
Інтегроване навчання : тематичний і діяльнісний підходи  

     Ідея інтеграції в освіті є значним здобутком, оскільки за умови її 

успішного методичного впровадження реалізується мета якісної 

освіти. Тому інтеграція як вимога об’єднання в ціле компонентів 

об’єктів навчання є необхідним дидактичним засобом, за 

допомогою якого уможливлюється створення в учнів цілісного 

уявлення про об’єкт, що вивчається, формується міжпредметна 

компетентність. 

             Реформування сучасної освіти лежить на шляху подолання 

ізольованого викладання навчальних предметів і створення 

принципово нових навчальних програм, де освітній процес 

доцільно орієнтувати на розвивально-продуктивний інтегративний 

підхід. 
Інтегроване навчання — це навчання, яке ґрунтується на комплексному 

підході. Певна тема розглядається через призму загального сприйняття світу, а 

не ділиться на окремі дисципліни. 

Предметні межі зникають, коли вчитель заохочує  учнів робити зв'язок між 

дисциплінами і спиратися на знання і навички з кількох предметних областей. 

З позицій НУШ- інтегроване навчання реалізується на засадах тематичного та 

діяльнісного підходів. 

      Ідеї інтегративного навчання сьогодні надзвичайно актуальні, оскільки 

сприяють успішній реалізації нових освітніх завдань, визначених державними 

документами. 

     У Державному стандарті початкової загальної освіти, що ґрунтується 

на засадах компетентісного підходу, поняття міжпредметна компетентність 

визначається як «здатність учня застосувати щодо міжпредметного кола 

проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать 

до певного кола навчальних предметів і предметних галузей». 

      Інтегрований підхід до навчання в початковій школі дає змогу в переважній 

більшості реалізувати поставлені цілі. Це пов’язано з віковими особливостями 

молодших школярів: дитина молодшого шкільного віку у зв’язку з 

особливостями сенсорного розвитку, синкретичного сприйняття 

навколишнього світу, наочно-практичного характеру мислення, взаємної 

обумовленості всіх сфер життєдіяльності природним чином підготовлена до 

засвоєння інтегрованих знань, єдності способів пізнавальної діяльності. Саме 

тому  тематичний, діяльнісний, особистісно орієнтований та компетентнісний 

підходи сьогодні є провідними у світовій освітній практиці. 

Тематичний підхід передбачає організацію навчально-виховного процесу на 

основі однієї «змістової одиниці» – теми. Темою може бути певне поняття, 

цілісний розгляд якого призводить до формування загальних уявлень про 

систему, в яку входить це поняття як елемент. Тема може сформулюватися 

вчителем у вигляді запитання чи опису проблеми, під час вирішення яких учні 

опановують зміст навчальної програми. 



Діяльнісний підхід передбачає організацію навчально-виховного процесу на 

основі організаційно-методичної системи щоденних діяльностей учнів та 

«стратегій» розвитку критичного мислення в межах тематичного чи 

предметного навчання. 

Інтегрований курс «Я досліджую світ» охопить 7 освітніх галузей.  

Окремими навчальними предметами залишаються «Мова», «Математика», 

«Іноземна мова», «Фізкультура», «Мистецтво». 

Горизонтальний зв’язок: міжпредметні зв’язки характеризуються вивченням 

поняття на уроках різних предметів впродовж деякого часу (неодночасно). 

Наприклад, на уроках природознавства досліджують, як виготовляють папір, на 

уроках української мови проводиться словникова робота – зі словом папір, на 

уроках трудового навчання виготовляють різні іграшки з паперу. 

Вертикальний зв’язок можна спостерігати у випадку, якщо інтегровані 

предмети вивчаються в близьких часових межах (впродовж одного уроку, 

одного дня). Тобто, якщо вчитель планує одну тему впродовж одного уроку, 

залучаючи з інших — відомості, способи дій на основі сформованих в учнів 

умінь та навичок, форму подання навчального матеріалу тощо, то він 

використовує вертикальний тематизм. 

Переваги інтегрованого навчання для учнів: 
– більш чітке розуміння мети кожного предмету в різних контекстах; 

– більш глибоке розуміння будь-якої теми, завдяки її дослідженню через 

кілька точок зору; 

– краще усвідомлення комплексного підходу, через який предмети, 

навички, ідеї та різні точки зору пов’язані з реальним світом; 

– вдосконалення навичок системного мислення. 

Вміння бачити взаємозв’язки всіх аспектів життя, зрештою, стає 

звичкою, яка буде допомагати учням протягом усього їхнього життя. 

 

 

 


