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Анотація. У статті розглянуто своєрідність організації інтегрованих
уроків у початковій школі, вікові та індивідуальні особливості учнів
початкових класів, відмінності інтегрованих уроків від традиційних, форми і
функції

інтегрованих

уроків

в

початковій

школі,

міжпредметність

інтегрованих уроків, компетентність вчителя початкових класів в умінні
використовувати знання учнів з однієї дисципліни при вивченні іншого
предмета. Опрацьовано функції, види та типи інтегрованих уроків.
Представлено, як інтегровані уроки можуть зробити освітній процес
захоплюючим і цікавим для школярів.
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особливості організації інтегрованих уроків, початкова школа.
Розробку теоретичних основ інтеграції в освіті почали такі педагоги, як
Я.А. Коменський [3], Д. Дьюї [5], К.Д. Ушинський [3] та ін. Теорія інтеграції
освіти в науці представлена як система педагогічних знань, основу якої
складає ряд фундаментальних праць.
На основі аналізу науково-педагогічної літератури ми зробили спробу
узагальнити існуючі в сучасній науці визначення інтеграції в освіті. Під
інтеграцією в освіті дослідники розуміють процес і результат розвитку,
пов'язаного з об'єднанням в ціле раніше розрізнених частин. Цей процес
може бути здійснений як в рамках однієї системи, так і в рамках декількох.

Отже, сутністю процесу інтеграції в освіті є якісні зміни в середині кожного
елемента, що входить у новостворену систему.
Інтеграція в освіті має свої конкретні, що відрізняються від інших видів
інтеграцій сутнісні характеристики: цілі, завдання, принципи, особливості,
форми, методи, зміст. В останні роки положення теоретичних основ
інтеграції в освіті досить інтенсивно розвиваються. Що стосується
особливостей організації інтегрованих уроків в початковій школі, то треба
виділити кілька таких:
- по-перше, початкова школа є першою сходинкою обов'язкової загальної
освіти,

де

тільки

починається

цілеспрямований

процес

розвитку

і

формування компетенцій.
- по-друге, це вікові, індивідуальні, психолого-педагогічні особливості, які
впливають на вибір цілей і завдань, форм і методів освіти.
Такий підхід пояснюється тим, що учні першого класу, що проходять
адаптаційний період у школі, сильно відрізняються своїми компетенціями від
учнів четвертого класу. Справа в тому, що інтегровані уроки, в принципі, є
точкою перетину двох або трьох навчальних дисциплін і повинні стати
найвищою точкою засвоєння навчального матеріалу. Інтегрований урок
насичує учнів великим об'ємом інформації, до чого ще не готові учні
першого класу. До того ж у них не сформовані вміння аналізування,
зіставлення,

пошуку зв'язку між

Нагромадження

навчальної

предметами і явищами дійсності.

інформації,

застосування

невиправданих

інтерактивних методик роботи можуть втомити учнів, і все це може привести
до зворотнього освітнього ефекту.
У той же час вже «досвідченим» учням інтегрований урок дає
можливість

ґрунтовніше

сприйняти

навчальний

матеріал,

він

стає

привабливою формою пробудження інтересу і стимуляції пізнавальної
активності. Особливістю інтегрованих уроків є відмінність їх структур від
традиційних уроків: чітке науково-методичне цілепокладання, системність і
стислість

навчального

матеріалу,

логічна

взаємозумовленість

і

взаємопроникнення

матеріалів

інтегрованих

навчальних

дисциплін,

інформативна ємність навчального матеріалу, педагогічна доцільність
інтегрування змісту навчальних дисциплін і т. д. [2, с. 98].
Згідно з існуючими теоретичним основам інтегровані уроки бувають
таких типів: урок-дослідження, урок-екскурсія, урок-подорож, проблемний
урок, урок-практикум, урок-твір, урок - ділова гра, театралізований урок,
урок-диспут, урок-діалог, урок систематизації та узагальнення знань, урок захист творчих і навчальних проектів і ін.
Закон дозволяє реалізувати при проведенні інтегрованих уроків
різноманітні форми робіт з учнями початкових класів: фронтальну, групову,
парну, індивідуальну, що дозволяє урізноманітнити реалізацію діяльнісного і
системно-діяльнісного підходу в навчанні.
Згідно з думкою А.Я. Данилюка сьогодні педагогічною концепцією
теорії інтеграції в освіті визнана концепція особистісно-орієнтованої освіти.
Він вважає, що інтеграцію в організації навчання можна поділити за
методами, прийомами, способами, рівнями, напрямками на такі види:
- тематичну міждисциплінну (два-три навчальних предмета розкривають
одну тему);
-

проблемну

(одну

проблему

вирішують

методами

різних

наук);

- концептуальну (концепція розглядається різними навчальними предметами
в сукупності всіх засобів і методів);
-

теоретичну

(філософське

взаємопроникнення

різних

теорій)

Він вважає, що принцип інтеграції є провідним при розробці цілей і
результатів навчання, визначаючи його зміст, форми і методи. Отже, згідно з
думкою А.Я. Данилюка інтегративний підхід означає реалізацію принципу
інтеграції в будь-якому компоненті педагогічного процесу, забезпечує
цілісність і системність педагогічного процесу [4, с.127-128].
З точки зору такого підходу можна виділити такі функції інтегрованих
уроків:

- методологічна - спрямована на оволодіння учнями основами наукових
знань, пізнання шляхом використання сукупності науково обґрунтованих
методик;
- світоглядна - спрямована на розширення знань учнів , розширення
загальних уявлень учнів про світ, знань про людину;
- освітня - спрямована на досягнення учнями конкретного рівня розвитку
пізнавальних потреб і здібностей;
- виховна - забезпечує розвиток загальної культури школяра, шанобливого
ставлення до себе і оточуючих, прагнення підтримувати моделі поведінкової
культури, прийнятої в суспільстві;
- розвиваюча - спрямована на розвиток пізнавальної активності, подолання
інертності мислення, розширення кругозору;
- комунікативна - реалізується в процесі встановлення зв'язку між минулим і
справжнім, в спілкуванні з однокласниками і з учителем;
- конструктивна - спрямована на вдосконалення змісту навчального
матеріалу, технологій навчання;
- компенсуюча - реалізується за допомогою систематизації навчального
матеріалу, компенсуючи той матеріал, який учні не змогли б отримати на
традиційному уроці;
- гедоністична - спрямована на отримання учнями задоволення від
спілкування на уроці з учителем і однокласниками, від сприйнятого на уроці
навчального матеріалу [4, с. 35-36].
Отже,

особливістю

проведення

інтегрованих

уроків

є

їх

нестандартність, новизна підходу до їх підготовки та проведення. Інтегровані
уроки вимагають попередньої і ретельної підготовки, до якої вчитель може
залучити учнів, а це і є ще один з видів інтеграції. Діти разом з батьками
можуть підібрати цікавий матеріал, виконати малюнки або вироби на задану
тему.
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