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РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
INTEGRATED LEARNING IN PRIMARY SCHOOL: THEORETICAL ASPECT

У статті здійснено теоретичний аналіз 
сутності процесу інтегрованого навчання 
та особливостей його організації в почат-
ковій школі. Наголошено, що інтеграція 
як вимога об’єднання в ціле компонентів 
об’єктів навчання є необхідним дидактичним 
засобом, за допомогою якого уможливлю-
ється формування низки компетентностей 
учнів початкової школи. Для педагогічної 
науки поняття інтегрованого навчання не 
нове (про нього говорили ще Я.-А. Комен-
ський, Й.-Г. Песталоцці, К. Ушинський, 
В. Сухомлинський та інші), проте важливим 
нині є не лише чітке усвідомлення можли-
вості організації інтегрованого навчання в 
сучасній школі, а й вивчення позитивних над-
бань, які вже довели свою ефективність, і 
демонстрація можливості їх використання 
в нових умовах. Інтегроване навчання роз-
глядається як процес і результат цілеспря-
мованого об’єднання або злиття в одне ціле 
диференційованих структурних елементів 
змісту освіти, методів, засобів, організацій-
них форм навчання, що веде до виникнення 
нових якісних можливостей цієї цілісності. 
У сучасній школі принцип інтеграції передба-
чає взаємозв’язок усіх компонентів процесу 
навчання, всіх елементів системи, зв’язок 
між системами; він є провідним під час роз-
робки цілепокладання, визначення змісту 
навчання, його форм і методів. У Концепції 
Нової української школи інтеграція розгля-
дається не як механічне об’єднання окремих 
питань із різних навчальних предметів, а як їх 
органічне взаємопроникнення, що дає якісно 
новий результат, нове системне й цілісне 
утворення. Проаналізовано підходи до розу-
міння інтегрованого навчання, що визначено 
як сукупність послідовних і взаємопов’язаних 
дій учителя та учня, які спрямовані на фор-
мування цілісної картини світу школяра на 
основі об’єднання навчального матеріалу з 
різних освітніх галузей, із різних навчальних 
предметів. Стверджується, що в Україні 
принцип інтеграції визначений як один з 
основних принципів реформування системи 
освіти. Його розуміють як мету навчання, 
створення в учнів цілісного уявлення про 
навколишній світ; як засіб навчання, тобто 
пошук спільної платформи зближення пред-
метних знань; як результат навчання, що 
передбачає розвиток учнів.
Ключові слова: інтеграція, інтегрований 
урок, компетенція, міжпредметні зв’язки, 
початкова освіта.

The article provides a theoretical analysis of 
the essence of the process of integrated learn-
ing and the peculiarities of its organization in 
primary school. It is emphasized that integra-
tion as a requirement to unite the components 
of learning objects as a whole is a necessary 
didactic tool, which allows the formation of a 
number of competencies of primary school stu-
dents. For pedagogical science, the concept of 
integrated learning is not new (it was also dis-
cussed by J.-A. Comenius, J.-G. Pestalozzi, K. 
Ushinsky, V. Sukhomlinsky, etc.), but today it 
is important to clearly understand not only the 
possibilities organization of integrated learn-
ing in a modern school, but also to study the 
positive achievements that have already proven 
their effectiveness and see the possibilities of 
their use in new conditions. Integrated learning 
is seen as a process and result of purposeful 
integration or merging into one whole of dif-
ferentiated structural elements of educational 
content, methods, tools, organizational forms 
of learning, which leads to the emergence of 
new qualitative opportunities for this integrity. 
In a modern school, the principle of integration 
involves the interconnection of all components 
of the learning process, all elements of the sys-
tem, the relationship between systems; he is 
a leader in the development of the whole lay-
ing, determining the content of education, its 
forms and methods. In the Concept of the New 
Ukrainian School, integration is considered 
not as a mechanical union of individual issues 
in different subjects, but as their organic inter-
penetration, which gives a qualitatively new 
result, a new systemic and holistic education. 
Approaches to the understanding of integrated 
learning are analyzed, which is defined as a 
set of consistent and interconnected actions of 
teacher and student, which are aimed at form-
ing a holistic picture of the student’s world based 
on combining educational material from differ-
ent educational fields, different subjects. It is 
argued that in Ukraine the principle of integra-
tion is defined as one of the main principles of 
reforming the education system. It is understood 
as the purpose of learning, creating in students 
a holistic view of the world around them; as a 
means of learning, as the search for a common 
platform for convergence of subject knowledge; 
as a result of learning that involves the develop-
ment of students.
Key words: integration, integrated lesson, com-
petence, interdisciplinary links, primary educa-
tion.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Реформування сучасної системи освіти та зміни, 
що супроводжують цей процес, ставлять перед 
педагогами нові виклики та вимоги щодо організа-
ції освітнього процесу зі школярами. Державний 
стандарт початкової загальної освіти, який ґрунту-
ється на засадах компетентісного підходу, вводить 
одне із важливих понять: поняття «міжпредметна 

компетентність». Вона визначається як інтегра-
тивна «здатність учня застосовувати щодо між-
предметного кола проблем знання, уміння, нави-
чки, способи діяльності та ставлення, які належать 
до певного кола навчальних предметів і предмет-
них галузей» [2]. Відтак Стандарт передбачає 
організацію освітнього процесу із застосуванням 
діяльнісного підходу на інтегровано-предмет-
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ній основі. Тому інтеграція як вимога об’єднання 
в ціле компонентів об’єктів навчання є необхідним 
дидактичним засобом, за допомогою якого умож-
ливлюється формування низки компетентностей 
учнів початкової школи. А відповідно до Концепції 
Нової української школи освітній процес необхідно 
організовувати так, щоб учні отримували відкриті 
можливості для інтеграції знань і навичок з різних 
дисциплін і критичного оцінювання того, як ці час-
тини взаємодіють [7].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемі організації інтегрованих уроків у 
школі приділяється значна увага з боку сучасних 
науковців. У наукових працях висвітлено такі її 
аспекти: теоретико-методологічні засади забезпе-
чення інтеграції в освіті (В. Афанасьєв, В. Біблер, 
С. Клепко, М. Култаєва, М. Овчинников, Є. Режа-
бек, В. Тюхтін, В. Шкода й інші); філософсько-
культурологічні основи організації інтегрованих 
уроків (М. Сова, С. Клепко, В. Сухомлинський), 
виховний потенціал інтегрованих уроків (Н. Бєлян-
кова, Ю. Дік, Е. Дубініна, М. Іванчук, Ю. Калягін, 
В. Усаков та інші), специфіку проведення інте-
грованих уроків у початковій школі (Л. Барилкіна, 
Л. Бахарева, О. Жиренко, Л. Обухова, О. Чекіна, 
Н. Шишлянникова), забезпечення міжпредметних 
зв’язків під час проведення таких занять (Л. Воро-
ніна, О. Дудін, Ю. Мальований, Г. Федорець та 
інші), методику організації інтегрованих уроків 
(О. Бєляєв, Л. Варзацька, Т. Гадюк, Т. Власенко, 
Л. Дворецька, М. Іванчук, Л. Ісаєва, П. Коложварі, 
М. Кононенко, Е. Мельник, А. Самодрин, Н. Світ-
ловська, Е. Сухаревська), інтеграцію як чинник 
підвищення рівня знань учнів (Л. Барсук, В. Разу-
мовська, Л. Тарасов та інші), типологію інтегрова-
них уроків (Л. Варзацька, А. Чиквана, Т. Ракович), 
досвід проведення інтегрованих уроків (Г. Лисенко, 
С. Романцов, Л. Руденко, Е. Печерська).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. О. Сухомлинська зауважує, 
що неможливо сьогодні розпочинати вирішення 
певної проблеми, не визначивши, що було зро-
блено до цього, від чого треба відштовхуватися, 
щоб розвивати нове знання [8, c. 11]. Отже, важ-
ливим нині є чітко усвідомити не лише можли-
вості організації інтегрованого навчання в сучас-
ній школі, а й вивчити позитивні надбання, які вже 
довели свою ефективність і побачити можливості 
їх використання у нових умовах.

Відтак метою статті є проаналізувати основні під-
ходи, які існують у педагогічній науці щодо розуміння 
інтегрованого навчання з метою удосконалення 
організації освітнього процесу у початковій школі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З історії педагогіки знаємо, що вперше поняття 
«інтеграція» було використано в ХVII столітті 
Я.-А. Коменським у праці «Велика дидактика», в 
якій класик педагогічної науки наголосив, що все, 

що знаходиться у взаємозв’язку, повинно викла-
датися у такому ж взаємозв’язку. Його наступник, 
Й.-Г. Песталоцці у праці «Лінгард і Гертруда» роз-
глядав інтеграцію як метод навчання. Німецький 
учений і педагог Гербарт виділив основні етапи 
навчання ХVIII століття: ясність (зрозумілість), 
асоціація, система (інтеграція) − можливість 
самостійно скласти картину світу. У ХІХ сто-
літті К. Ушинський зробив значний внесок у роз-
робку інтегрованих курсів − інтеграцією письма і 
читання вченому вдалося створити аналітико-син-
тетичний метод навчання грамоти. У 20-х роках 
минулого століття інтеграцію було покладено 
в основу комплексних програм. Побудовані на 
основі широкої міждисциплінарної інтеграції, 
вони на жаль, виявилися непродуктивними для 
навчання й розвитку учнів, бо не давали синте-
тичних, ґрунтовних знань і вмінь. У 60-х роках 
В. Сухомлинський проводив «уроки мислення в 
природі», що є яскравим прикладом інтеграції 
різних видів діяльності з однією метою [4, c. 17].

У сучасній педагогічній науці під навчальною 
інтеграцією (від лат. integration − відтворення, 
відновлення; enteger – цілий) розуміють процес 
і результат цілеспрямованого об’єднання або 
злиття в одне ціле диференційованих структурних 
елементів змісту освіти, методів, засобів, органі-
заційних форм навчання, що веде до виникнення 
нових якісних можливостей цієї цілісності (О. Аве-
рьянов, А. Анісимов, В. Афанасьєв, В. Біблер, 
Г. Біркгофф, А. Ішмуратов, С. Клепко, М. Култаєва, 
М. Овчинников, Є. Режабек, Н. Сінопальнікова, 
В. Тюхтін, В. Шкода й інші).

Процес інтеграції, зауважує І. Хавіна, являє 
собою поєднання в єдине ціле раніше розрізне-
них частин та елементів системи на основі їх вза-
ємозалежності та взаємодоповнення. Інтеграція 
є складним міждисциплінарним науковим понят-
тям, яке використовується у багатьох гуманітар-
них науках. Учені досліджуючи окреслену про-
блему намагаються чітко окреслити поняття, які 
характеризують процеси інтеграції в освіті: про-
цес інтеграції, інтегративні процеси, інтегратив-
ний підхід тощо [9, c. 83].

Сутність процесу інтеграції, вважає Н. Горе-
лик, – це якісні перетворення всередині кожного 
елемента, що є складником системи. Принцип 
інтеграції передбачає взаємозв’язок усіх ком-
понентів процесу навчання, усіх елементів сис-
теми, зв’язок між системами; він є провідним 
при розробці цілепокладання, визначення змісту 
навчання, його форм і методів. Інтегративний під-
хід означає реалізацію принципу інтеграції у будь 
якому компоненті педагогічного процесу, забезпе-
чує його цілісність і системність [1, c. 253].

У Концепції Нової української школи інтеграція 
розглядається не як механічне об’єднання окре-
мих питань із різних навчальних предметів, а як їх 
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органічне взаємопроникнення, що дає якісно новий 
результат, нове системне й цілісне утворення [7].

Сучасні науковці й учителі-практики заува-
жують, що впроваджуючи інтегроване навчання 
в роботу початкової школи слід пам’ятати, що 
інтегроване – це комплексне, те, що зазнало дії 
об’єднання; навчання – це сукупність послідов-
них та взаємопов’язаних дій вчителя та учня. Під 
час інтегрованого навчання діти вчаться бачити 
цілісну картину світу, а не тільки її окремі фраг-
менти. Інтегроване навчання дозволяє вчителю 
та учню виходити за межі окремого навчального 
предмета, окремої освітньої галузі. Учні можуть 
краще зрозуміти сутність об’єкта чи явища в кон-
текстах різних навчальних предметів, сформувати 
цілісне уявлення; глибше зрозуміти ключові ідеї 
завдяки аналізу з різних точок зору; краще зрозу-
міти, як використати набуті ідеї та навички; сис-
темно мислити [4, с. 34].

Таким чином, інтегроване навчання – це сукуп-
ність послідовних та взаємопов’язаних дій учи-
теля і учня, які спрямовані на формування ціліс-
ної картини світу школяра на основі об’єднання 
навчального матеріалу з різних освітніх галузей, 
з різних навчальних предметів. Вміння бачити 
взаємозв’язки всіх аспектів життя зрештою стає 
звичкою, яка буде допомагати учням протягом 
усього їхнього життя, яке і є складовою частиною 
важливого уміння інформаційно-комунікативної 
компетенції учнів початкової школи.

В Україні принцип інтеграції визначений як один з 
основних принципів реформування системи освіти 
разом з принципами гуманізації, демократизації та 
компетентнісного підходу. Разом із тим ми поді-
ляємо думку Н. Вегери, про те, що питання розу-
міння поняття «інтегрований урок» залишається 
суперечливим, проблема впровадження інтегро-
ваних занять у початковій школі мало досліджена, 
принцип інтеграції не досить зображений у чин-
них підручниках, учителі, не маючи чіткої системи 
методичних рекомендацій, вимушені розв’язувати 
окреслені проблеми на емпіричному рівні [3, с. 13].

Що ж стосується системи навчання, то поняття 
«інтеграція» М. Чепіков рекомендує вживати у 
декількох значеннях. По перше, це створення в 
учнів цілісного уявлення про навколишній світ 
(тут інтеграція розглядається як мета навчання). 
Результат такої інтеграції – здобуття школярем тих 
знань, які відображають зв’язність окремих частин 
світу як системи, у якій ці елементи пов’язані. По 
друге, це пошук спільної платформи зближення 
предметних знань (тут інтеграція – засіб навчання). 
На стикові вже наявних традиційних предметних 
знань учні отримують все нові й нові уявлення про 
явища навколишнього світу, систематично допо-
внюючи їх і розширюючи (рухаючись ніби по спі-
ралі). По третє, інтеграція – як результат – розвиток 
учнів. Інтеграція у навчанні характеризується діа-

лектичним характером наукового стилю мислення. 
Для учнів спостереження досліджуваного об’єкта 
не залишається ізольованим елементом. Учень, 
який навчений порівнювати, будує умовиводи, мис-
лить. Встановлення зв’язків між різними формами 
розумових процесів і предметною дією забезпе-
чує цілісність діяльності учнів, її системність [10].

Виділяють кілька рівнів педагогічної інтегра-
ції, але щодо них, то єдиної думки учених з цього 
питання немає. В. Аберган виділяє такі рівні інте-
грації у навчальному процесі: 1) між предметні 
зв’язки, 2) дидактичний синтез, 3) цілісність. 
Л. Сеченникова, І. Коложварі виділяють чотири 
рівні інтеграції: 1) інтенсифікація пізнавального 
процесу і вироблення загально навчальних умінь 
на основі інтегрованого курсу, 2) об’єднання 
поняттєво-інформаційної сфери навчальних пред-
метів, 3) порівняльно-узагальнювальне вивчення 
матеріалу, 4) самостійне зіставлення фактів, 
встановлення зв’язків і закономірностей між яви-
щами та подіями, застосування разом вироблених 
навчальних умінь [4, с. 23–24].

Виявляються інтеграційні процеси на трьох рів-
нях – внутріпредметному, міжпредметному, між-
системному [4, с. 34].

Внутрішньопредметна інтеграція змісту є 
систематизацією знань усередині певної дис-
ципліни – перехід від розрізнених фактів до їх 
системи у процесі відкриття нового, уточнення 
картини світу. Інтеграція цього рівня внутрішньо-
предметна, вона спрямована на «спресованість» 
матеріалу у великі блоки, що зрештою веде до 
зміни структури змісту дисципліни. У цьому розу-
мінні інтегрований зміст є інформаційно більш 
ємним і спрямованим на формування здатності 
мислити інформаційно ємними категоріями. Для 
внутрішньо предметної інтеграції характерна 
спіральна структура, що ґрунтується на основі 
принципу концентричності. Пізнання за такої 
організації може здійснюватися або від частко-
вого (деталі) до загального або від загального до 
часткового. Зміст поступово збагачується новими 
відомостями, зв’язками, залежностями. Особли-
вість такої форми полягає в тому, що учні, трима-
ючи в полі зору вихідну проблему, розширюють і 
поглиблюють коло пов’язаних з нею питань.

Міжпредметна інтеграція змісту виявляється 
у використанні законів, теорій, методів однієї 
навчальної дисципліни при вивчення іншої. Здій-
снена на цьому рівні систематизація змісту веде 
до такого пізнавального результату як форму-
вання цілісної картини світу у свідомості учнів. 
Це сприяє появі якісно нового типу знань, що зна-
ходить вираження в загальнонаукових поняттях, 
категоріях, підходах. Міжпредметна інтеграція 
істотно збагачує внутрішньо предметну.

Міжсистемна інтеграція змісту може бути сха-
рактеризована як об’єднання змісту освітніх галу-
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зей навчання, організований за другим рівнем 
інтеграції, зі змістом освіти, із яким учень знайо-
миться поза школою – міжсистемна інтеграція.

Аналіз практики застосування інтерованого 
навчання у сучасній школі засвідчує, що вона 
здійснюється різними шляхами, наприклад, через 
створення інтегрованих курсів (навчальних пред-
метів, які адаптують для вивчення та інтегрують 
знання кількох наук або видів мистецтв); розробку 
та проведення нових форм уроків (урок із міжпред-
метними зв’язками, інтегрований урок, бінарний 
урок); широке використання навчальних проєктів 
як методу навчання; проведення тематичних днів, 
тематичних тижнів.

Інтегрований урок (від лат. іntegration – «попо-
внення») − це навчальне заняття, на якому визна-
чена тема розглядається з різних поглядів за допо-
могою кількох навчальних предметів [1, c. 254].

Метою інтегрованих уроків є створення пере-
думов для різнобічного розгляду учнями певного 
об’єкта, поняття, явища, формування системного 
мислення, збудження уяви, позитивного, емоцій-
ного ставлення до пізнання. Відтак за змістову, 
методичну та організаційну одиницю процесу 
навчання береться не урок, а навчальна тема 
(розділ) навчальної дисципліни. За основу інтегра-
ції може бути взятий будь-який урок із його устале-
ною структурою та логікою поведінки. На цей урок 
залучаються знання, результати аналізу понять 
із точки зору інших наук, інших навчальних пред-
метів. Інтеграція навчального матеріалу з різних 
предметів відбувається зазвичай або щодо пев-
ного об’єкта чи явища довкілля, або для вирішення 
проблеми міжпредметного характеру, або для 
створення творчого продукту. Отже, можна виокре-
мити предметний, проблемний і творчий інтегро-
вані уроки. Хоча варто зазначити, що це зовсім не 
означає, що на предметному уроці учні не будуть 
вирішувати якусь проблему, а на проблемному − 
розглядати окремий предмет довкілля [3, c. 24].

Інтегроване навчання у початковій школі має 
низку переваг для учнів. До них Н. Маценко від-
носить: більш чітке розуміння мети кожного пред-
мета в різних контекстах; більш глибоке розуміння 
будь-якої теми, завдяки її дослідженню через 
кілька думок; краще усвідомлення комплексного 
підходу, завдяки якому предмети, навички, ідеї 
та різні думки, пов’язані з реальним світом; удо-
сконалення навичок системного мислення. Уміння 
бачити взаємозв’язки всіх аспектів життя, зре-
штою, стає звичкою, яка допомагатиме учням про-
тягом усього їхнього життя [5].

Висновки. Таким чином, широке викорис-
тання інтегрованого навчання в початковій освіті 

є не вимогою, а, швидше, відповіддю часу на 
потреби суспільства у творчо розвинених, ком-
петентних особистостях. Саме інтегроване 
навчання дозволяє вчителю побудувати освітній 
процес у такий спосіб, щоб школярі шукали нові 
шляхи й способи отримання знань, розв’язання 
проблемних ситуацій. Перспективами подальших 
досліджень можна вважати визначення розробку 
системи інтегрованих уроків для формування 
основних компетенцій молодших школярів, мето-
дичних рекомендацій їх проведення з необхідним 
дидактичним матеріалом.
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