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Шляхи інтеграції змісту початкової освіти 

Онопрієнко Анастасія 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. І. Титаренко 

 

Одним з завдань Нової української школи є формування у молодших 

школярів  цілісного уявлення про світ, що можливо за умов інтегрованого 

підходу до навчання. Наукові дослідження освітнього процесу  початкової 

ланки свідчать про наявність елементів інтеграції у різних складових  

освітнього процесу, а саме у змісті, формах і методах навчання. Очевидно, що 

реконструкція методології навчання включає безліч методів застосування 

консолідованих навчальних матеріалів або інтегрованих структур. 

В системі початкової освіти інтеграція розглядається і як  створення у 

учнів цілісної картини світу, і як знаходження загальної основи зближення 

предметних знань, і як результат розвитку учнів. Інтеграція змісту в навчанні – 

це процес встановлення зв’язків між структурними компонентами змісту в 

конкретній системі навчання. Інтеграція, як система, що веде до кількісних і 

якісних змін, має свої рівні, а саме внутрішньопредметний, міжпредметний та 

позапредметний ( Т.Г. Браже, С.Г. Шпильова). Інтеграція змісту початкової 

освіти чітко відстежується в синтезі структурних компонентів на двох рівнях: 

внутрішньопредметному та міжпредметному. 

До рівня внутрішньопредметної інтеграції відносять: навчання грамоті 

(навчання читанню та письму), математика (арифметичний, геометричний та 

алгебраїчний матеріал), природознавство (основи ботаніки, зоології, географії, 

астрономії, екології). 

На міжпредметному рівні процес інтеграції за змістом в початковій школі 

відбувається завдяки створенню інтегрованих курсів. Зміст, структура та спосіб 

організації навчальної діяльності в програмі початкової школи дуже 

різноманітні. Тому вчителі застосували комплексний тематичний підхід при 

розробці таких курсів, як математика та «Я і Україна», українська мова та «Я і 

Україна». Механізмами інтеграції на цих курсах є загальноосвітні навички та 

вміння; логічні операції, міждисциплінарні зв’язки та інтелектуальні вміння 

(аналіз, синтез, порівняння); загальні методи та подібні методи, що 

використовуються на кожному етапі виконання курсу. На таких курсах набуття 

нових знань та закріплення набутих навичок роботи стають основними, тим 

самим сприяючи загальному та гармонійному розвитку молодших школярів. 

Інтегроване навчання молодших школярів за формою – це інтегровані 

уроки, інтегровані дні, інтегровані тижні. 

Ці форми освітнього процесу передбачають проведення серії уроків, які 

розкривають загальну ідею чи проблему. При цьому міжпредметна інтеграція 

може тісно сполучатися з внутрішньопредметною інтеграцією, утворюючи 

єдине наукове поле. Внутрішньопредметна інтеграція спрямована перш за все 

на «спресовування» матеріалу в великі блоки.  

Отже, основними шляхами інтеграції змісту початкової освіти є 

внутрішньопредметна та міжпредметна інтеграція, яка здійснюється за умов 

впровадження у освітній процес інтегрованих курсі, уроків, днів та тижнів. 


