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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Навчальна дисципліна «Основи інтегрованого навчання в початковій 

школі» є вибірковою для підготовки фахівців початкової освіти першого  

(бакалаврського) рівня вищої освіти і входить до циклу дисциплін 

професійної(фахової підготовки). Розроблення та впровадження  навчальної 

дисципліни у зміст підготовки фахівців початкової освіти, зумовлено 

Концепцією Нової української школи, Державним стандартом початкової 

загальної освіти, якими визначено діяльнісний та інтегрований підхід до змісту 

та організації навчання,  як провідні. Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є: теоретичні та методичні засади інтегрованого навчання у 

початковій школі. 

Робочою програмою навчальної дисципліни визначено тематичний зміст 

лекційних та семінарських занять, компетентності (знання, уміння), яких 

повинен набути здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  у 

процесі професійного навчання,основне методичне забезпечення дисципліни та 

складові технології оцінювання навчальних досягнень студентів. 

2. Мета навчальної дисципліни:;ознайомлення майбутніх фахівців 

початкової освіти  з поняттям інтеграції як наукового пізнання, педагогічного 

явища, теоретико-методичними основами інтегрованого навчання у початковій 

школі; формування цілісної картини світу молодшого школяра засобом 

інтеграції різних освітніх галузей (навчальних предметів під час навчання 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ») 

 

3. Пререквізити. Система психологічних наук, педагогіка, педагогічна 

майстерність, методики викладання навчальних дисциплін в початковій школі. 

4. Результати навчання. 

У процесі вивчення курсу студент має набути таких компетентностей: 

знати:  

– сутність інтеграції як наукового пізнання та педагогічного явища;  

– основні нормативні документи щодо здійснення інтегрованого навчання у 

початковій школі;  

– особливості інтеграції змісту початкової освіти; 

– форми інтегрованого навчання в початковій школі: інтегрований урок, 

інтегрований тиждень, інтегрований день, проект. 

вміти:  

– застосовувати отримані знання з основ інтегрованого навчання для 

розробки і проведення уроків, занять, що сприяють формування цілісної 

картини світу школяра на основі об’єднання навчального матеріалу з 

різних освітніх галузей;  

– виявляти та використовувати  в освітньому процесі розвивально-виховний 

потенціал інтегрованого навчання; 



– здійснювати інтеграцію, орієнтовану на формування способів дій 

(інтеграція навичок);  

– планувати і проводити інтегрований день/ тиждень; 

– аналізувати дидактико-методичні особливості інтегрованих курсів у 

початковій школі.  

Критерії успішності – набуття компетентностей та результати навчання.  

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни________________________________ 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інтегрованого підходу в освітньому процесі 

початкової школи 

Тема 1 Інтеграційні процеси як 

соціально-педагогічна проблема 
16 2 2   12 17 1    16 

Тема 2 Інтеграція змісту 

початкової освіти  
16 2 2   12 17 1    16 

Тема 3 Способи організації 

інтегрованого навчання в 

початковій школі. Інтегрований 

характер діяльності вчителя 

початкової школи 

16 2 2   12 17 1    16 

Разом за змістовим модулем 1 48 6 6   36 51 3    48 

Змістовий модуль 2. Форми організації інтегрованого навчання в Новій 

українській школі 

Тема 4 Інтегрований урок: як його 

підготувати і провести 
17 2 2   14 17 1    16 

Тема 5  Інтегрований 

день/тиждень та особливості його 

організації  

16 2 2   12 17 1    16 



Тема  6 Методичні особливості 

інтеграції змісту  освітніх галузей 

Державного стандарту початкової 

освіти 

23 3 3   16 18 2    16 

Тема 7 Розвивально-виховний 

потенціал інтегрованого навчання 
16 2 2   12 17 1    16 

Разом за змістовим модулем 2 76 9 9   54 69 5    62 

Усього годин   15 15   90  8    112 

Загальна кількість годин дфн 120 зфн 120 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ Назва теми Год 

1 Інтегроване навчання: тематичний підхід 6 

2 Види інтегрованого навчання 6 

3 Планування тематичного тижня 6 

4 Планування теми на основі Інтелект-карти 6 

5 Лепбук 6 

6  Інтегроване навчання: діяльнісний підхід. Щоденні 5, 

Щоденні 3  

6 

7  Інтегроване навчання: діяльнісний підхід 6 

8 Інструменти розвитку окремих наскрізних умінь  6 

9 Інтегроване навчання – дослідження на основі запитів 

учнів 

6 

10  Інтегроване навчання – проблемний підхід 6 

11 Інтегроване навчання: діяльнісний підхід. Критичне 

мислення 

6 

12 Інтегроване навчання: діяльнісний підхід. Критичне 

мислення. Письмові практики  

6 

13 Кубування 6 

14 РАФТ 6 

15 Сторітеллінг 6 

Всього  90 

 

 



* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, 

реферат, творча робота) відповідь студента  та ін. 

Формою підсумкового  контролю є екзамен.  
Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть 

бути: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проєти; 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- контрольні роботи; 

- інші види індивідуальних та групових завдань, передбачені викладачем 

чи запропоновані студентами.                                                              
 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Результати поточного контролю знань здобувачів вищої освіти 

оцінюються за відповідними критеріями до визначених видів роботи, 

розроблених  викладачами, що забезпечують читання навчальної дисципліни і 

доведені до відома студентів.  

Загальна сума  балів, за усі виконані  завдання, види робіт за планом  

семінарських занять та самостійної роботи студента становить 60 б.  

На етапі підсумкового контролю (екзамені) студент може отримати  

максимально 40 балів, які  сумуються до кількості балів поточного контролю..  

  Структура екзаменаційного білету (таких 30 варіантів) включає завдання 

трьох рівнів складності. 

1- рівень: 15тестових завдань. Вибір повної і правильної відповіді 

оцінюється у 8 балів. 

2- рівень передбачає розкриття основних теоретичних положень  до 

поставленого завдання з опорою на дослідження науковців та власну оцінку 

явища, процесу і оцінюється у 12 балів. 

3- рівень виконання практичного завдання, яке оцінюється у 20 балів. 

Відповідно: 

А – «відмінно» – якщо студент набрав 90-100 балів, глибоко і всебічно знає 

зміст курсу, рекомендовану літературу, наукові першоджерела, логічно мислить і 

будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі, 

висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов’язує програмовий 

матеріал із профілем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок. 



В, С – «добре» – коли студент набрав 70-89 балів, твердо знає курс і реко-

мендовану літературу. Добре засвоїв практичні навички, аргументовано викладає 

матеріал, висловлює свої міркування про ті чи інші психологічні феномени, але 

припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу.  

D, E – «задовільно» – якщо студент набрав 50-69 бали, в основному знає 

курс, рекомендовану літературу, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 

невпевнено почувається, виконуючи практичні завдання, виявляє неточності у 

знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутнім фахом.  

FX – «незадовільно» з можливістю перескладання – коли студент набрав 

35-49 балів, не опанував зміст курсу, вкрай слабо знає загальну літературу курсу, 

не знає наукових фактів, визначень, правил та законів. Часто пропускав лекції та 

практичні заняття. 

F – «незадовільно» з обов’язковим повним курсом – якщо студент набрав 

1-34 бали, не опанував зміст курсу, не знає загальної літератури курсу, не знає 

наукових фактів, визначень, правил та законів. Відсутнє загальногуманітарне та 

наукове мислення, практичними навичками не володіє. Часто пропускав лекції та 

практичні заняття. 

  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Підсум-

ковий 

тест 

(іспит) 

Сума Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

 

Т.1 Т 2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7   

8 8 8 8 8 12 8 40 100 

60 40 100 

 

 

 

 

5. Рекомендована література  

Основна 

1. Большакова І., М. Пристінська «Інтегроване навчання: тематичний та 

діяльнісний підходи» НВК «НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА» 

https://www.youtube.com/watch?v=f2kvqQdQp54  



2. Гончаренко С.У. «Формування наукової картини світу в дорослих: метод. 

Посіб. [Рукопис] \ С.У. Гончаренко. – К.: Інститут педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України. – с. 123.  

3. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р.//http://mon.gov.ua  

4. Іванчук М. Г. Основи технології інтегрованого навчання в початковій 

школі: навч.-метод. посібник / М. Г. Іванчук. – Чернівці: Рута, 2010. – 97 с. 

5. Іванчук М. Інтегрований урок як специфічна форма організації навчання / 

М. Іванчук // Початкова школа -2004р. №5; С.10-13. 

6. Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи./ Большакова І., 

Пристінська М.//http://nus.org.ua 

 

Додаткова 

7. Інтегровані уроки в початковій школі / Упоряд. Н. С. Вегера — Тернопіль– 

Харків: Ранок, 2010. — 160 с. — (Серія «Відкритий урок»).  

8. Комар О. А. Формування у студентів умінь здійснювати інтеграцію змісту 

навчальних предметів на уроках в початковій школі: дис….кандидата пед.. 

наук: 13.00.01 / Ольга Анатоліївна Комар: Київський національний 

педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. – Київ, 1996. – 175 

с. 

9. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої 

школи. МОН 27.10 2016 р.  
 

 

6. Інформаційні ресурси 

 

1. www.mon.gov.ua 

2. https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=1679 

3.  https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkolacompressed.pdf 
 

http://www.mon.gov.ua/
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=1679
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkolacompressed.pdf

