлю професора 

Л.В.Тарасова "Екологія 1 діалектика" сьогодні працює понад



* ЗО шкіл України,Росії та Інших країн СИЛ.

Така увага до Інтеграції змісту освіти пояснветься 

реалізаціє» з її допомогоа ряду різноманітних Функцій, серед 

яких увільнення змісту навчання та ліквідація його дублвван- 

ня; узагальнення 1 систематизація розрізнено виучуваних час

тин змісту, чо сприяє формуваннв в учнів елементарної ціліс

ної картини світу: з'ясування сутності 1 властивостей цілого 

з наступним встановленням місця у ньому його основних еле

ментів, засвоєних за умов диференційованого їх вивчення.

Великі мояливості для проведення Інтегрованих ypOKtB 
закладені саме в початковій мколі. Вони зумовлені рядом 

факторів, серед яких є такі: поряд з диференційованими пред

метами /математика, мова, читання/ введені інтегровані нав

чальні предмети з природознавства, народознавства, худомньої 

праці, тоцо; природна потреба колодних школярів пізнавати 

світ цілісно, яким він є насправді /П.П.Блонський/.

Однак педвузи країни це не достати» увагу приділяють 

підготовці студентів до реалізації указаних Функцій засобами 

Інтегрованого кавчання молодмих нколярів. В той час в різних 

регіонах України деякі, школи уме працюють за Інтегрованими 

курсами, експериментальними програмами, тоцо.

9 наявних дисертаціях.присвячених дослідмуваній проб

лемі, Інтеграція змісту навчальних предметів початкової школи 

розглядається, в основному, як засіб Формування світогляду 

учнів.Зовсім відсутні дослідяення проблеми підготовки вчите

лів початкових класів до здійснення Інтегровано го навчання 

в школі. Бракує обгрунтованих рекомендацій з питань техноло

гії проектування та проведення Інтегрованих уроків у почат

ковій школі.



Актуальність проблеми та нерозробленість теорії та 

технології формування у студентів умінь здійснювати Інтегра

цію змісту навчальних предметів початкової аколи й обумовили 

вибір теми дослідаення “Формування у студентів умінь здійс- 

нюзати Інтеграцію змісту навчальних предметів на уроках в 

початковій яколі".

Об’єктом дослідаення виступила професійна готовність 

вчителя початкової аколи.а предметом - формування у студентів 

умінь здійснювати відбір змісту навчального матеріалу з ура

хуванням особливостей організації Інтегрованих уроків у по

чатковій яколі.
Нетоп дослідаення е розробка та обгрунтування сис- 

ієни підготовки стидонтів до проведення Інтегрованих ОРОКІВ 

у початковій яколі.
Гіпотеза дослідаення грунтується на передбачен

ні того, цо формування умінь здійснювати Інтеграцію змісту 

навчальних предметів початкової аколи забезпечується за умов, 

коли:
- урок розглядається як система, в структурі якої 

реалізуються всі компоненти навчання /цільовий, змістовий, 

процесуальний, результативно-оцінний/.ьояний з яких має свого 

специфіку в умовах Інтегрованого уроку:

-вихідним при навчанні студентів умінню здійснюва

ти Інтеграцію знань є відбір змісту навчального матеріалу 

різних навчальних предметів початкової иколи;

-відбір змісту навчального матеріалу за зовні зада

ної теми здійснюється за такими критеріями: врахування сезон

ності розташування тематики навчального матеріалу в підруч

никах: намагання всебічно розкрити сутність виучуваних явищ.



різні форми їх прояву: включення в пізнавальний процес сен

сорної. Інтелектуальної та рухової сфери дитини.

Реалізація поставленої мети та підтвердження гіпо

тези передбачали виріаення таких дослідницьких завдань:

-аналіз різних концепцій інтеграції змісту навчаль

них дисциплін початкової школи;

-системний аналіз навчальних програм та підруч

ників початкової вколи з метою виявлення мояливостей інтег

рації знань і умінь;

-вивчення стану готовності вчителів та студентів до 

проведення інтегрованих уроків;

-розробка моделі Формування у студентів умінь здійс

нювати інтеграцію змісту навчальних предметів початкової шко

ли та експериментальна перевірка її ефективності.

Методологічною основою дослідження виступає філо

софська теорія інтеграції /Н.П.Депенчук/, роботи вчених з 

проблем інтеграції в педагогіцІ/М.И.Берулава, С.9.Гончаренко.

О.Я.Савченко. Ю.С.Тюнников, Н.К.Чапаев/. діалектичний метод 

пізнання дійсності, співвідношення філософських категорій 

"загальне","особливе",, "одиничне'*, філософські полонення про 
єдність і неподільність об'єктивно існуючого оточуючого світу, 

9 ході дослідження враховувались теоретичні поло

ження провідних ві.чизняних та зарубіжних педагогів, психо

логів. Філософів про те. цо в умовах диференційованого нав

чання є можливість і доцільність Інтегрувати зміст автономно 

виучуваних навчальних предметів початкової школи з метою 

створення в учнів цілісних знань про предмети.явица оточую

чого світу,цінністні орієнтації.

9 процесі дослідження використовувався комплекс



теоретичних та емпіричних методів: аналіз науково-теоретичних 

даерел,узагальнення передового педагогічного досвіду, вивчен

ня та порівняльний аналіз програмної документації з навчаль

них дисциплін початкової нколи та з спец1альност1“Педагог1ка 

та методика початкового навчання", спостереаення за ходом нав

чального процесу, усне та письмове опитування студентів педа

гогічного факультету та вчителів икіл, анкетування студентів 

педагогічного факультету.педагогічний експеримент.Для обробки 

та Інтерпретації отриманих у ході експериментальної роботи 

даних використовувався кількісний та якісний аналіз результа

тів досдіднення.
Наукова новизна роботи полягає в обгрунтуванні 

структури навчальної діяльності студентів, в умовах якої фор

муються уміння розробляти плани-конспекти, проводити уроки з 

Інтегрованим змістом. Обгрунтована структура такого навчання 

включає специфічно організований зміст програми підготовки 

вчителя, форми організації навчальної діяльності та методи 

засвоєння знань з теорії та технології здійснення Інтегрова

ного навчання у початковій мколі.

Особистий внесок автора дослідаення полягає в роз

робці та впровадаенні системи підготовки вчителя початкових 

класів до здійснення Інтегрованого навчання, яка включала: 

-ознайомлення студентів з науковими дослїдненнями 1 

практичними досягненнями з проблеми Інтеграції змісту нав

чальних предметів початкової аколи;

-Формування у студентів переконаності в необхідності 

1 доцільності Інтегрованого навчання молодших школярів;

-розкриття мовливостей та Функціональної доцільності 

інтегрувати зміст навчальних предметів початкової иколи з ви-



-  ? -

користанням існуючих їнтвгррваних і диференційованих програм 

та підручнників;

-Формування у студентів умінь планувати та здійс

нювати інтегроване навчання учнів початкової аколи.

Теоретичне значення роботи полягає в розробці нау- 

. ково-обгрунтованого поетапного Формування у студентів умінь 

' здійснювати Інтеграцію змісту навчальних предметів на уроках 

початкової аколи; у систематизації та розкритті сутності по

нять "інтегроване навчання", "інтегрований урок", "структурно 

простий" та “блок-урок".

Практичне значення роботи полягає у мояливості впро

вадження запропоновоної системи здійснення інтегрованого 

навчання молодших школярів при підготовці вчителів почат

кових класів у вузах та середніх спеціальних закладах, на кур

сах професійного вдосконалення кваліфікації вчителів почат

кових класів.

Надійність і вірогідність основних висновків дисер

таційної роботи забезпечується методологічною обгрунтованістю 

вихідних позицій; використанням комплексу взаємодоповнюючих 

методів, адекватних предмету, меті та завданню дослідження; 

репрезентативністю учасників педагочного експерименту та його 

результатами; об'єктивністю критеріїв оцінки кількісних та 

якісних показників експериментальних даних;апробацією основ

них результатів 1 висновків дослідження в практиці роботи ін

ших вузів.

На захист виносяться такі положення:

І. В сучасній початковій жколі не Існує єдинної кон

цепції Інтегрованого навчання учнів.



2. Иіжпредметні зв'язки.які иироко використовуються 

8 практичній РОБОТІ вчителів, ливе створввть предумову ДЛЯ 

інтеграції змісту освіти, сприявть поглиблена та системати

зації знань, але проблему Інтеграції знань не вирішить.

3. Вчителі-практики та майбутні педагоги потребуоть 

специфічних знань 1 умінь об'єднувати часткове знання в за

гальне /цілісне/ за допомогою операцій групування, класифі

кації.типізації. коли з певної ЦІЛІСНОСТІ виділяється елемент 

для його вивчення.а після засвоєння він повертається в ц1л1с

ність. вступає з Іниими елементами у певні зв'язки -оязки за допомо

гою актів синтезу, асиміляції та взаємодії.
4. Формування у студентів умінь проводити інтегро

ntmutft СЬОГОДНІ системі ДИфЄрЄНЦІЙ0ВвН0-ІНТЄГр0- 
вані уроки 8 ДІИЧІЙ сьш д простого^,нт егроьА ного
аного навчання здійснюється на базі моделі уроку та блоку

уроків поданої в дисертації.
Апробацій та впровадження результатів дослідження.

основні положення дослідження повідомлялись та обговорювались 

„а засіданні кафедри педагогіки та нетодики початкового нав

чання Українського державного педагогічного університету 

їм. И.П.Драгоманова /1991-1995р.р./. на звітних наукових 

конференціях кафедр Ш Ш  їй.И.П.Драгоманова /1991-1995р.р./. 

міжвузівських науково-практичних конференціях: " Науково-пе

дагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі" /Київ.1991/. 

••Педагогічна спадаина Я.Д.Коменського 1 перспективи розвитку 

народної освІти'7Переяслав-Кмельницький, 1992/:про результати 

роботи повідомлялось на науково-практичному семінарі по книзі 

О.Я.Савченко ”9рок у початковій акол!" та науково-практичній 

конференції "Икола майбутнього. Якій їй бутиї'УЯкраїнський ко

‘ лея.м.Київ,1994р./.



На основ! результатів дослідіення розроблено спецкурс 

"Особливості підготовки та Проведення Інтегрованих уроків у 

початковій аколі", який апробовано 1 впровадкено в Уманському 

державному педагогічному Інституті їм.П.Г.Тичини та Україн

ському державному педагогічному університет! Ім.Н.Д.Драгоманова.

Структура роботгі складається Із вступу, двох розг 

Ділів. висновків . списка використаної літератури, додатків. 

Дисертація Ілвстрована таблицями та схемами.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обгрунтовано актуальність теми дослідіення. 

визначена його об'єкт, предмет* гіпотезу та завдання: дана 

характеристика використаних методів, розкрито наукову новиз

ну. теоретичне та практичне.значення дисертації, її апроба

ція, сформульовано основні полонення. які виносятся на захист.

У пермому розділі "Інтеграція змісту навчальних пред

метів початкової «коли як теоретична 1.практична проблема" 

розкривається зміст поняття "Інтеграція", Інтегрований урок". 

"Інтегроване навчання".Подасться Історичні відомості про роз

виток даної проблеми в педагогічній науці; розглядаються різ

ні концепції Інтеграції змісту навчальних предметів у почат

ковій «колі; виясняється стан здійснення Інтеграції змісту 

освіти в початковій аколі та визначається готовність студен

тів до проведення інтегрованих занять у початкових класах.

Зазначається, но дидактично правильно організована 

Інтеграція змісту навчальних дисциплін кае спряти підвищенню 

наукового рівня навчання,забезпеченню природних зв'язків мів 

виучуваними процесами 1 явищами оточуючого світу,розкриваючи 

його матеріальну єдність. При цьону розвивається діалектичне



І системне мислення учнів, гнучкість розуму, вміння система

тизувати І узагальнювати знання з різних предметів І наук

Вивчення та аналіз філософської літератури з проблеми 

Інтеграції дозволив зробити теоретичні висновки про те цо 

інтзграція - одна Із сторін процесу розвитку, а в ролі інтег

руючого фактора виступає наукова картина оточуючого світу

Аналіз дидактико - методичної літератури дав змогу 

переконатись в тому, «о до Ідеї єдності знань. їх цілісності 

звертались Я.А.Коиенський, И.Г.Дістервег. К.Д.Унинський 

П.П.Блонський. Вони вказували на природну потребу молоДИИх 

□колярів пізнавати світ цілісно, яким він е насправді.

Інтеграція знання - проблема надзвичайно мирока ^  

дослідяеннями займаються багато вчених-дидактів: Н.Н. Берула

ва,Ю.І.ДІк.К.З.Вунусова.С.У.Гончаренко.В.І.Мальований,0.Я Сав
ченко, Л.В.Тарасов. С.И.Тюнников та Ін..Інтегровані тенденщГ 

знаходять свій прояв у дослідаеннях проблем коиплесного під 

ходу до навчання І виховання /П.Кубанський, Е.І. Ноносз 
И.М.Потайник та 1н./.

Так, С.Ю.Тюнннков дає визначення змісту І уц08а 

Інтеграції І визначає її ознаки. О.Есралава дослідвуе 

неси Інтегрування зиісту професійно - текнічного навчання 

К.І.Іунусова разои з Інвини казахський вченими пропонує' 

будувати навчальний процес у середній загальноосвітній ц„олі 

на Інтеграції змісту навчальних предметів /на ноеній основі/ 

С.а. Гончаренко та І.І. Иальований. дослідмувчн Інтеграцію* 

зиісту осріти. вказувть на її переваги та недоліки, о.д.Сав- 

ченко вивчає передовий досвід вчителів початкових класів 

■кіл Вкраїни з проблеми Інтеграції змісту навчальних предме

тів. узагальнив його, визначає доцільність Інтегрованих уро-
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к*в в початковій околі, тощо.

Концепція початкового навчання,яка розробляється під 

керівництвом Н.Ф.ТализІної та Н.Г.СалмІної,передбачає введен- 

ня комплексних предметів: а/природознавство, яке включає фі- 
еичні. хімічні, біологічні та географічні знання; б/естетич- 

ний цикл, який одночасно знайомить з музикою, яивописом» ху

д н і м  словом як різними способами зобрамення дійсності; 

в/одночасне вивчення рідної та іноземної мови.

Проект “Школа дитинства** /Б.ЛевІн та 1н./ передбачає 

не тільки формування з дитини перетворюючої діяльності, а й 

споглядання світу 1 себе в ньому.

Д.Мансфельд пропонує у процесі вивчення н.ови прагну

ти до створення Цілісної картини світу на основі об'єктивної 

дійсності.,/ природа, суспільство, духовна культура/. За його 

програмою працюють близько десяти вкіл Московської області.

В.П.Тиценко пропонує орієнтовну програму Інтегровано

го курсу д о  1-4 класів сільських икіл “Худояня праця**. На 

даний час початкові класи багатьох окіл України працюють згід

но програми інтегрованих курсів "Музика 1 співи" та “Художня 

праця". В масовій практиці в умовах диференційованого кавчан

ня вчителі проводять Інтегровані уроки в залежності від виу

чуваного матеріалу.

У процесі вивчення передового досвіду з проблеми Ін

теграції змісту навчальних предметів початкової вколи, від

відання інтегрованих уроків у вчителів Українського колежу 

/с/щ N272, и. Київ/, загальноосвітніх вкіл мм.Києва та Умані 

ми переконались, ио за браком узгодшеної концепЩї Інтегрова

ного навчання колодних школярів вчителі саиотувки Інтегрують 

зміст навчальних предметів, оскільки це сприяє підвиненню нау-
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нового рівня навчання, розвитки систеиного мислення та уза

гальненню знань з різних предметів І наук.

Аналіз різних. Існуючих у нас 1 за рубенеи.концепцій 

Інтеграції змісту навчальних дисциплін засвідчує.що цікавість 

до даної проблеми з роками зростає. Увага вчених до процесів 

Інтеграції змісту навчальних предметів пояснюється тим. що 

останнім часом цілісне знання ставиться в основу розвитку 

особистості.

Виходячи з викладеного.ми зосередили свою увагу на 

моаливості 1 доцільності здійснення Інтеграції змісту дифе

ренційованих навчальних предметів початкової вколи. З цією 

метою було проаналізовано зміст програм та підручників з різ

них предметів в початкових класах. Результати аналізу підтвер

дили наяе припущення про те, що в умовах диференційованого 

навчання є можливість І доцільність Інтегриватн зміст предме

тів за тематичним принципом.. Причому з Інтегрованих предметів • 

мояна проводити звичайний урок /за класифікацією В.О.Онищука/, 

а зміст кількох уроків мошка Інтегрувати.об'єднуючи їх за виз

наченим змістом.

Цоб переконатись в необхідності грунтовної підготов

ки студентів до проведення Інтегрованих уроків, вироблення у 

них умінь Інтегрувати зміст навчального матеріалу, виявлення 

рівня їх сфоршованості, нами була вивчена готовність студен

тів до проведення Інтегрованих занять у початкових класах. 

Обстещувалися студенти III курсу стаціонару /16? осіб/ 1 пра

цюючі вчителі-студенти IU курсу заочної Форми навчання /120 

осіб/. Звашаючи на те. що ніхто з них цілеспрямовано не нав

чався складати 1 проводити Інтегровані уроки-, завданнями для 

контрольного зрізу виступали знання про зміст Інтегрованого



Ироку.послідовність його компонентів, про мету Інтегрованого 

^реху та його тип. Для цього студентам було запропоновано ви

брати тему інтегрованого уроку, скласти план-конспект І про

вести урок. Із групи студентів III курсу в цілому справились 

Із завданням 47.456 піддослідних. 49.?Х студентів підготовили 

Уроки з використанням мііпредметних зв’язків; 1,?х студентів 

провели узагальнюючі уроки без будь-яких ознак Інтеграції та 

1.2Х студентів склали план-конспект уроку.о зміст якого .ними 

було вкладено всі їм відомі форни І методи роботи.на иаль. 

безрезультатно, оскільки урок не пав логічної побудови. Серед 

вчнтолів-студеіітів 02.SX справились із завданням. 17.5Х респон
дентів склали гшш-нонсшгкг узагальнюючого уроку з викорис

танням utхиродметанк зв’язків.

За допомогою аналізу складених пяанів-конспектів уро

ків, анкетування, співбесід, спостереження за проведенням уро

ків було виявлено рівні? готовності студентів до здійснен

ня інтегрованого навчання щолошх «солярів.Студенгк.які нав
чались за традиційних підходів до Формування умінь складати 

І проводити загальноприйняті уроки, характеризуються різ

ними рівнями сформованої знань і умінь в галузі інтеграції 

змісту навчальних предметів.Студентам стаціонару високий рі

вень притаманний 19,8Х,достатній 26.IX,середній - 49.7Х,низь
кий- 2, 4Х. заочний Формі -високий - 47,5Х.достаній - 35Х. се
редній - 17.ЗХ. низький - відсутній. Високий показник студен
тів заочної Форми навчання поясняється тим, до вони більмб 

уваги приділять вивченим наукоьо-кетодичної літератури, вив- 

чавть передовий досвід, тощо.

Такі результати иовна пояснити недостатньов теоретич

ною розробленістю проблеми, відсутністю методичних розробок.



неувагою окремих педагогів-методистів до даної проблеми при 

підготовці студентів, тоцо.

З погляду автора, в системі професійної підготовки 

вчителя велика роль налеаить взаємодії дидактики та окрених 

методик, на базі яких мають формуватися у студентів знання й 

уміння Інтегрувати зміст предметів початкової иколи.

Формування у студентів унінь проводити уроки з інтег

рованим змістом здійснювалося за експериментальною методикою, 

якою передбачалось: a/теоретичне осмислення студентами прин

ципу Інтеграції змісту навчальних предметів початкової вколи: 

б/забезпечення розуміння взаємозв’язку Інтеграції та диферен

ціації в навчальному процесі; в/розкриття структури та особ

ливостей побудови різних видів Інтегрованих уроків у початко

вій вколи г/ будувати та здійснювати Інтегроване навчання 

молодиих иколярів.

За цього попередньо сформовані дидактичні та методич

ні знання й уміння виступали теоретичною базою технології 

навчання студентів інтегрувати зміст навчальних предметів по

чаткової нколи, а суто технологічні процедури /постановка ме

ти 1 завдань уроку, вибір його змісту, методів І форм навчаль

ної діяльності учнів/ Формувалися в процесі роботи з спеціаль

но розробленими иоделями-схенани Інтегрованих уроків різних 

структур.

У другому розділі дисертац1їнСистема підготовки сту

дентів до здійснення Інтегрування змісту навчальних предме

тів початкової иколи" подано методику організації Формуючого 

експерименту, розкрито зміст експериментального навчання сту

дентів. представлено результати досліднення.

Програма експериментального формування у студентів



Умінь здійснювати Інтеграцію змісту навчальних предметів по

чаткової ітколи базується на моделі диференційовано-інтегро

ваного навчання молодаих иколярів. Вихідним за цього виступа

ли кета І завдання Інтегрованого навчання в умовах існування 

програй 1 підручників, побудованих на диференційованій та 

Інтегрованій основах. Оскільки в даний час в початковій мколи 

працюють за двома підходами до побудови змісту навчальних пред

мет їв .то студенти навчалися процедурам Інтегрування спочатку 

на змісті інтегрованих предметів /світ навколо тебе, народо

знавство. худокня праця, томо/.а після - за диференційованим 

змістом. За цього основна увага приділялась технології побу

дови змісту Інтегрованих уроків на матеріалі двох і більме 

предметів.

Зміст інтегрованих предметів формувався на базі так 

званих структурно простих інтегрованих уроків, дидактично 

класифікованих за домінуючої мети В.О.Онищуком. Це уроки зас

воєння знань. Формування умінь, застосування знань 1 умінь. 

Узагальнення і систематизації знань, томо. Урок будь-якого 

виценазваного типу перетворювався в інтегрований засобами ме

ти і завдань, спрямованих не отримання інтегрованого резуль

тату. та інтегрованого змісту виучуваного матеріалу.

Уроки, побудовані на матеріалі різних предметів, 

зміст яких дозволяв групувати знання та уміння за спільними 

темами, нами віднесені до структурно-складеннх /Інтегровані 

блоки уроків /. У такому блоці занять поєднується декілька 

уроків різних типів.ноікнй з яких мав свою структуру. Напри

клад. періий урок присвячується засвоєнню нових знань: дру

гий - формуванню умінь і навичок: третій - творчому застосу

ванню знань, умінь і навичок, отриманих на пермих двох уроках.



В результаті проведення трьох уроків загального тематичного 

блоку діти пізнають суть певного явица /наприклад, з природо

знавства - “Осінь”. "Весна” та Ін./ та навчаються його відоб

разити в налвнках. ліпленнях, конструюванні, віриах.тоцо. Ча

совий вираз такого уроку: 30хв.+30хв.+30хв.

За наиого підходу Інтегрований структурно - простий 

урок, зміст якого будується на основі наявних Інтегрованих 

підручників, має одну дидактичну мету, а Інтегрований блок 

уроків - наскрізну дидактичну мету І окремі цілі кояного 

складника Інтегрованого блоку, досягнення яких сприяє Інтег

рації розрізнено засвоєного змісту в структурі окремих уроків

Формуючий експеримент проводився в природних уновах 

навчального процесу на базі Українського дернавного педаго

гічного університету їм. М.П.Драгоманова та Уманського дер- 

мавного педагогічного Інтитуту їм. П.Г.Тичини.

В експерименті брали участь дві групи студентів пе

дагогічного факультекту УДПУ ім.Н.П.Драгоманова та одна гру

па педагогічного факультету УДПІ їм. П.Г.Тичини як експери

ментальні. Для співставлення результатів було обрано три 

контрольні групи: одна з УДПУ їм. Н.П. Драгоманова. дві - з 

УДПІ їм.П.Г.Тичини /того в факультету/.

Навчання в експериментальних групах було організова

но відповідно до розробленої методики. В контрольних групах 

навчання здійснювалось за традиційної системи підготовки.

Експериментальне навчання здійснювалось в три етапи.

На периому / підготовчому / етапі здійснювалась теоретична 

підготовка студентів в галузі дидактичних основ методики по

чаткового навчання. Вивчались теорія І практика диференційо

ваного навчання учнів початкової вколи. На цій базі форнува-



лися знання про Інтегровані підходи до відбору змісту нав

чального матеріалу, моделі Інтегрованих простих уроків. їх 

спільне І відмінне з диференційованими уроками.

На другому етапі, при вивченні окремих методик сту

денти вчи’лись синтезувати знання з дидактики та методик, ви

конували різні завдання: аналізували зміст програми та під

ручники початкової вколи та визначали мояливість об’єднання 

матеріалу різних предметів; розв'язували навчальні ситуації 

Інтегрованого змісту: створювали практичні завдання, виконан

ня яких вимагало застосування інтегрованих знань; розробляли 

плани-конспекти уроків загально-дидактичного та інтегровано

го характеру.

На третьому етапі навчання студенти застосовували І 

вдосконалювали свої знання І вміння з даної проблеми під час 

-педагогічної практики в «колі.

У процесі експериментального навчання проводилась 

спеціальна робота по Формуванню теоретичних знань та практич

них умінь студентів з проблеми Інтегрованого навчання.Б лек

ційній Формі занять студенти знайомились з радикальними змі

нами в системі освіти, з концепціями Інтегрованого навчання 

■молярів та Історичними відомостями з даного питання, з сис

темою Інтегрованого навчання в зарубіяних країнах та в Укра

їні. На лабораторно-практичних заняттях майбутні вчителі вчи

лись синтезувати знання з дидактики та окремих методик в 

умовах побудови структурно простих та складених уроків Інтег

рованого змісту. Вони вправлялись у формуванні усіх коипонен** 

тів уроку: простої та наскрізної йети уроку - блоку, змісту 

навчального матеріалу, методів засвоєння знань» форм органі

зації навчальної діяльності. Велика увага приділялась тема-



тичному та календарному плануванню Інтегрованих уроків.

Ефективність апробованої систеии роботи по формуван

ню умінь Інтегрувати зміст навчального матеріалу підтверджу

ються даними аналізу виконання студентани завдань контроль

них зрізів, які здійснювались за трьома параметрами:

1. Осмисленість та дієвість знань з теорії Інтегра

ції та її особливостей використання в початковій иколі.

2. Моделювання окремих навчальних ситуацій з Інтег

рованим змістом.

3. Проектування Інтегрованих уроків різних структур 

/уміння конструктивно - проектуючої діяльності, в ході якої 

проявляються знання й вміння Інтегрувати зміст предметів/.

За кожним Із указаних параметрів студентам контроль

них І експериментальних груп пропоновувалися завдання, вико

нання яких оцінювалося за критеріями повноти І правильності.

Для встановлення ефективності формування у студентів 

професійних умінь Інтегрувати зміст предметів використовува

лась критеріальна оцінка ефективності /К/. яка давала ионли- 

вість визначити рівень відповідності реальних результатів 

запланованому нормативу. Критеріальна оцінка ефективності 

використовувалась при встановленні ефективності з кожного па

раметру, а такон при загальній оцінці сформованості умінь. 

Експериментальна підготовка вважалась ефективною,якщо К> 2,7.

При визначенні /К/ - коефіцієнту ефективності експе

риментального навчання,який являє сосбою середнє арифметичне, 

отримано такі результати: Кі=2,84, К2= 1,85. де К1 - середнє 

статистичне в результаті експериментальних, а К2 - середнє 

статистичне результатів контрольних груп.

Одеряаний коефіцієнт ефективності навчання /К1> К та



K2 < K / дозволяє говорити про те, що в умовах традиційного 

навчання у студентів слабко формуються уміння Інтегрувати 

зміст навчального матеріалу. Тм бракує специфічних знань про 

суть Інтеграції, практичних умінь Інтегрувати зміст навчання, 

ставити мету уроку, добирати нетоди засвоєння знань. Вказані 

знання та вміння в експериментальних групах в перевамній 

більшості випадків чітко проявляються. 82.2У. студентів, які 

навчались за експериментальною методичного, успішно володіють 

уміннями складати 1 проводити уроки в початковій школі на Ін

тегрованій основі. Вони здатні теоретично обгрунтувати до

цільність проведення будь-якого Інтегрованого заняття, мето

дично його забезпечити, узгодити вибрану мету та завдання 

уроку, методи навчання, форми організації навчальної діяль

ності, тощо.

Таким чином результати експериментального навчання 

дозволили зробити висновок про ефективність запропонованої 

методики та доцільність її використання в практичній підго

товці вчителя початкової школи.

У висновках викладені основні результати досліджен

ня, накреслені можливості практичного застосування розробле

них рекомендацій І висвітлені окремі аспекти подальиого до

слідження проблеми.

Результати дисертаційного дослідження дали можливість 

зробити такі висновки:

І. Відсутність теоретичних досліджень та недосконалість 

методичних розробок з досліджуваної проблеми значно утруднює 

роботу вчителя по формуванню у дітей Інтегрованих знань. Ця 

робота ускладнюється ще й тим,що з багатьох навчальних пред

метів відсутні програми, побудовані на принципі Інтеграції;



sutcT майне всіх нкільних підручників не містить інтегрова

ного матеріалу.завдання з інтегрований змістом у них відсутні.

2. В умовах диференційованого /автономного/ вивчення ок

ремих навчальних предметів початкової иколи об’єднання част

кового знання в загальне, синтез окремих ознак, властивостей, 

по вивчаються окремо на споріднених навчальних предметах, 

моае забезпечуватися на спеціально організованих уроках, які 

отримали умовну назву ’інтегровані уроки".

3. Структура інтегрованих уроків, на яких досягається 

одна дидактична мета, цо реалізується за допомогою психоло

гічного механізму засвоєння нового інтегрованого знання, або 

формування Інтегрованого уміння моне бути віднесена до понят

тя "структурно простий інтегрований урок".

Змістом таких уроків є. найчастіае, навчальні пред

мети. побудовані на основі наявних навчальних програм, роз

роблених з урахуванням принципу мівпредметної інтеграції.Ти

пізація таких уроків здійснюється з урахуванням суті дидак

тичної мети, а тому загальні вимоги до традиційних уроків 

моауть бути перенесені на інтегровані уроки.

4. Уроки з різних предметів,зміст яких дозволяє інтегру

вати знання учнів за спільними темами, доцільно групувати в 

блоки з метою цілісного засвоєння навчального матеріалу учня

ми.Такі структурно - складені уроки оформлені в поняття "інте

гровані блоки уроків”.структура і результати яких залеаать від 

наскрізної мети та цілей коаної складової всього блоку.

5. Уміння інтегрувати зміст навчальних предметів почат

кової вколи успіино Формуються,коли загальнопедегогІчні, ме

тодичні знання та уміння переносяться в умови спеціальної 

підготовки студентів до здійснення інтеграції змісту почат-



нової освіти учнів за рахунок введення спецкурсу з цих питань.

Формування знань, умінь І навичок Інтегрувати зміст 

навчальних предметів е складним дидактичним процесом,що охоп

лює три аспекти: формування мотиваційної спрямованості сту

дентів.забезпечення теоретичними знаннями та формування прак

тичних умінь розробляти плани-конспекти та проводити Інтег

ровані уроки в аколі.

б. Проведене дослідкення дало моаливість встановити, по 

формуванню знань І умінь Інтегрувати зміст навчальних пред

метів початкової иколи сприяє забезпечення взаємозв'язку иія 

дидактичною,методичною та специфічною підготовкою студентів, 

зміст якої подано в додатку.

?. Проведене дослідаення підтвердило прилучення про те, 

цо формування умінь здійснювати Інтеграцію змісту навчальних 

- предметів початкової вколи успінно відбувається за умов, ко

ли урок розглядається як система , в структурі якої реалізу

ються всі компоненти навчання /цільовий, змістовий, процесу

альний, оцінювально-результативний/, кояний з яких має свою 

специфіку в умовах Інтегрованого уроку.Вихідним при навчанні 

студентів умінням здійснювати інтеграцію знань є відбір зміс

ту навчального матеріалу з різних навчальних предметів по

чаткової «коли. Останнє випливає з намагання всебічно роз

крити сутність виучуваних явич та різні Форми їх прояву, 

включення в пізнавальний процес максимальної кількості сен

сорної Інтелектуальної та рухової сфер особистості молодяого 

школяра. .

Дана дисертаційна робота не претендує на розв’язан

ня всього кола питань, пов’язаних з дослідяуваною проблемою.

У цьому плані подальиоиу дослідяенню підлягають питання змі-



ни мотиваційного компоненту особистості студентів педвузів 

щодо Інтегрованого навчання молодиих аколярів: повного пере

ходу молодиих класів початкової вколи на Інтегроване навчан

ня /система Інтегрованих уроків/ в умовах диференційованого 

навчання, тощо.

Основні полонення дисертації викладено у публікаці
ях автора:

1. Вивчення величин в початковій иколі /на матеріалі 

математики, природознавства, трудового навчання /: Нетодичні 

рекомендації.-К.1988.-4бс./у співавторстві //рос.мовою,70Х/

2. Дидактичні Ігри на уроках математики/: Нетодичні 

розробки. - Умань, 1992. - 24с. /у співавторстві,75/і/

3.Особливості підготовки та проведення Інтегрованих 

уроків у початковій иколі/: Навчальна програма спецкурсу для 

студентів педагогічних університетів та Інститутів.- К : УДП9, 

1995.-20с. /у співавторстві,70Z/

4. Формування Інтересу до вимірювання площі //Почат

кова икола.—1989.-N1 .-С.19-22.

5. Взаємозв'язок геометричної фігури та величини у 

початковій математицІ//Початкова икола.-1990.-N6.-C.71-73.

6. Активізація пізнавальної діяльності при вивчен

ні мір часу //Начальная икола^-^б.-С.43-44 /рос.мовою/

7. Концепція навчання учнів на міяпредметній основі 

//Проблеми розвитку психолого-педагогічної науки у науково- 

технічній творчості молоді: 3 6 .наук.праць.- Переяслав-Хмель- 

ницький.- 1993.-С.44-45

8. Екологічне виховання молодиих иколярів на уроках 

математики при вивченні величин //Науково-педагогічні проб

леми підготовки вчителя у вузі: Тези науково - практ. конф.-



Київ, 1991.-С.215-216

9. Використання мінпредметних зв’язків в початковій 

пколі для здійснення всебічного розвитку нколярів //Педаго

гічна спадщина Я.А.Коненського І перспективи розвитку народ

ної освіти :Тези науково-теорет.конФ.- Переяслав- Хмельниць

кий.- 1992.-С.48-49.

10. Шляхи поліпиення початкового навчання //Педаго

гічна спадщина Я.Йєменського І перспективи розвитку народ

ної освіти :Тези науково-теорет. конф.- Переяслав-Хмельниць- 

кий.- 1992.-С.49-50. /у співавторстві.7 5 ' / . /

11. Вивчення вимірювання площ на уроках математики

І природознавства //Екологічне виховання в закладах народної 

освіти /тези виступів/.-Черкаси .-1990,-С.43-45/ у співавтор

стві ,75И/.

12. Перевірка знань, умінь I навичок учнів початко

вих класів ари вивченні величин//Проблеми навчання та вихо

вання в уновах становлення єдиної системи безперервної осоI- 

тиїТези наук.конф.-Черкаси.-1990.-С.10-11

А Н Н 0 Т А Ц І Я.

Комар 0.А. "Формирование у студентов умений осущест- 

влять интеграцию содернания учебнмх предиетов на уроках в 

начальних класах". Днсертация на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -тео- 

рия и история педагогики.УГПУ ии.Н.М.Драгонанова,-Киев,1995.

Зацищается модель дидактической подготовки будучих 

учителей начальних классов к осуществленига интегрированного 

обучения младвих икольников. а такяе результати ее експери

ментального применения. Установлено, что она долина отраиать 

основнне компоненти деятельности студентов по подготовке и



проведенип интегрированних уроков, построенннх на основе йй- 

тегрнрованного содержания.

Осуществлено внедрение предлоіеной модели.На основе 

проведенного исследования разработан спецкурс"Особености под- 

готовки и проведення интегрированних уроков в начальной вко

ле”. Целесообразно ввести зтот спецкурс в учебннй план педа- 

гогических факультетов вузов с цельп усоверменствования про- 

фесиональной подготовки студенток.

Ключові слова: Інтегрований урок, Інтегрований блок 
уроків, наскрізна мета.

Д Н Н О Т А Т  І О Н .
Komar О. A. "The Forming of Students', SKI 11s of Rea

lizing the integration of subjects' contents at the lesson 
in Junior Forms".

Dissertation for the academic degree of Coudldate of 
Pedagogical Science on Speciality із.oo. 01 - Theory and His
tory of Pedagogics. UKralnan State Pedagogical University nam
ed after H. Drahomanov. - Kyiv, 1990.

The model of didaKtic preparation of future teachers 
of Junior forms for the development of integrative education 
of schoolchildren as far the results of its experimental lnve 
rimentai investigation are defended in the thesis.It is es
tablished that It must reflect the main components of stu
dents' activity in conducting and preparing for an integra
tive lesson on the basis of it's integrative contents.

The special course "The peculiarities of preparation 
for Integrative lessons at Junor school "is worKed out on 
the basis of this lnvertion. It is necessary to include this 
special course In a scientific plan of pedagogical faculties 
at higher educational establishments, the aim of It is the 
further development of professional preparation of students.

Key words:integrative lesson, integrative blocK of 
subjects, the aim Which goes through the blocK of lessons.
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