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склАДоВі компонЕнти піДготоВки мАйбутніх учитЕліВ  
До рЕАлізАції інтЕгроВАного нАВчАння у почАткоВій Школі

Анотація. У статті розглянуто складові компоненти підготовки майбутніх учителів до реалізації інтегро-
ваного навчання у початковій школі; зазначено, що одним із напрямків реформування сучасної освіти є 
використання у навчально-виховному процесі інтеграції знань, а підготовка майбутніх учителів до реалі-
зації інтегрованого навчання є невід’ємною частиною професійної підготовки вчителя початкової школи; 
виокремлено такі складові компоненти підготовки майбутніх вчителів початкової школи, як: мотивацій-
но-ціннісний, науково-теоретичний, особистісно-процесуальний, творчо-креативний, рефлексивно-оціню-
вальний. Також проаналізовано сутність й методичні особливості формування кожного із компонентів. 
У статті підкреслено, що визначення, розгляд і формування складових компонентів готовності майбутніх 
учителів до реалізації інтегрованого навчання сприяють їх професійному становленню, а в подальшому – 
ефективності цілісного, всебічного і компетентнісного розвитку учнів початкових класів.
ключові слова: готовність, інтегроване навчання, інтеграція, початкова школа, майбутній учитель.
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componEnt componEnts of prEpArAtion of futurE tEAchErs  
for implEmEntAtion of intEgrAtED lEArning in primArY school

summary. The components of preparation of future teachers for realization of the integrated education in pri-
mary school are considered in the article; noted that one of the directions of reforming modern education is the 
use of knowledge integration in the educational process, and the preparation of future teachers for the imple-
mentation of integrated education is an integral part of the vocational training of elementary school teachers; 
The following components of the preparation of future primary school teachers are distinguished: motivation-
al-value, scientific-theoretical, personal-procedural, creative-creative, reflexive-evaluative. The essence and 
methodological features of the formation of each of the components are also analyzed. The article emphasizes 
that identifying, reviewing and shaping the components of future teachers' readiness for integrated learning 
contribute to their professional development, and in the future, the effectiveness of holistic, comprehensive and 
competent development of elementary students. Particular attention is paid to the formation of the teacher's 
willingness to implement various forms of integrated learning, the main of which is the integrated lesson. 
It is noted that the preparation and conduct of an integrated lesson in elementary school is a product of the 
teacher's creative activity and a manifestation of his personal and procedural level of professional readiness. 
It is concluded that the identification, consideration and formation of components of the readiness of future 
teachers to implement integrated learning contribute to their professional development, and in the future –  
the effectiveness of holistic, comprehensive and competent development of elementary students. The purpose 
of integrated learning is also emphasized – the formation of a holistic worldview about the surrounding world 
from the younger students, activation of their cognitive activity; improving the quality of assimilation of per-
ceived material; creating a creative atmosphere in the classroom; formation of skills of independent and collec-
tive work during educational process in elementary school.
Keywords: readiness, integrated learning, integration, elementary school, future teacher.

Постановка проблеми. Глобалізацій-
ні економічні, культурні і соціально-по-

літичні процеси сучасності, швидка зміна ідей, 
знань, технологій, суцільна інформатизація сус-
пільства мотивують формування «розумної, ін-
новаційної, демократичної й самодостатньої Лю-
дини, для якої отримання знань буде сутнісною 
рисою способу життя, яка здатна діяти на основі 
отриманих знань, а також практичного їх вико-
ристання» [10, с. 114]. Все це ставить нові вимоги 
перед сучасною школою, зокрема системою вищої 
і початкової освіти, яка перебуває в стадії еволю-
ційного переходу до компетентнісного навчання.

Одним із напрямків реформування є викорис-
тання у навчально-виховному процесі інтегра-
ції знань. Необхідність інтегрованого навчання 
як інноваційного явища викликане нагальною 
потребою формування інтегративного типу мис-
лення у сьогоднішніх школярів з метою подаль-
шої їх успішної адаптації в реальних конкурент-

них умовах. Ідея інтеграції закладена в основу 
побудови Нової української школи. У науковій, 
методичній і практичних сферах затребуваними 
нині є дослідження сутності інтеграції та інте-
грованого навчання в освітній галузі, його видів, 
методики та форм реалізації. Не менш важли-
вим постає питання про підготовки кваліфікова-
них педагогічних кадрів, які могли б ефективно 
здійснювати інтеграцію знань у початкових кла-
сах, зокрема, визначення, розгляд і формуван-
ня складових компонентів готовності майбутніх 
учителів до реалізації інтегрованого навчання 
у початковій школі та розробки відповідного ме-
тодичного забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Особливості теорії й практики інтегрованого 
навчання висвітлені в нормативних, наукових 
та навчально-методичних джерелах. Зокрема, 
засадничі питання інтеграції в освіті відобра-
жені у Законі України «Про освіту», Державних 
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стандартах, навчальних програмах початкової 
школи. Наукові основи інтегрованого навчання 
містяться у працях класиків педагогіки Я. Комен-
ського, К. Ушинського, а також сучасних україн-
ських дослідників М. Арцишевської, А. Бабенка, 
С. Гончаренка, І. Козловської, Л. Майданюк, 
Е. Носенко, О. Петрук, О. Онопрієнко та ін.

Нормативні положення щодо підготовки май-
бутніх учителів до реалізації інтегрованого на-
вчання у початковій школі висвітлені у Стан-
дарті вищої освіти спеціальності 013 «Початкова 
освіта», змістово-методичному забезпеченні цін-
нісно орієнтованого інтегрованого навчання за 
програмою «Початкова школа: освіта для жит-
тя», Концепції розвитку педагогічної освіти. 
Цій тематиці присвячена низка наукових праць 
українських вчених, серед яких зокрема, С. Да-
нильченко, Л. Дубровської та В. Дубровського, 
О. Іонової та Н. Сінопальнікової, А. Клочко, 
Р. Моцика, О. Муращенко, Т. Шанскової та ін.

Зацікавленість наукових працівників, викла-
дачів закладів вищої освіти, учителів початкових 
класів до ідеї використання інтегрованого під-
ходу та розширення спектру задач, які ставить 
сучасна наука і щоденне життя, зокрема, в пла-
ні ефективної підготовки майбутніх учителів до 
реалізації інтегрованого навчання у початковій 
школі, вказують на актуальність проблематики 
й широкий простір для наукових, методичних 
і практичних досліджень.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У педагогічних джерелах 
достатньо повно досліджені питання сутності про-
цесів інтеграції та інтегрованого навчання у по-
чатковій ланці освіти, визначені критерії, показ-
ники та рівні сформованості готовності майбутніх 
учителів до реалізації інтегрованого навчання, 
тоді як фактичний стан і перспективні напрямки 
такої готовності, зокрема, визначення, розгляд 
і формування складових компонентів готовності 
майбутніх учителів до реалізації інтегрованого 
навчання та їх навчально-методичне забезпечен-
ня потребують постійної творчої уваги.

мета статті – визначення й розгляд компо-
нентів підготовки майбутніх учителів до реаліза-
ції інтегрованого навчання в початковій школі.

Виклад основного матеріалу. Підготовка 
майбутніх учителів до реалізації інтегрованого 
навчання є невід’ємною частиною професійної 
підготовки вчителя початкової школи. Творчо 
опрацювавши науково-методичні джерела, серед 
яких, зокрема, результати дослідження О. Олій-
ник [9, с. 65–66], до складових її компонентів 
віднесемо: мотиваційно-ціннісний, науково-те-
оретичний, особистісно-процесуальний, творчо-
креативний, рефлексивно-оцінювальний. Про-
аналізуємо детальніше ці структурні частини.

мотиваційно-ціннісний компонент го-
товності майбутніх учителів до реалізації інте-
грованого навчання у початковій школі перед-
бачає формування здатності стимулювати учнів 
до сприйняття і роботи з інтегрованим матеріа-
лом. Засобами реалізації виступають: педагогіка 
партнерства, суть якої, як зазначає, В. Волкова, 
«допомогти розкрити та розвинути здібності, 
таланти і можливості кожної дитини на основі 
партнерства між учителем, учнем і батьками» [2] 
і забезпечення суб’єктності школяра.

Суб’єктність учня початкової школи в процесі 
інтегрованого вивчення навчальних предметів 
забезпечується креативними видами навчальної 
діяльності. З-поміж форм партнерської взаємо-
дії та суб’єктної зайнятості дітей ефективними 
є такі доручення учням: провести один із фраг-
ментів інтегрованого уроку, організувати робо-
ту навчальної групи, проконсультувати колегу, 
підготувати матеріал і виступити з інформацією, 
підготувати та провести міжпредметну естафе-
ту, вікторину, конкурс, відшукати інформацію в  
Інтернет-мережі, пізнавальну гру, налаштувати 
онлайн-спілкування.

науково-теоретичний компонент підго-
товки майбутніх учителів до реалізації інтегро-
ваного навчання у початкових класах полягає 
у засвоєнні теоретичних основ інтеграції знань 
і методичних особливостей здійснення інтегро-
ваного навчання. Охарактеризуємо суть понять 
«інтеграція», «інтегрований підхід», «інтегроване 
навчання».

Інтеграцію треба розглядати, по-перше, як ба-
гатоаспектне, синергетичне поняття, що передба-
чає «об’єднання в єдине ціле раніше розрізнених 
частин та елементів системи на основі їх взаємо-
залежності і взаємодоповнюваності» [5], по-друге, 
як доцільно організовану, структуровану науко-
ву систему, яка сприяє перебігу пізнавального 
процесу, по-третє, як засіб формування цілісного 
розуміння світу [1, с. 18]. Суть інтегрованого під-
ходу до вивчення навчального предмета у почат-
ковій школі полягає у встановленні зв’язків між 
програмовими знаннями на основі дидактичного 
обґрунтування та перетворення реально існую-
чих взаємозалежностей між предметними понят-
тями й процесами, а також іншими навчальними 
предметами. Інтегрований підхід, як стверджує 
О. Любарська, створює можливості для системної 
організації навчальної праці школярів та еконо-
мії навчального часу [8, с. 22]. Під «інтегрованим 
навчанням» розуміють навчання, яке базується 
на комплексному підході до навчально-виховної 
діяльності і передбачає відбір та об’єднання на-
вчального матеріалу з різних предметів з метою 
цілісного і всебічного вивчення важливих на-
скрізних тем [3, с. 15; 5]. Ефективними формами 
інтегрованого навчання виступають: інтегровані 
освітні галузі, інтегровані навчальні предмети, 
інтегровані навчальні курси, інтегровані уроки, 
міжпредметні та проблемні навчальні проєкти, 
інтегровані позаурочні заходи, інтегровані тема-
тичні місячники, тижні, дні.

особистісно-процесуальний компонент 
професійної готовності вчителя полягає у вмін-
ні впроваджувати різні форми інтегрованого на-
вчання, основною з яких є інтегрований урок. 
Інтегрованим уроком називають будь-який 
структурований урок, для досягнення мети яко-
го використовуються знання, вміння та висно-
вки навчальної теми, різних тем навчального 
предмета або різних предметних галузей знань 
[6]. Метою інтегрованих уроків, як зазначає ака-
демік НАПН України О. Савченко, є створення 
передумов для різнобічного розгляду учнями 
певного об’єкта, поняття, явища, формування 
системного мислення, збудження уяви, позитив-
ного емоційного ставлення до пізнання [4, с. 55]. 
У методичних джерелах існують різні підходи 
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до класифікації інтегрованих уроків. Серед най-
більш затребуваних, наприклад під час вивчен-
ня математики в початковій школі, виділимо 
такі типи інтегрованих уроків: традиційний ін-
тегрований урок; бінарний урок, що передбачає 
концептуальне поєднання подібних декількох 
предметів для поглибленого вивчення пізна-
вальної проблеми, послідовний взаємозв’язаний 
перехід від однієї структурної частини до іншої, 
який здійснюють два або більше вчителів; урок 
з використанням інтегративних схем, фрагмен-
тів інтегрованого навчання та міжпредметних 
зв’язків; внутрішньопредметний інтегрований 
урок; міжпредметний інтегрований урок.

Інтегрований урок вимагає від педагога ре-
тельної підготовки, професійної майстерності 
та натхнення особистісного спілкування. Струк-
тура і, власне, проведення інтегрованого уроку 
в початковій школі є продуктом творчої діяльнос-
ті вчителя і виявом його особистісно-процесуаль-
ного рівня професійної готовності. Наприклад, 
інтегрований урок математики, образотворчого 
мистецтва і курсу «Я досліджую світ» у 1-му класі 
за темою «Утворення числа 6» тематичного дня 
«Ігри» [7] учитель може класифікувати як урок 
формування компетентностей учнів, передба-
чивши, зокрема, формування: математичної, що 
виявляється в умінні записувати, утворювати 
і читати числа 1-6, порівнювати числа в межах 
6, на основі відомостей про склад чисел від 1 до 
6 утворювати відповідні рівності, співвідносити 
натуральне число з кількістю реальних пред-
метів, розпізнавати геометричні фігури і ство-
рювати їх моделі з підручних засобів; здатність 

спілкуватися рідною українською 
мовою; соціальної – толерантна 
поведінка у колективі; екологіч-
ної – потреба берегти природу; 
культурно-мистецької – виконан-
ня малюнків; громадянської – 
опанування українською народ-
ною символікою.

творчо-креативний ком-
понент готовності майбутніх 
учителів залежать від бажан-
ня і вміння синтезувати відпо-
відний зміст певного предмета 
й інших дисциплін, що справді 
органічно пов’язані між собою. 
Ефективним засобом його реа-

лізації в умовах сучасного інформаційного сус-
пільства виступає використання інноваційних 
технологій і новітніх методик, серед яких: тех-
нології проблемного і проєктного навчання, ін-
терактивні й інформаційно-комунікаційні тех-
нології, ігрові технології та ін. 

Ефективним компонентом інтегрованого уро-
ку з фізичної культури і курсу «Я досліджую світ» 
у 2-му класі за темою «Індивідуальні особливості 
росту й розвитку учнів» є дидактична гра «Грону-
вання» (Символічне «гроно» поняття «фізичний 
розвиток» зображене на рис. 1).

рефлексивно-оцінювальний компонент 
готовності майбутніх учителів до реалізації ін-
тегрованого навчання яскраво демонструється 
в умовах Нової української школи, де інтегрова-
не навчання розглядається з позицій тематично-
го і діяльнісного підходів [5].

Висновки і пропозиції. Визначення і роз-
гляд складових компонентів готовності майбут-
ніх учителів до реалізації інтегрованого навчан-
ня у початковій школі й розробка відповідного 
навчально-методичного забезпечення сприяють 
їх професійному становленню, а в подальшому – 
ефективності цілісного, всебічного і компетент-
нісного розвитку учнів початкових класів.

Перспективи подальших досліджень, на нашу 
думку, пов’язані з виробленням цілісної науко-
во-педагогічної системи підготовки майбутніх 
учителів до реалізації інтегрованого навчання 
у початковій школі, яка б відповідала вимогам 
сьогодення, удосконаленням методики інтегро-
ваного уроку, систематизацією напрацьованого 
педагогічного досвіду.

                                                                Дотримання розпорядку дня

                                                                Правильне харчування

                                                                Загартування

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК                  Перебування на свіжому повітрі

                                                                Фізичні вправи

                                                                Активний відпочинок

                                                                Нормальний сон

рис. 1. символічне «гроно» поняття «фізичний розвиток»
Джерело: розроблено автором Стефунько Л.І.
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