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ВСТУП
Реформування української освіти виходить на новий якісний рівень. Імплемен-

тація Закону України «Про освіту», реалізація його в контексті Нової української 
школи відкривають нові горизонти для масштабного впровадження в освітній про-
цес інтегрованого навчання і діяльнісної технології. Це дієві інструменти ефектив-
ного формування ключових і предметних компетентностей. Наразі інтеграція вже 
успішно використовується в інноваційних освітніх проектах, а отримані результати 
переконують: майбутнє – за цією формою навчання, бо вона відкриває безмежний 
простір для забезпечення якісної конкурентоспроможної освіти та формує життєві 
компетентності дитини.

Педагогічні технології, реалізовувані сьогодні в освітньому процесі закладів за-
гальної середньої освіти, побудовані на засадах інтегративно-діяльнісної педаго-
гіки. У ній реалізовані інтегративна і діяльнісна технології навчання. Ці технології 
відображають тенденції розвитку сучасного суспільства як найбільш затребувані.

Освіта є невід’ємною частиною життя суспільства. Тому в освіті, як у дзеркалі, ві-
дображені процеси, що відбуваються в ньому. Значне місце в розвитку сучасного 
суспільства посідають інтеграційні процеси. Вони потребують залучення та поєднан-
ня потенціалу різних напрямів людської діяльності, зосередження зусиль водночас 
кількох галузей науки. Це особливо проявляється під час вирішення екологічних 
проблем, утилізації відходів, пошуку шляхів раціонального використання природ-
них ресурсів, ліквідації наслідків катастроф тощо. У цих та інших процесах поєднання 
(інтеграція) зусиль багатьох галузей науки і виробництва є необхідною умовою.

Процеси інтеграції відображаються в концептуальних підходах до реформування 
освіти, таких як органічна інтеграція освіти і науки, активне використання наукового 
потенціалу навчальних закладів і науково-дослідних установ, новітніх теоретичних 
розробок та здобутків педагогів-новаторів, участі громадських творчих об’єднань у 
освітньому процесі. У сучасній освіті набувають розвитку такі процеси, як її гума-
нізація й екологізація, інтенсивне впровадження інформаційних технологій, роз-
вивальних технологій, запровадження нових моделей освіти. Всі ці процеси мають 
інтегративну природу, що полягає в інтеграції, підпорядкуванні змісту і методів нав-
чання для формування цілісної розвиненої особистості. Перманентно відбуваються 
модернізація змісту освіти, пошук нових методів та технологій навчання, переосмис-
лення дидактичних принципів, сформульованих у попередні історичні періоди роз-
витку суспільства. Дидактика як невід’ємна частина педагогічної науки виходить із 
того, що її принципи завжди історично конкретні й віддзеркалюють потреби суспіль-
ства. Тому під впливом прогресу, досягнень науки дидактичні принципи можуть 
дещо змінюватись, уточнюватись.

Інтегративна технологія навчання, яка передбачає поєднання окремого в гар-
монійне ціле, сприяє оновленню поглядів на принципи освіти і їх реалізації в сучас-
ному розумінні. Так, принцип гуманітаризації освіти, пов’язаний з формуванням у 
свідомості людини цілісної картини світу, планетарного мислення, розвитку духов-
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ної культури, потребує інтеграції надбань окремих галузей науки і мистецтва в усві-
домленні єдиної цілісної картини явищ та процесів навколишнього світу. Принци-
пи національного виховання передбачають національну спрямованість освіти, яка 
реалізується через інтеграцію національної історії, традицій, культурної спадщини, 
а принцип взаємозв’язку з освітою інших країн орієнтує її на інтеграцію у світові 
освітні структури. Без інтеграції неможлива також реалізація принципу безперерв-
ності й різноманітності освіти, адже цей принцип забезпечує досягнення цілісності 
та наступності в навчанні й вихованні, передбачає створення інтегрованих навчаль-
них програм, що неможливо без міжпредметної та внутрішньопредметної інтегра-
ції. Принцип інтеграції освіти з наукою і виробництвом, інтегративний по суті, роз-
глядається в органічному поєднанні фундаментальних педагогічних досліджень з 
інноваційно-освітньою діяльністю, тобто їх інтеграції з метою формування цілісної 
розвиненої особистості.

Формування розвиненої особистості потребує розроблення та використання дедалі 
ефективніших розвивальних технологій. Теоретичні й експериментальні дослідження 
довели високу результативність діяльнісної технології навчання у процесі розвитку уч-
нів. «Про розвивальне навчання можна вести мову тільки в руслі того або іншого кон-
кретного розуміння діяльності», – писав психолог В. В. Давидов. Розвивальний харак-
тер навчальної діяльності пов’язаний з тим, що діяльність будується передусім шляхом 
сходження від абстрактного до конкретного, від загального до часткового. Діяльнісний 
підхід дає змогу організувати творчу діяльність учнів у межах кожного навчального 
предмета: спостереження, досліди, самостійний пошук інформації; спеціальні вправи 
на розвиток уяви та літературної творчості (складання невеликих казок, оповідань про 
навколишній світ, поетичні вправи, інші вправи з розвитку мовлення); вправи з моде-
лювання, конструювання об’єктів та явищ навколишнього світу. Діяльнісна технологія 
в навчанні та вихованні тісно пов’язана з інтегративною технологією, за допомогою якої 
в дитини формується цілісна картина світу. Інтегрований зміст зумовлює необхідність 
інтеграції методів навчання та виховання, що означає гармонійне їх поєднання, спрямо-
вує водночас на розвиток правої і лівої півкуль головного мозку, органів чуття, емоцій. 
Заняття мистецтвом (живопис, ліплення, музика, поезія) інтегруються з дослідженнями, 
драматизацією, читанням, елементами трудового навчання, що також сприяє розвитку 
креативності в дітей. На це вказували видатні педагоги: Й. Г. Песталоцці, М. Монтессорі, 
В. О. Сухомлинський.

У монографії теоретично обґрунтовано інтегративну і діяльнісну технології нав-
чання у педагогічному процесі сучасної школи у процесі впровадження педагогіч-
ної технології «Росток». Інтегративно-діяльнісна педагогіка реалізується в єдності 
з дидактичними принципами, враховує глибокий взаємозв’язок національних і за-
гальнолюдських, фізичних, інтелектуальних, моральних, естетичних, екологічних та 
інших аспектів розвитку учнів. Інтегративно-діяльнісна педагогіка відображає об’єк-
тивні процеси, що відбуваються нині в освіті, з урахуванням реальних взаємозв’яз-
ків, які існують у природі й суспільстві, розуміння цілісності світу і внутрішньої ціліс-
ності людини як невід’ємної його частини.
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РОЗДІЛ І

ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАННЯ 
В ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ

1.1. РЕТРОСПЕКТИВА ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ 
ТА ЇЇ ОСВІТНЯ ПЕРСПЕКТИВА

Ми живемо в епоху інформаційного вибуху. Світ стрімко змінюється. За цих 
обставин дитині стає все складніше орієнтуватись у велетенському масиві роз-
різнених знань, скласти з цієї строкатої мозаїки цілісну картину. І педагоги, і 
батьки давно б’ють тривогу: на тлі зростаючого інформаційного потоку в дітей, 
навпаки, знижується інтерес до навчання. Як і чим їх зацікавити? Як перетворити 
набуті знання в індивідуальне надбання й знаряддя для розв‘язання складних 
проблем сьогодення? Як навчити молодь зі шкільної парти інтегративно мисли-
ти, аналізувати, критично порівнювати різні позиції та приймати власні зважені 
рішення? Інтегроване навчання дає відповіді на ці серйозні виклики. Адже інте-
грація ґрунтується на спільних для багатьох предметних галузей знань наукових 
ідеях та концепціях, що дають цілісне уявлення про навколишній світ.

Актуальність ідеї інтегрованого навчання нині незаперечна. Її успішна реалі-
зація відкриває безмежний простір для досягнення якісної конкурентоспромож-
ної освіти. Бо саме така освіта є безумовним гарантом для кожної людини в са-
мостійному досягненні поставленої життєвої мети, джерелом творчого зростан-
ня та самоствердження в соціумі. Ідея інтегрованого навчання нині надзвичайно 
актуальна, оскільки з її успішною реалізацією передбачається досягнення мети 
якісної освіти конкурентоспроможної, здатної забезпечити кожній людині само-
стійне досягнення тієї чи іншої життєвої цілі, творчого самоствердження в різних 
соціальних сферах.

Без інтеграції неможливі поступ сучасної науки та цивілізаційний розвиток 
узагалі. Наукова думка дедалі більше тяжіє до об‘єднання окремих, ізольованих 
об‘єктів і явищ в єдине ціле. З огляду на це, інтеграція розглядається як вкрай не-
обхідний дидактичний засіб освітнього процесу для створення в учнів цілісного 
сприйняття дивовижного і водночас дуже складного навколишнього світу. Інте-
грація – важливий процес сучасної науки і розвитку цивілізації в цілому. Адже 
нинішня стадія наукового мислення дедалі більше характеризується прагненням 
розглядати не окремі, ізольовані явища життя, а їх прояви у єдності та взаємодії. 
Тож інтеграція як процес об’єднання якихось частин чи елементів у ціле вважа-
ється необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого можна формувати 
в учнів цілісну картину світу.

Власне, сама ідея інтеграції в освіті не нова. Вона має свою непросту історію.
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Ретроспективний огляд розвитку процесу інтеграції в освіті свідчить про 
складні діалектичні процеси у педагогічній науковій думці. Принцип інтегрова-
ного підходу до організації навчання має своє особливе історико-теоретичне об-
ґрунтування і практичну реалізацію.

Окремі аспекти інтеграції простежуються ще у виховних системах діячів епохи 
Відродження – Ф. Рабле, М. Монтеня [181].

М. Монтень писав, що «виховують не окрему душу і не окреме тіло, а всю лю-
дину; не можна розділяти її надвоє» [339, с. 203–205].

Монтень вважав, що навчання повинне насамперед розвивати розум учнів, 
прищеплювати смак і любов до науки. Він пропонував максимально розширю-
вати світогляд учнів за допомогою подорожей, спілкування з різними людьми, 
вивчення природи та звичаїв інших країн і народів, а для виховання тіла широку 
програму фізичних вправ – біг, боротьбу, полювання, фехтування, а також музику 
й танці. Навчання проводилось у різних формах, що не передбачало обов’язко-
вість використання лише урочної системи. На думку педагога, для вихованця «всі 
години добрі і будь-яке місце придатне для занять, чи буде це класна кімната, 
сад, стіл чи постіль, самотність чи компанія, ранок чи вечір… і урок проходить 
ніби випадково, без обов’язкового місця і часу, в поєднанні з усіма іншими на-
шими діями, зовсім непомітно» [339, с. 184].

Відомий педагог минулого Я. А. Коменський [260] шукав інтегровану основу в 
навчанні дітей і підтримував ідею взаємозв’язку між навчальними предметами 
у змісті матеріалу в процесі пошуку шляхів цілісної природи. «Все, що перебуває 
у взаємному зв’язку, має викладатися в такому зв’язку», спираючись на принцип 
природовідповідності, бо для дитини світ не поділяється на частини, а постає 
перед нею в усій багатогранності й цілісності. У праці «Світ чуттєвих речей у кар-
тинках» Я. А. Коменський пропагував ідею єдності в предметі, лише в тому ви-
падку, якщо вона корисна для життя. Він висловлював таку думку: «неправиль-
но буде викладати науки із самого початку з усіма подробицями, замість того, 
щоб дати насамперед простий загальний опис всіх знань». Педагог продовжував 
стверджувати зазначений принцип: «Усе, що належить до вивчення, нехай спо-
чатку пропонується в загальному вигляді, а потім частинами» [261, с. 307]. У на-
веденому цитуванні доволі повно розкривається сутність принципу інтеграції, 
оскільки такий підхід до навчання дає змогу учням отримати в цілісному вигляді 
достатньо повне коло знань, які гармонійно об’єднані навколо загальної теми і 
водночас подивитись на об’єкти і явища з різних боків.

Швейцарський педагог Й. Песталоцці слушно вважав, що необхідно поєднати 
(інтегрувати) навчання з активною практичною діяльністю, з працею, оскільки 
такий підхід відповідає психології дітей, їхньому природному потягу до діяльно-
сті. Крім того, подібне інтегрування розвиває ідею необхідності внутрішніх форм 
взаємозв’язку між навчанням і працею, які, безперечно сприяють поглибленню 
загальноосвітньої підготовки дітей. Науковець запропонував поєднати внутріш-
ню інтеграцію теоретичних знань із практичною діяльністю і фізичною працею, 
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що, на його думку, має сприяти гармонійному сполученню розумового і фізично-
го розвитку дитини.

Оскільки процес навчання повинен адекватно відображати цілісний єдиний 
світ, Й. Песталоцці звертав увагу на наявність тісних взаємозв’язків між навчаль-
ними предметами, тобто наголошував на важливості міжпредметної інтеграції 
і потребі в перенесенні цих взаємозв’язків у свідомість учнів: «Приведи у своїй 
свідомості всі по суті взаємопов’язані між собою предмети в той зв’язок, у якому 
вони справді перебувають у природі» [375].

Ідея інтеграції в навчанні у Дж. Локка («Думки про виховання» [259]) розкри-
та у з визначенні змісту освіти, в якому один предмет повинен наповнюватися 
елементами й фактами іншого, а загальна освіта повинна бути тісно пов’язана з 
прикладним навчанням.

Елементи інтегрованого навчання відображені й у педагогічній системі Ж.-Ж. 
Руссо, котрий пов’язував навчання з природними життєвими ситуаціями. Ідея 
природовідповідного виховання дитини зумовлює і свободу змісту та форми 
навчання: формування особистості в системі Руссо здійснювалось цілісно, незва-
жаючи на поділ ним розумового, фізичного, морального виховання за віковими 
етапами. [259]: на думку мислителя, всебічно розвинена людина обов’язково 
знайде відповідну до її природних нахилів діяльність і опанує нею.

Основою програми «інтегративного» виховання П. Робена, реалізованої ним 
у 1880–1894 рр. у сирітському притулку в Сен-Пюле, було вільне ознайомлення з 
навколишнім середовищем, його явищами і фактами, які з часом систематизува-
лися у процесі вивчення логічно побудованих навчальних предметів.

Німецький педагог Й. Гербарт [542] обґрунтував психологічний аспект взає-
мозв’язку знань. Він стверджував, що за взаємопов’язаного викладу матеріалу 
учні набувають узгоджених, системних знань, а навички формуються швидше і є 
повноціннішими, ніж за предметного навчання.

Ідею згрупування навчального матеріалу навколо цілісних і галузей життя в 
методиці викладання природничих дисциплін, а потім і в загальнодидактичному 
плані, представив німецький вчений Ф. Юнг у 80-х роках XIX ст.

Інтеграція як процес пристосування та об’єднання окремих елементів або частин 
різних навчальних видів діяльності в єдине ціле використовувалася ще К. Д. Ушин-
ським під час побудови ним курсу навчання грамоти аналітико-синтетичним мето-
дом [274]. Інтеграція розглядалась як метод. Цей метод, за задумом автора, давав 
змогу поєднати окремі елементи двох видів мовної діяльності – письма й читання 
для швидкого досягнення мети: формування у дітей здібностей до дистанційного 
спілкування їм допомогою тексту. Створений К. Д. Ушинським метод навчання 
грамоти виявився доволі цінним, що дає можливість використовувати його й 
нині. Видатний педагог дав глибоке психолого-педагогічне обґрунтування світо-
глядної ролі інтеграції навчання. Розглядаючи структуру науки, він зазначав, що, 
крім спеціальних понять, які до належать кожної науки, є поняття спільні для 
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багатьох, а окремі й для всіх наук, і тільки система, яка виходить із суті самих 
предметів і зв’язків між ними, дає владу над нашими знаннями.

Історію розвитку інтеграції у вітчизняній педагогіці умовно поділяють на три 
етапи. Перший припадає на кінець XIX ст. і 20-ті роки ХХ ст., коли було апро-
бовано проблемно-комплексне навчання на міжпредметній основі (так звана 
трудова школа). Другий – це 50–70-ті роки ХХ ст., коли відбувалося становлення 
міжпредметних зв‘язків. Нарешті, третій етап тривав у 80–90-ті роки ХХ ст. і тран-
сформувався у власне інтеграцію.

Першопрохідцями на шляху створення системи освіти на проблемно-комп-
лексній, інтегрованій основі слушно вважають американського вченого Джорд-
жа Дьюї та радянських науковців П. П. Блонського, С. Т. Шацького й М. М. Рубін-
штейна.

У першій половині XX ст. складалися теоретичні засади прагматичної педаго-
гіки та напрями комплексної системи освіти. Ця система тісно пов’язана з філо-
софськими і психолого-педагогічними працями Дж. Дьюї [164]. Він критикував 
роздробленість навчальних програм, відірваність шкільних предметів від життя 
й розвитку особистості школяра, пропонував об’єднувати різні види пізнаваль-
ної, ігрової пі практичної діяльності.

Наприкінці 1918 – на початку 1919 рр. сутність інтегрованого комплексного 
підходу до навчання обґрунтував П. П. Блонський у праці «Завдання нової шко-
ли» [60]. Він зазначав, що схематизація знань на першому ступені навчання є не-
доречною, а кращим є цілісне навчання, вивчення цільної конкретної дійсності. 
Адже учень повинен вивчати світ і життя, а не лише арифметику та фізику. Саме 
С. Т. Шацький і М. М. Рубінштейн на початку минулого століття реалізували у 
вигляді експерименту так названий метод життєвих комплексів, більше відомий 
як трудова школа. Це був новаторський рух, без характерного шлейфа педагогіч-
них традицій, який мав кардинально вдосконалити систему освіти. Він повністю 
заперечував предметоцентризм, притаманний традиційній школі «старого» сві-
ту. Фактично вперше на практиці навчальний процес проходив на міжпредмет-
ній основі, тобто знання з різних предметів інтегрувались для вирішення якоїсь 
спільної проблеми.

У 1923 р. у радянській системі освіти з‘явились програми комплексного нав-
чання, обов‘язкові для навчання спочатку учнів 1–2-х, а згодом і 3–5-х класів. 
Розробники цих програм, котрі передбачали вивчення комплексних тем, напри-
клад, «Садівництво», «Вирощування картоплі в нашому регіоні», «Праця чоло-
віка й жінки у господарстві», орієнтувались передусім на певні соціальні, гос-
подарські та побутові потреби того часу. Водночас програми поєднували різні 
навчальні засоби і матеріали для вивчення основної теми у школі та поза нею.

 У 1932 р. з’явилися так звані комплексні програми, що були певним досягнен-
ням вітчизняної школи. У програмах закладалася певна «гнучкість структури». 
Вона полягала в спеціальному підході до розв’язання наболілих проблем лікві-
дації предметності навчання, зв’язку навчання з життям. У комплексних програ-
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мах навчальний матеріал розміщувався за окремими стрижневими блоками по 
висхідній лінії, концентрично, наприклад: «Природа. Праця. Суспільство». Так, 
згідно з блоком «Праця» розглядалися теми: «Трудове життя родини», «Трудове 
життя сільського або міського кварталу, де живе дитина», «Господарство рідного 
краю» тощо. Доволі цінним було те, що вчитель спирався на досвід дітей, що 
відображено у вимогах до комплексних тем: корисність та цікавість для учнів, і, 
головне, діти не ізолювалися від вивчення інших тем. Учні мали вміти працювати 
з книгою, газетою, картою, писати замітки до стінгазети, листи товаришеві, за-
повнювати анкету про себе, складати ділові папери, самостійно проводити бесі-
ди, тематичні вечори, концерти, спектаклі, брати посильну участь у них. Навесні 
більшість занять відбувалася на пришкільних ділянках, на виробництві. У літній 
триместр діти допомагали на польових роботах, саджали дерева, збирали лікар-
ські трави, зразки ґрунтів, каменів для наступних занять у класі. На екскурсіях 
робота проводилася по групах. Одні спостерігали ґрунт обриву. Інші – рослинний 
світ. Порівнювали зразки ґрунтів, робили замальовки, складали усні розповіді 
тощо. Дещо з цього педагогічного досвіду дотепер використовується в навчаль-
ній роботі закладів освіти.

Непродуктивність комплексних програм, що зумовлювалася недостатньою 
увагою до навичок читання, письма й рахунку, привела до поступового нівелю-
вання цих програм. Варто зазначити, що труднощі були більше пов’язані з мате-
ріальним забезпеченням шкіл: гострим браком підручників, методичної й іншої 
необхідної літератури, зокрема «Букварів», тому для навчання використовували-
ся газети. Крім того, помилковість програм полягала в надмірному інтегруванні 
та повному запереченні самостійного вивчення шкільних предметів. Проте ціл-
ком заперечити цінність досвіду застосування комплексних програм не можна. 
На противагу старій класичній методиці навчання зароджувався творчий підхід 
до формування вільної особистості, здатної вже на початковому етапі правильно 
розуміти навколишній світ і бути його активним творцем. Дослідницький метод 
давав змогу самостійно здобувати знання, застосовуючи аналіз, синтез, порів-
няння, сприяв розвиткові мислення, природної допитливості. У дітей закладався 
евристичний підхід до опанування закономірностей навколишнього світу. Од-
нак надмірне захоплення спостереженнями нерідко ускладнювало формування 
ґрунтовних умінь читання, письма, рахунку.

З метою розв’язання проблеми розвитку особистості в процесі навчання на 
початку 50-х років ХХ ст. починаються інтенсивні пошуки нових педагогічних сис-
тем і технологій. Тут доцільно зупинитися на моделі педагогічного процесу, роз-
робленій М. П. Щетиніним [555]. Принцип інтегрованого підходу до організації 
навчання в його школі використовувався у кількох аспектах. По-перше, відбува-
лася зміна традиційної форми навчання-уроку. Зміст і сутність нової форми відо-
бражено у слові «занурення». Це означало, що протягом чотирьох – п’яти днів 
учні займалися одним предметом. Така форма організації навчального процесу, 
як зазначав М. П. Щетинін, забезпечувала спільну роботу вчителя й окремого 
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учня. Вона не лише сприяла кращому і глибшому засвоєнню знань, але й фор-
мувала здатність до саморегуляції діяльності, її самооцінки, співробітництва, ді-
лового спілкування. У результаті вироблялися єдині позиції, міцнів колективний 
розум, розвивалося почуття обов’язку, відповідальності, формувалася соціальна 
спрямованість особистості. За свідченнями М. П. Щетиніна, у класах, де проводи-
лося «занурювання», спостерігався більш здоровий психологічний клімат.

Нова форма організації навчального процесу дала можливість цікавіше й 
змістовніше організовувати другу половину дня – заняття за інтересами. З цією 
метою в один навчально-виховний комплекс було об’єднано загальноосвіт-
ні, музичні, хореографічні, спортивні, художні школи, клуби юних техніків і на-
туралістів. Створення єдиного комплексу – другий аспект реалізації принципу 
інтегрованого підходу до організації навчально-виховного процесу. Оцінюючи 
результат функціонування зазначеної системи, М. П. Щетинін писав, що багатши-
ми і тоншими стали стосунки вчителів з учнями, спільне життя стало яскравим, 
діяльним, повним відкриттів.

З різних причин новація не прижилась, і вже в 40-х роках ХХ ст. навчальний 
процес у радянській школі знову почали будувати на традиційній предметній ос-
нові. Науковий підхід до пізнання глибинних законів та закономірностей розвит-
ку навколишнього світу зробив крок назад і поступився диференціації, яку авто-
матично перенесли на побудову освітнього процесу. На уроках з фізики стали ві-
докремлено вивчати лише фізичні закони світобудови, на уроках біології – тільки 
біологічні й т. ін. Кожен предмет став відповідати певній науці. У підсумку школа 
давала дітям розрізнені знання, які вони не могли самостійно інтегрувати, і фор-
мувала в них фізичний, хімічний, природничий світогляди, між якими не було 
необхідного внутрішнього зв‘язку. Інтеграцію ж віддали на відкуп позакласній 
освіті, де на заняттях у гуртках діти використовували на практиці знання, набуті 
на уроках із різних предметів.

Нове дихання процес інтеграції (упровадження між предметних зв‘язків) 
отримав уже в 1958 р. – з прийняттям закону «Про зміцнення зв‘язку школи з 
життям і подальший розвиток системи народної освіти». Міжпредметні зв‘язки 
особливо вітались для об‘єднання знань предметів із професійно-технічними. 
Цей етап освітньої інтеграції детально досліджували вчені П. Р. Арутов, С. Я. Ба-
тишев, В. А. Кондаков та П. Н. Новіков. Проте в наступному десятилітті погляд на 
міжпредметні зв‘язки знову змінився. На думку вітчизняних учених І. Д. Зверєва, 
М. М. Левіної, Н. А. Лошкарьової, Г. Ф. Федорець та П. Г. Кулагіна, передусім вар-
то встановлювати і розвивати системні, змістовні, дидактичні зв’язки між шкіль-
ними навчальними предметами, а вже потім координувати шкільну предметну 
освіту з навчанням на виробництві.

У 50–70-ті роки ХХ ст. педагогічна наука повністю відмовилася від предме-
тоцентризму і водночас від міжпредметності (інтеграції), вважаючи другу ди-
дактичним доповнення першої. Втім вивчення проблеми інтеграції на цьому не 
зупинилось. Вчені продовжували глибоко та системно досліджувати її і вреш-
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ті-решт почали розглядати як дидактичний принцип. Інтеграція має фундамен-
тальний характер завдяки статусу дидактичного принципу. Педагоги-новатори, 
спираючись на багатий власний досвід, спільно з науковцями доводили: якісну 
освіту не можна дати на засадах якоїсь окремої науки, незалежної від інших. 
Учні тільки тоді ефективно сприймають навчальний предмет, якщо він вивчаєть-
ся в органічному поєднанні з іншими навколо однієї теми. Тобто без інтеграції, 
яка активізує інтелектуальну діяльність і спонукає використовувати різноманітні 
розвивальні підходи й прийоми навчання, дітям неможливо дати цілісну карти-
ну світу, зорієнтувати їх на життєві компетентності. У 60–70-ті роки ХХ ст. здійс-
нювалися окремі спроби інтеграції знань. Розпочалися дослідження проблеми 
міжпредметних зв’язків з позиції активізації навчання та підвищення його науко-
вого й теоретичного рівня. Міжпредметні зв’язки розглядалися в таких аспектах:

• як дидактичний засіб підвищення ефективності засвоєння знань, умінь, на-
вичок;

• як умова розвитку пізнавальної активності учнів у навчальній діяльності, 
формування їхніх пізнавальних інтересів;

• як засіб реалізації принципу навчання і насамперед – науковості.
З’явилася ідея: вважати міжпредметні зв’язки самостійним принципом нав-

чання, що стало кроком до побудови навчально-виховного процесу на засадах 
інтегрованого підходу.

Змістовним прикладом побудови інтегрованих навчальних занять характери-
зувався досвід В. О. Сухомлинського, а саме його уроки на природі. Життя Пав-
лиської школи В. О. Сухомлинського пронизував дух творчого підходу до нав-
чання особистості. Це передбачало відсутність будь-якого насильства над інди-
відуальністю, потребами, прагненнями дітей. У школі склалися стосунки довіри, 
взаєморозуміння, взаємоповаги, особливий, вільний порядок організації шкіль-
ного життя. Обґрунтовуючи принципи організації навчального процесу у своїй 
школі, В. О. Сухомлинський писав, що школярі мають такі самі потреби, як і ми, 
і мислять так само; вони хочуть учитися, для цього ходять до школи, і тому їм 
доволі легко дійти висновків, що потрібно виконувати певні умови, аби успішно 
учитися [491]. Виходячи з такого погляду на дитину, її здібності та природу, В. О. Су-
хомлинський розбудовував навчальний процес у своїй школі. Знання внутрішнього 
світу дитини, її природних задатків визначали систему розвитку дітей у Павлиській 
школі. Можна впевнено говорити, що підходи до організації навчання й вихован-
ня В. О. Сухомлинського будувались на принципах інтеграції.

Щодо організації інтегрованого навчання у початковій школі цікавим є досвід 
Ш. О. Амонашвілі. Він використовував не традиційний урок, а п’ятнадцятихвилинні 
міні-уроки. Така форма організації навчання застосовувалась Ш. О. Амонашвілі в роботі 
з шестирічними дітьми. Оскільки дітям цього віку важко було витримувати звичайний 
урок, навіть за його емоційного, ігрового оформлення, який проходив у атмосфері 
зацікавленості й доброзичливості з боку вчителя, Ш. О. Амонашвілі організував 
навчання так, що протягом дня учні повертались два – три рази до математики, 
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рідної чи іноземної мови. За такої організації відбувалась зміна діяльності, між 
15-хвилинними заняттями влаштовувались перерви, а весь перебіг навчального 
процесу був цілісним, єдиним, без спеціального виділення переходів від одного 
предмета до іншого [8; 9]. Ці компактні, емоційні, інтелектуально насичені мі-
ні-уроки подобались дітям. Учні не стомлювались, не нудьгували. Розроблення 
такого розкладу уроків вимагало від учителя глибокого аналізу навчальної ін-
формації, чіткої її організації і структурування, високого емоційного та інтелекту-
ального напруження під час проведення занять, привчала до чіткої, організова-
ної мови.

Розуміння предметності як принципу дидактики змінило характер педагогіч-
ного мислення. Суперечність між формою (міжпредметні зв’язки) і новим зміс-
том (принцип дидактики) призвела до змін. У 80-х роках ХХ ст. поняття міжпред-
метних зв’язків поступилося місцем поняттю інтеграції.

Власне інтеграція стала третім етапом розвитку інтегративних процесів у ві-
тчизняній педагогіці, що відбувалися у 80–90-х роках ХХ ст.

Спробою відобразити суть інтегративних процесів у вітчизняній педагогіці 
як загальнонаукової закономірності стала публікація в 1983 р. збірника «Інте-
гративні процеси в педагогічній науці і практиці виховання і освіти». Саме ця 
праця підштовхнула до активного створення інтегрованих навчальних курсів. 
Після 90-х років ХХ ст. у навчальному процесі спостерігалося зростання інтегра-
ційних тенденцій, що зумовило розроблення своєрідної методики за принци-
пом великих автономних блоків, запровадження нових навчальних предметів. 
Широкі можливості використання інтегрованого підходу виникли в організації 
навчання у початковій школі. Щоденні різноманітні заняття формували в учнів 
цілісні уявлення про навколишній світ. Так, на заняттях із розвитку мовлення 
під час вивчення тем з природознавства, наприклад, «Дикі й свійські тварини», 
діти читали казки, переказували та інсценізували їх, вчили вірші, прислів’я, 
приказки, скоромовки. Тут же використовувалися тематичні ілюстрації, пред-
метні картинки, які діти мали описати, порівняти, проаналізувати; проводили-
ся рольові ігри на основі змісту вивчених казок. На заняттях з образотворчого 
мистецтва діти малювали улюбленого героя, ілюстрували літературний твір, 
вигадували свої казки й оповідання за аналогією. Знання з цієї теми попов-
нювалися під час ознайомлення з природою, тваринним і рослинним світом. 
Діти виготовляли вироби з природного матеріалу, пластиліну, робили аплікації, 
малюнки. На прогулянках вони проводили спостереження за об’єктами, про 
які йшлося на попередніх заняттях, розглядали їх, порівнювали, аналізували. 
На музичних заняттях діти під керівництвом дорослих створювали хореогра-
фічні і музичні образи тих самих героїв казок або певних предметів чи явищ 
з навколишнього життя. На уроках математики використовували спеціальні 
завдання для розвитку мислення, просторових уявлень, формування навичок 
порівняння, аналізу, обчислення. Для цього часто використовували той самий 
дидактичний матеріал, що і на інших заняттях: зображення тварин, іграшок, сю-
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жетні малюнки з непомітними відмінностями, які необхідно знайти. Крім того, 
використовували прислів’я, приказки, вірші, лічилки, різноманітні ігри-вправи 
для розвитку розумових здібностей дітей.

У наступне десятиліття проблема міжпредметних зв’язків осмислюється 
по-іншому. Можливість координації шкільної предметної освіти з навчанням на 
виробництві відійшла на другий план. Вітчизняні вчені І. Д. Зверєв, М. М. Левіна, 
Н. А. Лошкарьова, Г. Ф. Федорець, П. Г. Кулагін приділяли значну увагу встанов-
ленню й розвитку системних, змістовних, дидактичних відношень між шкільни-
ми навчальними предметами.

Інтеграція навчання набула фундаментального характеру завдяки статусу ди-
дактичного принципу, оскільки кожен із навчальних предметів впливає на на-
вчальний процес. Тому предметність і міжпредметність співвідносяться по-різ-
ному. Традиційно міжпредметні зв’язки є доповненням до предметоцентрова-
ної освіти

На практиці міжпредметні зв’язки встановлюються між предметами. Зокре-
ма, Н. А. Лошкарьова розглядала міжпредметні зв’язки як такі, що відобража-
ють у навчальному процесі зв’язки реальної дійсності та втілюють закономір-
ності об’єктивного світу; за філософським і дидактичним змістом визначають 
зміст, методи і форми навчання. У міжпредметності є прагнення організувати 
цілісний навчальний процес, але на основі предметоцентризму, а не шляхом 
його заперечення. Міжпредметність – це засіб розвитку предметності та праг-
нення якісно вдосконалити освіту без жодних втрат набутого раніше позитив-
ного досвіду [309].

Наукові дослідження з проблеми інтегративних процесів у педагогічній на-
уці й практиці стали спробою відобразити суть явища інтеграції у педагогіці як 
загальнонаукової закономірності. Інтеграція – це спосіб формування всебічно 
гармонійно розвиненої особистості, тобто метод реалізації основного завдан-
ня педагогіки. У подальших наукових дослідженнях інтеграція розглядається як 
принцип дидактики.

Аналізуючи розвиток інтеграції у педагогіці в ретроспективі й до сьогодення, 
зауважимо: інтеграція у педагогіці не виникла внаслідок простого перенесення 
цього поняття з інших сфер наукової діяльності. Категорія «інтеграція» розгля-
дається в педагогіці як результат складних діалектичних перетворень наукової 
свідомості, що увібрала досягнення світової культури та значний досвід розвитку 
вітчизняної освіти.

Модернізація змісту української освіти зразка ХХІ ст. змусила педагогічну нау-
ку країни повернутись до ідеї інтегрованого навчання як до найперспективнішої 
з освітніх інновацій, яка не тільки ґрунтується на реалізації міжпредметних зв‘яз-
ків, а й передбачає тісну комунікацію між предметними галузями знань, встанов-
лення глибинного зв‘язку між ними. Інтеграція великою мірою – це не механіч-
не поєднання, вона передбачає органічне взаємопроникнення двох або більше 
предметів навколо однієї теми. Ще відомий науковець і дидакт Я. А. Коменський 
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наголошував, що «…всі знання виростають з одного кореня – навколишньої дійс-
ності, мають між собою зв’язки, а тому повинні вивчатися у зв’язках» [262, с. 26].

Експериментальним шляхом доведено, що діти гарно сприймають навчаль-
ний предмет саме на міжпредметній основі, коли самостійно встановлюють вза-
ємозв‘язок набутих знань із повсякденною діяльністю людини. У них змінюється 
емоційно ціннісне ставлення до самого процесу навчання, успішно формуються 
предметні компетентності. Іншими словами – діти навчаються вчитись та засто-
совувати набуті знання на практиці.

Сучасна педагогічна наука України має всі підстави вважати інтеграцію одним 
із головних дидактичних принципів. Її впровадження дасть змогу вирішити низку 
проблем, які гальмують навчальний процес і перетворюють його на обтяжливу 
щоденну рутину для всіх учасників. Головним завданням освіти є підготовка мо-
лоді до сучасного життя через формування необхідних компетентностей. Саме 
такі можливості й перспективи відкриває інтегроване навчання.

На часі створення інтегрованих навчальних курсів. Вони допоможуть ущіль-
нювати схожий матеріал кількох предметів навколо однієї теми і в такий спосіб 
уникати дублювання, економити навчальний час і опановувати значно більший 
за обсягом навчальний матеріал, досягаючи цілісності знань. Звичайно, кон-
струювання інтегрованих курсів справа непроста і не одного дня. Їх укладачі 
мають урахувати все, до найменших дрібниць: межі, складові компоненти, ві-
кові психологічні особливості школярів у засвоєнні різних знань; як формувати 
творчу особистість дитини, розвивати її здібності; як активізувати пізнавальну 
діяльність учнів на уроках і навчити застосовувати набуті знання з різних пред-
метів у виборі майбутньої професії тощо. Тільки за цих умов можна буде досягти 
поставленої мети – організувати такий навчальний процес, який трансформує 
механічний процес набуття учнями нових знань у велику творчу лабораторію з їх 
поглиблення, розвитку пам‘яті та уваги; де будуть доброзичливий психологічний 
клімат і особиста участь кожної дитини в колективному навчанні.

Світ, який оточує людину, – складний. Кожен об‘єкт у ньому має неповтор-
ну будову або інтегративні властивості. Зрозуміло, дитині, яка тільки ступила на 
стежку пізнання, психологічно важко зрозуміти, як скористатися набутими знан-
нями про новий предмет і застосувати їх на практиці. Вирішує цю проблему саме 
педагогіка розвитку, в основу якої покладено навчально-пізнавальну інтеграцію. 
Інтегровані курси конструюються з навчально-пізнавальних завдань, які розв’я-
зуються спільними зусиллями вчителя й учня. У процесі розв’язання дитина от-
римує унікальну можливість будувати версії, дискутувати щодо їх правильності. 
У підсумку в учня формуються повноцінні здібності, наукові знання та основи 
діалектичного (пояснювального) мислення.

Отже, історія вітчизняної і світової педагогіки накопичила цінну спадщину з 
теорії і практики інтегрованого підходу до процесу навчання, виховання і роз-
витку школяра. З позицій педагогіки та методик навчання визначилася об’єктив-
на необхідність віддзеркалювати в навчальному пізнанні реальні взаємозв’язки 
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об’єктів і явищ природи та суспільства; підкреслювалися світоглядна й розви-
вальна функція міжпредметних зв’язків, їх позитивний вплив на формування 
системи знань і загальний розумовий розвиток учня; розроблялася методика 
скоординованого навчання різних предметів. Інтеграційні процеси в освіті – яви-
ще доволі складне, комплексне й багатогранне за різновидами свого прояву, які 
потребують психолого-педагогічного аналізу. Основна мета навчання на інтегра-
тивній основі – дати цілісне уявлення про світ, сприяти підвищенню розумової 
активності школярів. Для цього необхідні визначення психофізіологічних основ 
інтеграції знань, чітке уявлення про особливості розвитку мисленнєвих процесів.

Реформа української освіти перебуває на шляху подолання ізольованого ви-
кладання навчальних предметів і створення принципово нових навчальних про-
грам, де освітній процес доцільно орієнтувати на розвивальну і продуктивну ін-
тегративно-діяльнісну педагогіку.

1.2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ

Методологія наукового дослідження передбачає з’ясування способів здобуття 
нового знання, вона завжди конкретизується відповідно до певної дослідно-екс-
периментальної діяльності.

Розробляючи методологічні основи нашого дослідження, ми користувались 
визначенням методології як системи понять, принципів і способів організації та 
побудови теоретичної та практичної діяльності. Методологічний підхід нами ро-
зуміється як принципова методологічна орієнтація дослідження, як кут зору, під 
яким розглядається об’єкт вивчення, як поняття або принцип, що керує загаль-
ною стратегією дослідження, а також як сукупність принципів, що визначають 
загальну мету і стратегію відповідної діяльності, незалежно від того, чи є вона 
теоретичною або практичною.

Ми виходили з того, що для розв’язання будь-якої дослідницької задачі й от-
римання певного результату визначальним є вибір методологічної стратегії, яка 
повною мірою може бути відображена у підходах до пізнання.

Оскільки методологія завжди пов’язана із системою поглядів і відштовхуєть-
ся від певного світосприйняття, то, на нашу думку, важливими методологічними 
питаннями є визначення системи наукових понять і вибору методів досліджен-
ня. Зважаючи на їх кількість і різноманітність виникає проблема вибору серед 
них лише адекватних і перспективних для вирішення завдань, поставлених нами 
в дослідженні. Методологією передбачено формування комплексу конкрет-
но-наукових методів і засобів дослідження: спостереження, експерименту, мо-
делювання тощо, які транслювались нами у методику отримання результатів 
дослідження. Це спонукало нас розглядати методологічні основи дослідження 
з погляду їхньої евристичності, тобто здатності забезпечити появу нових ідей у 
вирішенні поставленої проблеми.
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Розглянемо ключові поняття, які визначили методологічну орієнтацію дослі-
дження. Одне з них – інтеграція. Воно тісно пов’язане з поняттями «цілісність», 
«ціле». Ціле в методології розуміється як синтез, об’єднання різноманітного, як 
упорядкованість численних компонентів, які підлягають єдиним цілям і завдан-
ням. Чим органічнішою видається єдність різноманітних зв’язків у певній струк-
турі, тим більш цілісна система і тим ефективніше вона функціонує. Рух системи 
до вищих рівнів цілісності означає комплексне удосконалювання всіх її елемен-
тів, зв’язків, управління нею. Інтеграція є найвищим рівнем цілісності системи, 
оскільки (за визначенням) це не просте поєднання елементів, а їх єдність із вихо-
дом на якісно новий результат.

Одним із шляхів формування уявлень учнів про світ є науковий метод. Тому 
для нашого дослідження це поняття має важливе методологічне значення (сут-
тєве методологічне навантаження) Ознайомлення з науковим методом є однією 
з важливих складових інтегрованого навчального процесу. Учні мають знати, що 
науковий метод використовується для отримання точної інформації про об’єкти 
та явища природи і включає такі кроки: визначення та аналіз проблеми, добір 
даних, побудова висновків і перегляд теорії (системи ідей, які допомагають пояс-
нити дані та зробити припущення – гіпотези). Таким чином, структура опануван-
ня науковим методом складається з таких кроків:

1) визначення проблеми;
2) її аналіз;
3) добір інформації (даних).
Після того як дані дібрано, використовуються різноманітні статистичні про-

цедури з метою зрозуміння значення кількісних даних. Далі формулюються ви-
сновки, що порівнюються з тими відомостями або поглядами, які вже існують з 
цього питання. Останнім кроком наукового методу є перегляд теорії (попередніх 
поглядів).

Методологія розкриває стратегічні напрями розвитку наук та методів дослі-
дження і поєднує сучасні процеси диференціації та інтеграції наук і наукових 
дисциплін, творчо узагальнює нові результати (за В. С. Шубінським). Тому інте-
гративна спрямованість методологічних досліджень у педагогіці дає змогу вдо-
сконалювати методи пізнання і перетворення педагогічних явищ, спрямовує на 
визначення провідних напрямів системи освіти та педагогічної науки.

Щоб визначити інтегративний характер конкретного предмета досліджень у пе-
дагогіці, спочатку потрібно розглянути проблеми розуміння методології педагогіки 
і методологічних досліджень. Від вирішення цих проблем значною мірою залежить 
розуміння інтегративного змісту методологічних досліджень у педагогіці.

Багато вчених дотримуються думки, що методологія в усіх науках – одна, і цим 
пояснюється відсутність потреби в розробленні особливої методології педагогі-
ки. Проте єдиного розуміння змісту методології педагогіки досі немає. Так, під 
ним можна розуміти й загальну методологію як для педагогіки, так і для будь-
якої іншої науки, і спеціальну методологію педагогіки.
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Про актуальність розроблення методологічних проблем педагогіки та одно-
часно створення спеціальної методології педагогіки заявляв учений М. А. Дани-
лов ще на початку 70-х років ХХ ст. Він передбачав наявність зв’язку між двома 
напрямами методологічних досліджень та одночасно враховував відмінності 
між ними. М. А. Данилов вважав предметом спеціальної методології педагогіки: 
1) власне педагогічні знання, їхню структуру, умови наукової достовірності, зміни 
і застосування; 2) способи здобування знань, що правильно відображають педа-
гогічну дійсність; 3) умови впровадження результатів педагогічних досліджень у 
практику; 4) визначення предмета педагогіки та її місця серед інших наук [86].

М. А. Данилов наголошує саме на змістовному характері методологічних про-
блем та звертає особливу увагу на виховання. Також до питань методології педа-
гогіки він відносить взаємозв’язок біологічних і соціальних чинників у розвитку, 
формуванні та вихованні людини і проблеми діалектичного аналізу «об’єктивної 
педагогічної дійсності» та інші аспекти змісту.

Аналіз наукових робіт М. А. Данилова свідчить про прагнення враховувати 
єдність проблем змісту, що відображають педагогічну дійсність і теоретико-піз-
навальні знання, а також процес пізнання у сфері методологічних досліджень у 
педагогіці.

Інший учений, В. Е. Гмурман, здійснив спробу відрізнити предмет методоло-
гічних досліджень як систему педагогічних знань і процес наукового пізнання 
у сфері педагогіки від предмета загальнотеоретичних робіт, що присвячені ви-
вченню сутності, закономірностей і законів розвитку та функціонування педаго-
гічного процесу [113].

У цьому випадку предмет методологічних досліджень наближається до розу-
міння предмета спеціальної методології педагогіки М. А. Даниловим.

Науковець М. Н. Алексеєв виступав проти створення спеціальної методології 
педагогіки. На його думку, методологічні питання педагогіки стосуються лише 
застосування у педагогіці діалектичного та історичного матеріалізму як методу 
дослідження для розв’язання конкретних педагогічних задач. Зазначений аспект 
методології важливий, але не тільки він. Творче і правильне застосування загаль-
ної методології може і має втілюватися в системі знань саме про діалектику кон-
кретних сфер дійсності та пізнання, зокрема у педагогічних явищах і педагогіч-
ному пізнанні. А такі знання можуть виконувати власне методологічні функції у 
конкретній науці та практиці як конкретизація загальної методології в діалектиці 
окремого [3].

Стає зрозумілим, що без особливих систем знань, які виникають на перетині 
філософії та педагогіки, неможливо ставити і вирішувати методологічні пробле-
ми педагогіки та успішно застосовувати загальну методологію для розв’язання 
конкретних наукових задач педагогіки. У філософській літературі зустрічається 
розуміння предмета методології у вузькому значенні. Так, Л. Ф. Ільчев вважає, 
що методологія має справу не з матеріальною дійсністю, а з її відображенням, 
з особливими формами її дослідження, пізнання та відображення. У цьому ви-
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падку порушується органічний зв’язок між методологією та світоглядом, ме-
тодом і теорією способів дослідження і змісту пізнання. Часто метод пізнання 
зводиться до сукупності формальних процедур дослідження, а метод є зміс-
товним. Його зміст утворює пізнання об’єктивної дійсності, тобто об’єктивний 
зміст самого знання. Тому при розробленні методології проблем слід виходити 
за межі аналізу педагогічного знання як такого, до аналізу самих педагогічних 
явищ, а не просто обмежуватися тим, що розглядати характер їх відображення 
у педагогічній науці [529].

Розглянемо предмет методології досліджень у педагогіці у зв’язку з інтегра-
тивними функціями. Насамперед слід визначити склад методології педагогіки 
як особливої цілої системи знань і методів пізнання й перетворення педагогіч-
них явищ.

Ми можемо сказати, що до складу методології педагогіки входять зміст за-
гальної методології, що прагне до пізнання і перетворення педагогічних явищ і 
вона пов’язана з системою методології пізнання соціальних явищ. Методологічні 
функції щодо педагогіки як науки, як педагогічної діяльності виховання, як освіти 
проявляють окремі соціологічні дисципліни і теорії, естетика, історія філософії, 
суміжні з педагогікою науки.

Сьогодні в методологічно-педагогічних працях активно здійснюються спроби 
інтеграції великої кількості досліджень, орієнтовані на прояв їхніх методичних 
функцій у конкретних педагогічних дослідженнях і розробленні шляхів упрова-
дження результатів досліджень.

У такому разі позитивним убачається: окрім зміцнення інтегративного характеру 
предмета методологічного дослідження, звернення методології до відображаль-
них процесів як таких, до змістовних процесів пізнання і перетворення педагогічних 
явищ. Але за такого широкого розуміння методології може виникнути небезпека 
того, що методологія педагогіки «розчиниться» в наукових знаннях або розпадеться 
сам предмет методологічних досліджень. Такий розпад буде неминучим, якщо «ме-
тодологія кабінетної системи» і далі вдосконалюватиметься.

Проте будь-яке знання не можна вважати методологічним, оскільки кожне 
знання містить способи визначення класу предметів, що узагальнюються у знан-
ні. Це обмеження важливе для віднесення будь-якого теоретичного знання до 
складу методології педагогіки.

Таким чином, під час спроб розкриття методології простежується тенденція 
до позначення ієрархії в цьому складі, виявлення рівнів, що певним чином кон-
кретизують положення загальної методології та пронизані нею, аж до специфіч-
них методів дослідження і зміни дійсності. Цю ієрархію в методології педагогіки 
можна представити як таку, що складається з двох частин, які взаємно пов’язані 
між собою.

Першу частину утворює філософія як загальна методологія і метод, спрямова-
ний до пізнання і перетворення педагогічних явищ. Всезагальна педагогіка кон-
кретизується і в науках, які проявляють методологічні функції відносно педагогі-
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ки, і науки, і педагогічної діяльності. Зазвичай методологічні функції проявляють 
знання наук, що мають світоглядний характер і значення, а також методи, які 
можуть трансформуватися в дослідницький апарат педагогіки.

Другу частину методології педагогіки утворює система знань і методів, які мо-
жуть вважатися складовими спеціальної методології педагогіки. Основне місце 
має посідати загальна теорія розвитку педагогічних явищ. Необхідність розро-
блення такої теорії випливає з аналізу недоліків у методологічних дослідженнях 
у педагогіці. Вони пов’язані з недооцінюванням загальнометодологічної ідеї роз-
витку під час відбору методологічних тем і проблем, недостатнім урахуванням 
органічної єдності теорії та методу в педагогічних дослідженнях.

Загальна теорія розвитку педагогічних явищ є частиною педагогіки, що покли-
кана розкрити в найзагальніших законах розвитку педагогічних явищ у цілому 
конкретний взаємозв’язок соціально-економічних і педагогічних явищ. Таким 
чином, загальна теорія розвитку педагогічних явищ повинна мати статус змістов-
ної спеціальної методології педагогіки. 

Крім того, до другої частини спеціальної методології педагогіки входить вчен-
ня про педагогічне знання і процес пізнання у сфері педагогіки, тобто те, що ра-
ніше визначалося переважно як основний предмет методологічних досліджень 
у педагогіці та власне методології педагогіки. Внесення загальної теорії розвитку 
педагогічних явищ до складу методології педагогіки дасть змогу чіткіше просте-
жувати зв’язок між закономірностями розвитку педагогічних явищ (передусім 
виховання та освіти) й логікою і закономірностями розвитку педагогічної науки, 
між джерелами формування педагогічної науки, її складу, тенденціями розвитку 
методів педагогічних досліджень. Отже, можна стверджувати, що загальна тео-
рія розвитку педагогічних явищ визначає функції інтеграції у складі спеціальної 
методології педагогіки.

У складі другої частини методології педагогіки потрібно враховувати різні те-
оретичні положення загальної педагогіки та окремих педагогічних дисциплін у 
їхніх методологічних функціях.

Такий склад педагогіки інтегрує в собі методологічний зміст загальних та осо-
бливих теорій і методів пізнання й перетворення педагогічних явищ.

Інтегративно-діяльнісна педагогіка реалізує певні методологічні принципи пе-
дагогічної інтеграції, які сприяють збереженню та відтворенню навколишнього 
середовища, а також культурних надбань суспільства:

— інтеграції;
— історизму;
— збереження природних і культурних комплексів у їхній цілісності і єдності;
— гармонії людини й довкілля;
— емоційного співпереживання (емпатії) [452, с. 44–48].
У процесі дослідження проблеми інтеграції уявлень учнів про навколишній 

світ (науково-педагогічний проект «Росток») нами було сформульовано такі 
принципи: екологізації освіти, системності, гуманізації, гармонізації, особи-
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стісно орієнтованої освіти. Вони корелюють з наведеними методологічними 
принципами й реалізуються в умовах інтегративно-діяльнісної педагогіки: у змі-
сті, методах і технологіях. У центрі такого підходу перебувають особистість, її вза-
ємозв’язки з навколишнім світом – природою і соціумом, а також самореалізація 
шляхом організації творчої діяльності.

Формування цілісної картини світу, планетарного мислення, що є складовою 
принципу гуманітаризації освіти, передбачає інтеграцію у свідомості людини 
окремих елементів, об’єктів, явищ і процесів навколишнього світу в єдину ціліс-
ну картину; конкретних, вузьких регіональних проблем – у глобальні, планетарні 
проблеми.

Принцип національної спрямованості освіти передбачає інтеграцію освіти з 
національною історією, традиціями, українською культурою.

Принцип відкритості освіти орієнтує її на цілісний неподільний світ та інте-
грацію у світові освітні структури.

Інтеграція співвідносна з принципом наступності освіти, який визначає прі-
оритетним досягнення цілісності й наступності в навчанні та вихованні, які не-
можливі без міжпредметної і внутрішньопредметної інтеграції.

Принцип єдності навчання і виховання є інтегративним по суті, оскільки поля-
гає в органічному поєднанні навчання й виховання з метою формування цілісної 
та всебічно розвиненої особистості випускника середнього загальноосвітнього 
навчального закладу.

Виховання громадської позиції учня передбачає вироблення:
а) національних цінностей (турбота про інтереси та історичну долю країни 

й готовність заради неї до самопожертви; вірність батьківщині; гордість за со-
ціальні та культурні досягнення країни; співчуття (емпатія) до страждань певної 
частини народу; негативне ставлення до соціальних вад суспільства; повага до 
історичного минулого батьківщини; успадкування традицій минулого моєї краї-
ни; прив’язаність до місця проживання (села або міста; області або регіону; кра-
їни в цілому));

б) загальнолюдських цінностей (цінність внутрішнього світу кожної людини; 
екологічна соборність; цінність полікультурного розвитку тощо).

Проблема взаємозумовленого і взаємопов’язаного теоретичного й експери-
ментального обґрунтування дидактичного принципу – принципу інтеграції – нині 
є нагальною та доречною. Інтеграція має фундаментальний характер завдяки 
статусу дидактичного принципу, оскільки кожен із них впливає на навчальний 
процес. Тому предметність і міжпредметність співвідносяться по-різному. Тра-
диційно міжпредметні зв’язки є доповненням до предметоцентрованої освіти. 
А новий підхід представляє предметність як те, що покладено в основу і визначає 
будову навчального процесу.

У міжпредметності є прагнення організувати цілісний навчальний процес, але 
на основі предметоцентризму, а не шляхом його заперечення. Міжпредметність 
– це засіб розвитку предметності та прагнення якісно вдосконалити освіту без 



ІНТЕГРАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНА ПЕДАГОГІКА 23

жодних втрат набутого раніше позитивного досвіду. Розуміння предметності як 
принципу дидактики змінило характер педагогічного мислення – явище пере-
творилося на основу, похідне стало похідним, засіб перетворився на причину. 
Саме поняття міжпредметних зв’язків стало суперечністю між власною формою і 
новим змістом, що в неї вкладається. Якщо розглядати міжпредметність як прин-
цип дикактики, не можуть залежати від предметності, що вже не є основним 
принципом. Суперечність між формою (міжпредметні зв’язки) і новим змістом 
(принцип дидактики) привело до зміни форми – у 1980-х роках поняття міжпред-
метних зв’язків поступилося місцем поняттю інтеграції.

Власне інтеграція є третім етапом розвитку інтегративних процесів у вітчиз-
няній педагогіці, що відбувалися у 80–90-х роках ХХ ст.

Це стало першою спробою відобразити суть інтегративних процесів у педа-
гогіці як загальнонауковій закономірності. Інтеграція часто і розглядається як 
спосіб формування всебічно гармонійно розвиненої особистості, тобто як метод 
реалізації основної задачі педагогіки. У подальших наукових дослідженнях інте-
грація розглядається як принцип дидактики.

Інтеграція і принцип наступності. Інтеграція в розбудові сучасної освіти часто 
розглядається як спосіб зменшення кількості навчальних предметів, узагальнен-
ня галузей наукового знання, що, відповідно, може дати економію навчального 
часу і зменшити навантаження на учнів. Перспективним у такому разі видаєть-
ся шлях інтеграції коректно відібраних найсуттєвіших відомостей із різних наук 
в одному чи кількох предметах або курсах. Їхній зміст, природно, не повинен 
дублювати змісту інших предметів [37; 123; 171]. Така інтеграція, як переконує 
досвід, виправдовує себе, оскільки обсяг навчальної інформації з усіх наукових 
галузей безупинно зростає й учні вже не можуть усю її опанувати в повному об-
сязі. Відтак, інтеграція сприяє визначенню змісту навчання і забезпеченню низки 
психолого-педагогічних умов, покладених в його основу, та формуванню світо-
гляду особистості учня на засадах принципу наступності.

Загальнонаукова категорія наступності має об’єктивний і загальний харак-
тер як узагальнене поняття у природі, суспільстві та пізнанні [37; 123; 171]. На-
ступність є важливим елементом двох основних діалектичних законів – запере-
чення заперечення й переходу кількісних змін у якісні. Тому наступність можна 
розглядати у філософському, соціальному й педагогічному аспектах.

У філософському розумінні цього терміна треба розуміти об’єктивний зв’язок 
між різними етапами та ступенями розвитку, зв’язок між новим і старим у про-
цесі розвитку. Сутність зводиться до збереження тих або інших елементів цілого 
(чи окремих характеристик) під час переходу до нового стану. Наступність у со-
ціальному аспекті пов’язана з реалізацією двох основних параметрів у процесі 
розвитку соціальних явищ: передаванням «соціальних і культурних цінностей від 
покоління до покоління… засвоєнням цих цінностей кожним новим поколінням, 
кожною новою соціальною системою. Наступність – особливий механізм «пам’я-
ті суспільства», який здійснює накопичення і зберігання культурної інформації 
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минулого, на основі якої створюються нові цінності» [37; 123; 171, с. 514;].
У педагогіці наступність трактують по-різному:
— як методологічний принцип організації педагогічного процесу на різних 

ступенях навчання (С. Годнік [115], А. Коверялг [248]);
— як педагогічну закономірність, що виявляється в єдності педагогічного про-

цесу (П. Олійник [360]);
— як загальнопедагогічний принцип забезпечення неперервного зв’язку між 

різними етапами навчання та виховання (О. Мороз [342], В. Мадзігон [314] та ін.);
— як систему структурних основних компонентів процесу навчання(А. Батар-

шев [30; 31; 395]);
— як систему освітньо-виховної роботи, в якій продовжуються закріплення, 

розширення й поглиблення знань, умінь і навичок, що вивчалися на попередньо-
му етапі (А. Люблінська [311] та ін.);

— як зв’язок у системі уроків (Б. Ананьєв [10; 11; 12]).
Наведені підходи до означення наступності в освіті й з’ясування її сутності 

свідчать про багатоаспектність і універсальність цього феномену.
У педагогічних словниках розкривається тільки один аспект наступності в 

освіті, зокрема подається наступність у навчанні як послідовність і система-
тичність подання навчального матеріалу, зв’язок та узгодженість ступенів 
і етапів навчально-виховної роботи, що спостерігається під час переходу від 
одного уроку до наступного, від одного року навчання до іншого. При цьому 
зазначається, що в навчанні відбувається осмислення пройденого на новому, 
вищому рівні, підкріплення наявних знань новими, розкриття нових зв’язків, 
що в цілому підвищує якість знань, умінь і навичок [171; 270; 371]. Аналогічно 
тлумачиться наступність у навчанні С. Гончаренком: «Наступність у навчанні – 
послідовність і систематичність у розумінні навчального матеріалу, зв’язок і 
узгодженість ступенів і етапів навчально-виховного процесу здійснюється при 
переході від одного уроку до наступного (тобто в системі уроків), від одно-
го року навчання до наступного. Досягнення наступності в шкільній практиці 
забезпечується методично і психологічно обґрунтованою побудовою програм, 
підручників, дотриманням послідовності руху від простого до складнішого в 
навчанні та організації самостійної роботи учнів і взагалі всією системою мето-
дичних засобів» [123, с. 227].

На нашу думку, означення поняття «наступність», яке надає С. Гончаренко, є 
доволі прогресивним і показує, яким способом (методично й психологічно) та 
якими засобами вона може забезпечуватися в навчально-виховному процесі й 
узагалі всією системою методичних засобів.

Проблема наступності в навчанні розглядалася у працях класиків педагогіки Я. Ко-
менського [257; 258], Й. Песталоцці [375; 376], Ф. Дістервега [159; 171], К. Ушинського 
[514] та ін. Однак вона не була розв’язаною через відсутність у ті історичні періоди єди-
ної системи навчання. Тому не передбачалася наступність шкіл і не було можливості 
переходу на навчання з нижчого ступеня на вищий.
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У процесі розвитку педагогічної науки інтерес до проблеми наступності поси-
люється, уточнюються й доповнюються різні аспекти цього поняття. На початку 
XX ст. із появою єдиної системи навчання актуалізувалася і проблема наступності 
навчання. Особливого значення вона набула наприкінці 50-х – на початку 60-х 
років, коли почалося значне зниження успішності учнів середньої школи.

Ретроспективний аналіз дає нам підставу висловити свою думку про те, що 
загальним поняттям «наступність» варто визначити один із основних дидактич-
них принципів, як, наприклад, у педагогіці визначені тепер тісно взаємопов’язані 
між собою принципи систематичності й послідовності.

Предметну наступність між різними класами в системі загальної середньої 
освіти вивчали багато педагогів і дидактів. На думку А. Кухти [290, с. 87], наступ-
ність у навчанні виражає:

— об’єктивну необхідність забезпечення логічних взаємозв’язків, взаємозу-
мовленості й оптимального співвідношення між окремими сторонами, частина-
ми й етапами навчання та всередині них;

— здійснення опори на попередні знання учнів і забезпечення їх подальшого 
розвитку й підготовки до вимог змісту та форм навчання в майбутньому;

— дотримання посильних оптимальних вимог до учнів і поступально-висхід-
ного розгортання всього навчального процесу в його організації, змісті й методах 
роботи з метою забезпечення високої ефективності навчання.

Отже, наступність варто і доречно реалізовувати не лише в лінійному, а й у 
концентричному вивченні будь-якої навчальної дисципліни. Зокрема, у процесі 
реалізації природничо-математичної освіти в початковій та основній школі, де 
фізичні поняття повторюються впродовж кількох років навчання. Ці поняття утво-
рюють предмет значно глибшого і досконалішого вивчення навчального матері-
алу також у старшій школі, де зміст курсу фізики представлено різнопрофільни-
ми програмами. Отже, наступність у процесі вивчення фізичних понять полягає 
в поступовому уточненні й доповненні, що одночасно дає змогу уникати логічно 
невиправданих зайвих повторень.

Серед українських науковців, котрі працювали над проблемою наступності, 
слід назвати В. Мадзігона [314], Р. Гуревича [137]. В. Мадзігон, аналізуючи на-
ступність у трудовому навчанні учнів загальноосвітніх шкіл і профтехучилищ, 
охарактеризував цей феномен як «загальнодидактичний принцип, на підставі 
якого здійснюються двосторонні поліструктурні логічні зв’язки між відповідни-
ми дидактичними об’єктами і навчальний процес організовується з урахуванням 
оптимального розвитку здібностей учнів» [314, с. 2].

У працях О. Мороза [342] поняття наступності конкретизовано як «загаль-
нопедагогічний принцип, який стосовно навчання вимагає постійного забезпе-
чення нерозривного зв’язку між окремими сторонами, частинами, етапами й 
ступенями навчання та всередині них; розширення і поглиблення знань, набу-
тих на попередніх етапах навчання, перетворення окремих уявлень і понять у 
струнку систему знань, умінь та навичок; поступально-висхідного (спіралепо-
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дібного) розгортання всього навчального процесу відповідно до змісту, форм і 
методів роботи за умови обов’язкового обліку якісних змін, які відбуваються в 
особистості» [342, с. 10].

Оцінюючи процес засвоєння знань, ще К. Ушинський доводив, що опанування 
знань має відбуватися на основі наступності, послідовності й поступовості. Про-
цес засвоєння знань відомий педагог уявляв як процес, у якому встановлюються 
зв’язки між новими (набутими) і засвоєними знаннями, між якими є наявні вну-
трішні зв’язки, і ці зв’язки існують незалежно від того, на якому предметі й коли 
вони були набуті.

Завершуючи думку, педагог констатує: «Йдучи все далі і далі, ми не повинні 
залишати позаду себе те, що вже набули» [514].

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки проблема наступності актуа-
лізується у зв’язку з:

— складанням і переглядом програм для суміжних ступенів навчання;
— необхідністю розв’язання основних проблем змісту навчання;
— вибором оптимальних форм занять, методів, способів, засобів і технологій 

навчання.
Наступність у змісті реалізується під час складання навчальних програм і ме-

тодичного керівництва для вчителів, де наголошується на важливості забезпе-
чення взаємозв’язку знань у змісті й методах навчання. Для першого завдання 
слід забезпечити формування системи знань, умінь і навичок учнів з предмета, 
простежити опанування системи знань упродовж років навчання, врахувати по-
єднання методів навчання й організації самостійної роботи учнів у процесі ви-
явлення зв’язку нової інформації з уже засвоєною учнями системою знань. Вод-
ночас наголошується на вагомості та зростанні ролі співпраці вчителів під час 
вироблення загальних підходів у методиці навчання [11, с. 26].

У дидактиці постійно надається велике значення опорі й взаємозв’язкам но-
вого матеріалу та вже наявних знань, хоча й недостатньо враховується розвиток 
наявних знань під впливом нових.

Отже, зазвичай наступність у навчанні вичерпувалася, з одного боку, взає-
мозв’язком змісту і методів навчання, що представлено в програмах, підручни-
ках та методичних рекомендаціях, а з другого – системою роботи вчителя, отже, 
розглядався підхід до проблеми наступності з боку вчителя.

Такий двосторонній характер навчально-виховного процесу детермінує 
обов’язкове врахування проблеми наступності з позиції навчально-пізнавальної 
діяльності учнів, тобто розвитку знань, умінь, навичок у свідомості учня, вста-
новлення їх системи й внутрішнього взаємозв’язку (бо саме так розуміли наступ-
ність Я. Коменський і К. Ушинський). У зв’язку з цим «наступність навчання є не 
лише одна з найважливіших умов цього розвитку, вона, разом з тим, включає на-
ступність у навчання, тобто внутрішній взаємозв’язок у свідомості засвоюваних 
знань, учнів, їх систематизацію і застосування в різноманітних умовах навчання 
і життя» [11, с. 27].
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Отже, у педагогіці наступність слід тлумачити одночасно як загальнодидак-
тичний принцип і як вияв принципу систематичності й послідовності, урахо-
вувати як іманентну характеристику двосторонній характер наступності нових 
знань і старого досвіду, який виокремлюється під час формування нового мате-
ріалу з опорою на набуті (засвоєні) знання, систему зв’язків, що склалися, тоб-
то виявляється саме у процесі розвитку набутих знань під впливом нових, коли 
осмислюється пройдене на новому, вищому рівні.

Особливо важливою ланкою є загальна середня освіта, у змісті якої заклада-
ються основи світогляду, природничо-наукової й мовно-літературної, мораль-
но-етичної культури особистості, формується система знань, умінь і навичок, 
орієнтована на самостійну діяльність і профільне навчання учнів у системі за-
гальної середньої освіти.

Розглянемо на прикладі природничо-наукової підготовки учнів у системі за-
гальної середньої освіти специфіку використання принципу наступності.

Дидактичною умовою підвищення якості й ефективності природничо- наукової 
освіти в середній школі є формування системи інтеграційних знань учнів з ураху-
ванням внутрішньо- і міжнаочних зв’язків, оскільки останні є «способом розкриття 
в змісті навчання сучасних тенденцій розвитку науки, які виникають під впливом 
процесів інтеграції, тому з їх допомогою здійснюється наступність між різними га-
лузями знань, що веде до формування цілісного образу світогляду» [391].

Загальноприйнятим є той факт, що фундаментальні поняття, закони і теорії 
фізики є основами розвитку інших природничих наук. Однак послідовність ви-
вчення та зміст навчальних дисциплін природничо-наукового циклу, регламен-
тованих навчальним планом, не повною мірою забезпечують наступність як між 
ступенями початкової та основної школи, так і між структурними компонентами 
природничих наук.

Задля досягнення оптимального результату у формуванні в учнів ключових 
фізичних понять під час дотримання наступних вертикальних і горизонтальних 
зв’язків окремі дослідники пропонують розпочинати пропедевтичне вивчення 
фізики вже на етапі початкової школи. Такий підхід можна запровадити, вико-
ристовуючи сенситивні особливості молодших школярів, тобто реалізувати через 
елементи гри. За цих обставин варто погодитися з Ю. Діком, котрий доводив, що 
«пропедевтичний етап здобування фізичної і астрономічної освіти починається 
вже в початковій школі, і його можна розглядати як перший ступінь шкільної фі-
зичної освіти» [156].

Запропонований А. Пишкалом методичний підхід сприяє встановленню вза-
ємозв’язку системи наступності з компонентами методичної системи (або мето-
дики). Наступність у цьому разі розглядається як «зв’язок між явищами в процесі 
розвитку, коли нове, змінюючи усталене, зберігає в собі деякі його елементи» 
[393, с. 112–114]. А. Пишкало при цьому виокремлює внутрішні й зовнішні вияви 
проблеми наступності стосовно методичної системи, яка охоплює такі інваріант-
ні компоненти: мету, зміст, методи, засоби й організаційні форми навчання, 
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що становлять основу методики викладання кожного навчального предмета. 
Відповідно, функціонування цієї системи визначається закономірностями, пов’я-
заними з внутрішньою будовою й зовнішніми зв’язками.

В умовах стабілізації шкільного навчання елементи методики протягом три-
валого періоду у своєму розвитку залишалися незмінними. Стабілізація визна-
чила розвиток кожного з них і зв’язків між ними, що мали здебільшого лінійний 
характер. Проблема вивчення складніших і глибших подальших взаємозв’язків 
передбачала з’ясування й уточнення міжнаочних і внутрішньонаочних зв’язків 
та зв’язків між окремими ланками в системі освіти, тобто між початковою й ос-
новною школою, між основною та старшою школою, а також між школою і ви-
шем. Вирішення цих питань не сприяло істотним і якісним зрушенням та карди-
нальним змінам внутрішньої структури і зовнішніх зв’язків системи; відповідно, 
й проблема наступності виявила себе «внутрішньою» стороною.

Отже, наступність у процесі навчання слід розглядати з позицій як засвоєння 
змісту, так і вдосконалення системи розумових дій, а також усіх дій, за допомо-
гою яких цей зміст опановувався учнями. З цією метою кожному вчителеві треба 
навчитися планувати управління розумовою діяльністю учнів, зокрема:

1) чітко уявляти обсяг знань, необхідних для виконання завдання;
2) бачити всю систему розумових дій, що допоможуть виконати роботу (по-

рівняння, аналізу, синтезу, класифікації тощо);
3) правильно поділяти систему дій на окремі операції, мета кожної з яких 

спрямована на розв’язання певної задачі.
Тоді наступність, наприклад, у навчанні фізики зводиться до встановлення 

необхідних зв’язків і органічних та правильних співвідношень між частинами на-
вчального предмета на різних ступенях його вивчення. За цих умов навчання в 
початковій школі використовує принцип наступності у формуванні пізнавального 
інтересу до фізики, коли готує учнів до вивчення тем, пов’язаних із фізичними 
поняттями і забезпечує пропедевтику у вивченні природознавства в 5–6-х класах 
та в процесі систематичного вивчення фізики у 7–9-х класах основної школи. За 
цих обставин під наступністю слід розуміти процес, який забезпечує неперервне 
й результативне виконання навчальної діяльності, вдосконалення, узагальнення 
й систематизацію знань, умінь і навичок учнів як наслідок сформованості в них 
стійких мотивів до навчання, тобто завдяки пізнавальному інтересу.

Отже, наступність як загальнодидактичний принцип реалізує такі функції:
— методологічні, що створюють теорію організації процесу навчання;
— регулятивні, що визначають практику його реалізації.
Методологічні функції дидактичного принципу наступності:
1) систематизуюча, яка забезпечує здатність принципу бути основним ло-

гічним вузлом у розвитку теорії процесу навчання, необхідним для формулюван-
ня дидактичних правил і положень;

2) динамічна, що відображає закономірності динаміки й діалектики педаго-
гічного процесу;
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3) конструктивна, яка полягає в тому, щоб поєднати три педагогічні підходи: 
минуле, сьогодення і майбутнє – у їх безпосередній взаємодії;

4) інтеграційна, що забезпечує цілісність навчально-виховного процесу та 
його результатів.

Регулятивні функції реалізуються через:
1) структурну, яка відображає спрямованість змін у змісті навчання задля 

створення умов, що забезпечують цілісність результатів його розвитку;
2) субординативну, що пов’язана зі взаємною підлеглістю компонентів пе-

дагогічної системи, зміною характеру взаємозв’язків між ними і надає уявлення 
про різні варіанти взаємодії вчителів і учнів;

3) координуючу, яка виявляється у взаємодії вчителів різних предметів, сім’ї і 
громадськості.

Щоб принцип наступності розкрити повністю, слід розглянути його вимоги, 
які, по-перше, є його складовою, а по-друге, визначають стратегію й тактику 
навчання.

До вимог реалізації принципу наступності в навчанні варто віднести:
— планування змісту навчання учнів;
— створення умов, за яких потреба учнів у знаннях випереджала б розвиток 

профільної підготовки й одночасно взаємодію із загальною освітою;
— тематичне і хронологічне узгодження програм;
— виокремлення напрямів у навчально-виховному процесі всебічного та гар-

монійного розвитку особистості в системі загальної середньої освіти;
— накопичення даних, які характеризують рівень сформованості й динаміку 

зміни особистих якостей учнів;
— виявлення та усунення негативних («кризових») ситуацій у процесі форму-

вання особистості учня;
— виявлення в особистості учня позитивних якостей і сприяння їх подальшо-

му розвитку;
— оптимальний вибір і доцільне поєднання методів, форм та засобів форму-

вання знань, умінь і якостей учнів;
— дотримання єдності педагогічних дій;
— поетапний розвиток суб’єктивної та свідомої ролі учнів у процесі навчання 

в основній школі;
— створення умов для безперервного використання й розвитку засвоєних уч-

нями понять і їх систем у змісті навчальної діяльності.
Визначені вимоги можуть змінюватися залежно від характеру взаємопов’я-

заних педагогічних явищ, тому доцільно виокремити етапи реалізації принципу 
наступності, до головних з яких належать:

1) відбір навчального матеріалу з фіксуванням початкового і вищого рівнів 
сформованої якості або виду діяльності;

2) визначення основних структурних елементів курсу, розділу, теми, що є 
провідними як для формування світогляду учнів, так і для процесу пізнання;

3) вибір ефективних методів, форм і засобів навчання.
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Відповідно до принципу наступності в системі загальноосвітньої школи різ-
ні предмети мають бути пов’язані між собою; навчальний матеріал занять має 
складатися з навчальних елементів, зміст яких планується відповідно до кожного 
рівня навчання чи профілю, а для оцінки ефективності розробленого методично-
го забезпечення повинні використовуватися завдання різної складності.

Інтеграція і принцип додатковості. В умовах інтегративного підходу до нав-
чання важливу роль відводимо принципу додатковості, сформульованому 
нами в концепції педагогічного проекту «Росток» [413, с. 43].

Реалізація принципу додатковості перебуває в тісному взаємозв’язку з прин-
ципом наступності. Проведення занять на етапі середньої ланки освіти вибудо-
вувалося з урахуванням набутих на етапі початкової школи мистецьких знань й 
умінь учнів.

Згідно із задекларованим принципом додатковості у процесі інтеграції еле-
менти взаємно доповнюють один одного, утворюючи єдине ціле з новою якіс-
тю. Принцип додатковості потребує, щоб зміст, методи і технології навчання і 
виховання, а також навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу 
ідейно, змістовно й методично становили єдиний навчально-виховний комп-
лекс, який поєднує гуманітарний, природничий, екологічний, технічний, худож-
ньо-естетичний аспекти сприйняття навколишнього світу.

Як правило, в універсальних елементів системи більше можливостей для вза-
ємодоповнення, вони швидше можуть перебудувати взаємозв’язки, зберігаючи 
ціле в мінливих умовах. Ця характеристика дає змогу зрозуміти ефективність ін-
тегративного підходу до змісту навчального предмета. Якщо поєднувати універ-
сальні для кількох навчальних предметів елементи знань або методів пізнання, 
можна отримати навчальний процес, що надійно функціонує, у межах якого від-
бувається засвоєння цього змісту.

Отже, для конструювання інтегративного змісту навчального предмета вико-
ристовуються елементи, універсальні в певній галузі діяльності. Наприклад, на 
нашу думку, таким елементом може бути структура навчальної діяльності для 
викладання будь-якого навчального предмета. Ця структура є основою для по-
будови достатньо ефективної структури уроку за діяльнісною технологією. Інший 
приклад універсального елемента інтегративного змісту – навчальна проблема, 
пов’язана з реальним життям, якщо її розв’язання потребує знань із різних галу-
зей. До таких проблем можна віднести екологічні: «Яку воду ми п’ємо?», «Яким 
повітрям ми дихаємо?» тощо.

Системоутворювальними чинниками навчального процесу в цілому й кожно-
го навчального предмета зокрема завжди є мета і завдання. У процесі інтеграції 
навчального предмета важливу роль відіграють синтез завдань усіх предметів, 
залучених до інтеграційного процесу, їх співвіднесеність один з одним. Разом із 
тим досягнення мети у педагогічному процесі прямо залежить від низки інших 
його компонентів, які також мають бути враховані у процесі конструювання інте-
грованого змісту.
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Іншим системоутворювальним чинником у розв’язанні проблеми інтеграції 
є наявність загальних для багатьох наук об’єктів і предметів вивчення. Відпо-
відно, інтеграція навчального матеріалу в процесі конструювання змісту на-
вчального предмета можлива лише тоді, коли визначено загальні об’єкти і 
предмети навчально-пізнавальної діяльності. Оскільки умовою функціонуван-
ня педагогічного процесу є обмін діяльністю між педагогом і учнями, інте-
грація видів діяльності також є системоутворювальним чинником інтеграції 
змісту навчальних предметів.

Наступним чинником системоутворювальних зв’язків є використання загаль-
них методів науки і мистецтва як двох взаємодоповнюваних шляхів пізнання 
світу. Цей вид інтеграції особливо важливий, тому що дає змогу використовувати 
у змісті навчального предмета інваріантні методи пізнання.

Інтегративні зв’язки залежно від функцій поділяються на внутрішні й зов-
нішні. Внутрішні (внутрішньопредметні) зв’язки відображають взаємопроник-
нення напрямів, що реалізуються в межах окремого навчального предмета, 
зовнішні (міжпредметні) – сприяють поєднанню різних предметів у комплекси 
та системи.

Дослідження інтеграції змісту навчання як процесу й результату показало, що 
інтеграція може здійснюватись внутрішньо- і міжпредметно. Внутрішньопред-
метна інтеграція передбачає формування нової навчальної дисципліни, яка має 
власний предмет вивчення й інтегрований характер. Інтегрований зміст навчаль-
ного предмета – це поєднання наук, мистецтв, методик, психології, неможли-
вість одного знання без іншого, на відміну від поняття «міжпредметні зв’язки», 
коли знання одних предметів використовуються для вивчення інших.

Привертає увагу концепція інтегрованого підходу до навчання, в основу якої 
покладено поняття поліхудожнього розвитку, коли всі мистецтва розглядаються 
як явища життя в цілому. Кожна дитина може успішно рухатись у кожному з 
видів художньої діяльності та творчості.

У процесі реалізації інтегративного підходу до навчання важливо врахувати 
об’єктивність процесу взаємодії наук і мистецтв, незалежно від поінформо-
ваності про це вчителя та його бажання використовувати під час викладання. 
Наприклад, у будь-якому явищі колір, звук, простір, рух, форма перебувають 
у тісному взаємозв’язку. Вони є окремими виявами цілісних явищ нашого світу. 
Реалізація інтегративного підходу передбачає врахування не тільки зовнішніх, а 
й внутрішніх, образних і навіть духовних зв’язків наук і мистецтв. Розглядувані 
зв’язки особливо яскраво виявляються на рівні творчого процесу, що суттєво 
відрізняється від традиційних міжпредметних зв’язків або взаємного ілюстру-
вання одного навчального предмета прикладами з іншого. Тому, застосовуючи 
інтегративний підхід, виходимо з того, що зв’язки науки з мистецтвом активізу-
ються в єдиному полі творчої реалізації особистості, де вони обмінюються до-
сягненнями між собою, а іноді інтегруються в єдине ціле – якісно новий продукт, 
утворений на перетині різних напрямів культури.



 Т. О. Пушкарьова, О. М. Топузов32

Однією з найважливіших особливостей інтегративного підходу до побудови 
змісту навчання є опора на дитячу творчість, розкриття творчого потенціалу осо-
бистості дитини в різноманітних формах і видах діяльності.

На підставі викладеного вище виокремлено такі етапи інтегрованого підходу 
до процесу навчання і виховання:

1. Цілісність, що розглядається як властивість навколишнього світу, формуєть-
ся погляд на предмети (науки) з позиції інших предметів (наук).

2. Взаємозв’язки в навколишньому світі, зв’язки матеріалу, який вивчається, з 
життям, історією, культурою.

3. Системність мислення (художнього, наукового), інтерпретація науки, мис-
тецтва через символи і знаки.

Інтегрований підхід сприяє переосмисленню загальної структури організації 
навчального процесу, спеціальній підготовці учнів до процесу сприйняття, ро-
зуміння й осмислення інформації (з позицій науки, мистецтва, історії, розвитку 
культури, навколишнього середовища), формуванню в учнів понять і уявлень про 
все у світі як єдиному цілому.

Визначення етапів інтеграції актуалізує питання реалізації принципів між- та 
внутрішньопредметної інтеграції в системі викладання природничих і гумані-
тарних предметів.

Вивчаючи проблему інтеграції уявлень учнів про навколишній світ, важливо 
врахувати його природознавчий аспект. Тому ми аналізували саме зміст природ-
ничої освіти у зв’язку з досліджуваною проблемою. Формування змісту природ-
ничої освіти завжди здійснюється в умовах безпосереднього впливу процесів, 
які відбуваються в науці й суспільстві. Розглядаючи процес формування інтегро-
ваних уявлень учнів про світ і вплив на нього змісту природничої освіти, необхід-
но виокремити методологічні основи, що забезпечують інтеграцію знань. Таки-
ми основами можуть виступати:

— галузі наукового знання;
— міжнаукові взаємодії;
— інтеграція науки і виробництва, теорії і практики;
— соціально-психологічні аспекти формування і розвитку особистості.
Окремі автори, розглядаючи джерела і фактори формування змісту природ-

ничої освіти, звертаються до історичного аналізу розвитку систем природничих 
знань, дослідження процесів і тенденцій, що відбуваються під час взаємодії фун-
даментальних і прикладних наук в освітніх системах [459], особливостей форму-
вання особистості в умовах засвоєння змісту природничої освіти [552].

У своїх роботах із проблеми реалізації інтегративного підходу у процесі нав-
чання Ю. А. Кустов [288] намагається на базі природничої освіти показати мето-
дологію формування цілісного змісту загальної освіти. Методологічною основою 
інтеграції природничих знань, на його думку, є закони діалектики (заперечення 
заперечення, загальність зв’язків і залежностей, перехід кількісних змін у якіс-
ні, єдності й боротьби протилежностей). Такий методологічний підхід дає змо-
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гу виокремити теоретичні умови (компоненти) моделі інтеграції природничих 
знань:

— системний підхід до інтеграції природничих дисциплін;
— принципове виділення системоутворюючого фактора;
— перебудову компонентів дисциплін, які інтегруються з урахуванням про-

грамно-цільового підходу;
— вплив дисциплін природничого циклу на розвиток учнів як активних суб’єк-

тів освіти і соціальної дії.
Однак зауважимо, що в цій моделі розглянуто внутрішні компоненти інтеграції 

і не визначено, яким чином інтеграція природничої освіти впливає на інші галузі 
знань. Крім того, ми не знайшли конкретної концепції, побудованої на вказаних 
ідеях і визначення методологічної ваги самої системи природничих знань [288].

Застосування інтеграції в навчанні сприяє реалізації освітніх принципів (гума-
нітаризації освіти, який передбачає інтеграцію у свідомості людини окремих 
елементів, об’єктів, явищ і процесів навколишнього світу в єдину цілісну картину, 
конкретних, вузьких регіональних проблем – у глобальні, планетарні проблеми; 
національної спрямованості освіти, що має на меті інтеграцію освіти з наці-
ональною історією, традиціями, українською культурою; відкритості освіти, 
який орієнтує її на цілісний неподільний світ та інтеграцію у світові освітні струк-
тури; безперервності освіти, який передбачає досягнення цілісності й наступ-
ності в навчанні та вихованні, що неможливо без між- і внутрішньопредметної 
інтеграції знань; єдності навчання і виховання, що має інтегративний характер 
по суті, оскільки полягає в органічному поєднанні навчання й виховання з метою 
формування цілісної та всебічно розвиненої особистості випускника середнього 
загальноосвітнього навчального закладу; наступності, що відображає об’єктив-
ну необхідність забезпечення логічних взаємозв’язків й оптимального співвідно-
шення між окремими сторонами, частинами й етапами навчання та всередині 
них, сприяє здійсненню опори на попередні знання учнів і забезпеченню їх по-
дальшого розвитку і підготовки до вимог змісту та форм навчання в майбутньо-
му; дотриманню посильних оптимальних вимог до учнів і поступально-висхідно-
го розгортання всього навчального процесу в його організації, змісті і методах 
роботи з метою забезпечення високої ефективності навчання; додатковості).

Кінцевою метою є розвиток таких якостей особистості учня, які б дали змогу 
розуміти – цінувати – намагатися зробити свій внесок у збереження і відтво-
рення культури й довкілля.

1.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ

Інтегративно-діяльнісна педагогіка неможлива без психологічного обґрунту-
вання і супроводу як теоретичної бази конструювання навчального змісту, форм 
і конкретних педагогічних технологій. Ідеться, зокрема, про конструювання ін-
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тегрованих навчальних курсів, на підставі яких і розгортатиметься відповідний 
навчальний процес.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень реалізації інтеграції в навчаль-
но-виховному процесі дає змогу глибше розуміти її сутність. Як було показано 
вище, проблема інтеграції знань як основи формування цілісної картини світу роз-
крита в дослідженнях Я. А. Коменського [257], Й. Г. Песталоцці [375], К. Д. Ушин-
ського [515], А. С. Макаренка [316], В. О. Сухомлинського [491]. Втілення інтегрова-
ного підходу до організації процесу навчання й виховання розглянуто в роботах 
Н. М. Бібік [58], М. С. Вашуленка [76], С. У. Гончаренка [120], І. М. Козловської 
[121], В. П. Тименка [498], О. Я. Савченко [471–474].

Психологічне обґрунтування механізмів оволодіння знаннями у процесі їх інте-
грації розкривається в психологічних концепціях: теорії поетапного формування 
розумових дій, розробленої в працях Л. С. Виготського [97], В. В. Давидова [142], 
П. Я. Гальперіна [104], О. М. Леонтьєва [297], Н. Ф. Тализіної [493], Д. Б. Ельконіна 
[557], теорії асоціативно-рефлекторної природи розумової діяльності, запропо-
нованої Є. М. Кабановою-Міллер [220], Н. А. Менчинською [66], Ю. А. Самарі-
ним [475].

Л. С. Виготський [97], О. М. Леонтьєв [297], Д. Б. Ельконін [558] обґрунтували 
періодизацію психічного розвитку дитини, розкрили процес розвитку її психіки 
як зміну провідних типів діяльності. У психології провідна діяльність розуміється 
як така, розвиток якої зумовлює найголовніші зміни в психічних процесах і пси-
хологічних особливостях особистості на певній стадії. Відповідно до положень 
педагогічної психології, у молодшому шкільному віці провідною є навчальна ді-
яльність. Вона визначає перспективи психічного розвитку, становлення особи-
стості школяра. Під впливом навчальної діяльності предметом пізнання молод-
ших школярів стають не тільки явища навколишньої дійсності, а й внутрішній світ 
людини. У дітей починає формуватися здатність до морального самопізнання, 
відбувається ініціалізація – освоєння соціального досвіду, формується прагнення 
стати причетним до суспільства.

В. В. Давидов [144] і Д. Б. Ельконін [558] вважали, що для молодших школя-
рів характерні не лише локальні та частково системні асоціації. В учнів закла-
дені значні потенційні можливості для інтелектуального розвитку. Вони можуть 
мислити узагальнено, якщо їх цього навчити. Тому саме за умови інтегрованого 
навчання від найпростіших узагальнень, не співвіднесених із суміжним знанням, 
учень може оволодіти як частково системними, так і внутрішньосистемними асо-
ціаціями, що забезпечують пізнання цілісних систем, які відображають причин-
но-наслідкові, тимчасові, просторові, кількісні та інші зв’язки.

Аналіз різних педагогічних систем у ретроспективі показав, що процеси інте-
грації відбувалися і відбуваються в різноманітних структурних компонентах тих 
чи інших педагогічних систем. Їх реалізація в будь-якому зі структурних компо-
нентів спричиняє зміни і всієї системи в цілому. Важливим є механізм виявлення 
інтеграційних зв’язків шляхом аналізу через синтез, запропонований С. Л. Рубін-
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штейном [468]. Цей шлях пронизує весь процес сприйняття, формує узагальнені 
моделі мислення, що відображають взаємодію суб’єкта із загальними для ряду 
навчальних предметів об’єктами пізнання. Такі моделі в найбільш розвиненій 
формі набувають евристичного характеру. Зв’язок розвитку мислення з розвит-
ком особистості запропонований П. П. Блонським [60], відтворення знань і пере-
несення засвоєних прийомів діяльності обґрунтоване у працях С. Л. Рубінштейна 
[468], на перенесення явища з предмета на предмет звертає увагу Л. С. Вигот-
ський [99], а з навчальної діяльності в ненавчальну діяльність – О. М. Леонтьєв 
[299] – все це стало психологічними передумовами інтегрованого підходу до 
навчання. Вони відображаються в концепції практичного інтелекту, яка утвер-
джує прогностичну роль мислення. Так, Ж. Піаже [105] вважає, що більшість уч-
нів оперують конкретним мисленням. Однак те, що відбувається з реальними 
об’єктами, не можна обмежувати рамками однієї дисципліни. Навчання не може 
будуватися на абстрактних ідеях, а за умови інтегрованого підходу активніше 
розвивається критичне мислення. Якщо простежити найпростішу діяльність мис-
лення, то можна побачити, що в цьому процесі спочатку виокремлюються певні 
ознаки предметів, потім створюється еталон порівняння, а за ним – класифіка-
ція. Для створення образу уяви необхідно забезпечити основу, тобто «розділити 
на частини» певні минулі образи, а потім зібрати, синтезувати новоутворення. 
«Поділ» досвіду, а далі встановлення зв’язку між його складовими становлять 
досить складну асоціацію, яка сприяє інтеграції знань.

Н. Ф. Тализіна обґрунтовує значення інтеграційних процесів у самому психофі-
зіологічному механізмі поетапного переходу поданих у матеріалізованій формі 
відомостей зовнішнього плану у внутрішній, розумовий план у процесі поетап-
ного формування розумових дій. Ця концепція роз’яснює механізм формування 
нових знань завдяки інтеграції послідовних дій. Об’єктивна інформація навко-
лишнього світу стає надбанням свідомості учнів [493]. Однак ця концепція не дає 
психологічного пояснення процесу синтезу знань, утворення зв’язків і їх систем 
у процесі учіння.

На виявлення інтеграційних процесів спрямована концепція Ю. А. Сама-
ріна – психофізіологічна теорія асоціативно-рефлекторної природи розумо-
вої діяльності. У її основу покладено твердження автора, що будь-яке знання 
є асоціацією, а система знань – системою асоціацій (асоціація в перекладі 
з латини – з’єднання). Згідно із запропонованою класифікацією, асоціації, 
які виникають у процесі учіння, поділяються на такі види: локальні, частко-
во-системні, внутрішньо- і міжсистемні [475]. Досліджено динаміку інтеграції 
асоціацій: локальні й частково системні є базою для утворення внутрішньо-
системних, а ті, у свою чергу, утворюють міжсистемні. Таке психологічне об-
ґрунтування дає змогу визначити ознаки інтеграції навчання в школі, зокрема 
в початковій ланці. Так, Ю. М. Самарін зазначає, що в початкових класах на 
підґрунті теорії асоціативного мислення інтеграція повинна мати кількісний 
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характер – «небагато, але про все». Молодші школярі, отримуючи все нові й 
нові уявлення про ті чи інші поняття, систематично доповнюють і розширю-
ють коло вже набутих знань – рухаються у пізнанні по спіралі.

Інтеграція інформації поєднана з формуванням загальних моделей мислен-
ня, які підвищують можливості творчої пізнавальної діяльності. Важливий спо-
сіб здійснення інтегративних зв’язків у будь-якій ситуації – узагальнення знань, 
умінь, інформації, отриманої в системі предметного навчання. Інформаційні 
зв’язки ніби «повертають» до учня об’єкт різними сторонами у процесі пред-
метних дій. Кожен новий аспект, новий зв’язок повинен включатися в наявну 
понятійну структуру за допомогою процесів генералізації та розрізнення. Учень 
виокремлює загальне, особливе й одиничне в нових знаннях, включає їх у си-
стему світоглядних ідей. Процеси встановлення та засвоєння зв’язків у мислен-
ні й пізнанні розкриті в асоціативній теорії розумової діяльності, що становить 
основу традиційної дидактики. Асоціації відіграють важливу роль у процесі за-
пам’ятовування й відтворення, в усвідомленні узагальнених понять. Утворити 
асоціацію означає зрозуміти, запам’ятати, встановити зв’язок з тим, що підлягає 
усвідомленню, запам’ятовуванню. Щоб асоціація закріпилася, необхідний збіг 
психічних процесів у часі: переживання і їх значимість. У процесах усвідомлення, 
запам’ятовування й відтворення винятково важливу функцію виконують смисло-
ві зв’язки. У цих зв’язках відображаються відношення насамперед між причина-
ми й наслідками, між цілим і його частинами.

Зауважимо, що інтеграція в навчанні – це глибокий процес внутрішнього 
взаємопроникнення наукових знань і методів викладання різних навчальних 
предметів. Інтегроване навчання забезпечує цілісність освітнього процесу, охо-
плюючи всі види навчальної діяльності, дає змогу створити модель організації 
педагогічного процесу, де дитина опановує базові наукові поняття в різних ас-
пектах у різних освітніх галузях. Головна мета інтеграції полягає у формуванні в 
учнів цілісного уявлення про навколишній світ, тому серед необхідних завдань 
інтегрованого навчання – створення психолого-педагогічних умов для форму-
вання фізичних, інтелектуальних і особистісних якостей учнів. У педагогічній нау-
ці інтеграція психолого-педагогічних умов розглядається як невід’ємна складова 
організації навчального процесу, що забезпечує його результативність і якість, 
комфортні психофізіологічні умови для учнів. Тому необхідне врахування психо-
лого-педагогічних засад розвитку особистості учня у процесі реалізації інтегро-
ваного навчання.

До основних психологічних умов інтеграції навчання ми відносимо такі.
1. Урахування індивідуальних і вікових особливостей учнів. Під індивідуаль-

ними особливостями розуміються стійкі й суттєві особливості особистості, її ін-
тересів, характеру, розумової та рухової діяльності, властиві людині, які відріз-
няють її від інших. Індивідуальні особливості тісно пов’язані з віковими особли-
востями. Конкретна дитина може випереджати в розвиткові вікову групу, до якої 
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фактично належить, або, навпаки, відставати від неї. Знання загальних вікових 
особливостей допомагає врахувати інтереси і можливості учнів і висувати до них 
вимоги, які забезпечать їхній подальший розвиток.

2. Урахування особливостей психічних процесів (сприйняття, уява, увага, 
пам’ять, мислення, почуття). Важливу роль у формуванні особистості відігра-
ють психічні процеси, які є каналами спілкування зі світом. Інформація про кон-
кретні явища і предмети надходить, зазнає змін і перетворюється на образ. Всі 
знання про навколишній світ є результатом інтеграції окремих знань, набутих 
за допомогою пізнавальних психічних процесів. Психічні процеси сприйняття, 
уявлення, уваги, пам’яті, уяви, мислення мають власні характеристики й влас-
ну організацію. Разом із тим, відбуваючись одночасно і злагоджено, ці процеси 
взаємодіють один з одним і в результаті створюють єдину, цілісну, безперервну 
картину об’єктивного світу.

3. Вплив будови і функцій нервової системи на формування мовних процесів. 
Основна функція нервової системи – інтеграція зовнішнього впливу з відповід-
ною пристосувальною реакцією організму. В освітньому процесі перед нерво-
вою системою дитини постають серйозні завдання. Потрібно зазначити, що мо-
зок дитини ще до моменту народження більше, ніж інші органи, підготовлений 
до сприйняття навколишнього світу, до розвитку, навчання способів функціону-
вання в конкретних умовах зовнішнього середовища й формування мовних про-
цесів. Середовищні фактори відіграють роль своєрідних сигналів до подальшого 
розвитку мовних процесів.

4. Урахування психологічної специфіки творчої продуктивної діяльності уч-
нів. Мислення дітей охоплює інформацію за допомогою різних процесів сприй-
няття на основі органів чуття – зору, слуху, дотику, кінетичних відчуттів. Навчаль-
на інформація засвоюється дітьми найбільш міцно на тих заняттях, де вони пе-
ребувають у пошуку, мають можливість самостійно знаходити суть проблеми, 
виявляти власну ініціативу в її вирішенні, спираючись на відомі їм ситуації з різ-
них напрямів діяльності. Перевага продуктивної діяльності полягає в наявності 
зразків у різних видах діяльності, які можна зберегти в пам’яті, повернутися до 
них, додати якісь деталі, передати власне бачення проблеми. Інтеграція знань 
і різних видів діяльності в процесі навчання сприяє більш обґрунтованому ви-
вченню тієї чи іншої теми.

5. Урахування психологічних особливостей фізичної активності учнів. Кож-
ній віковій групі відповідає певний рівень фізичного розвитку. Характерні для 
того чи іншого вікового періоду анатомо-фізіологічні та психологічні особливос-
ті називають віковими особливостями. У зв’язку з тим, що на розвиток дитини 
впливає її активна взаємодія із середовищем і людьми, котрі її оточують, межі 
вікових особливостей рухливі.

Ми також виокремили основні педагогічні умови інтеграції навчання:
1. Використання пошукових, проблемних, творчих методів навчання для досяг-

нення цілей розвитку в дітей пізнавальних інтересів, інтелектуального розвитку.
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2. Формування дослідницьких умінь ознайомлення з навколишньою дійсні-
стю, особливостями життя й діяльності людей для досягнення цілей освоєння 
початкових уявлень соціального характеру і включення дітей у систему соціаль-
них відносин, оволодіння конструктивними способами і засобами взаємодії з 
оточенням.

3. Формування навичок усного мовлення, мовної культури.
4. Ознайомлення з усною народною творчістю, літературою, живописом, му-

зикою для формування інтересу до естетичного аспекту навколишньої дійсності, 
задоволення потреб дітей у самовираженні через художню творчість.

5. Розвиток рухової активності для досягнення цілей формування у дітей ін-
тересу і ціннісного ставлення до занять фізичною культурою, гармонійний фізич-
ний розвиток для досягнення цілей охорони здоров’я і формування основи куль-
тури здоров’я.

Психологічні й педагогічні умови, спрямовані на інтеграцію навчання, сприя-
ють інтеграційному процесу в цілому, який містить такі складові:

1. Інтеграція інформації (зміст освіти), який представлений в освітній програмі.
2. Інтеграція способів пізнання (уявлення та вміння дітей або досвід діяль-

ності, які також широко представлені в освітніх програмах за кожною освітньою 
галуззю).

3. Людина у відносинах зі світом (людина і природа, людина і суспільство, лю-
дина і людина).

4. Людина і культура (ознайомлення з різними видами мистецтва і розуміння, 
що мистецтво – це відображення явищ дійсності).

5. Об’єктивні явища, процеси, предмети навколишнього світу; види людської 
діяльності, образи, емоції, професії; види знань, системи наукових понять, зако-
ни, провідні ідеї, системи дій, моделі об’єктивних процесів і явищ життя.

Отже, у контексті того, що освітня діяльність провадиться в процесі органі-
зації різних видів дитячої діяльності (ігрової, комунікативної, трудової, пізна-
вально-дослідницької, продуктивної, музично-художньої, читання), основними 
психологічними умовами інтеграції змісту освіти є: врахування вікових особли-
востей учнів, процесу формування психічних процесів, мовних навичок, творчої 
діяльності. До педагогічних умов відносимо цілеспрямовану діяльність із озна-
йомлення учнів з навколишнім середовищем, організацію пошукової та про-
блемної діяльності, рухової активності, розвиток мовлення і художньої культури.

Психолого-педагогічні умови організації інтегрованого навчання з освоєння 
дітьми змісту освітніх галузей орієнтовані на розвиток фізичних, інтелектуальних 
і особистісних якостей дітей, ураховують особливості організації інтегрованого 
навчального процесу. Дотримання психологічних і педагогічних умов інтеграції 
навчання сприяє формуванню в учнів способів пізнання світу, культури, видів 
людської діяльності.
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Постає питання, як реалізувати ідею створення інтегрованих навчальних курсів.
По-перше, слід визначитися, яким чином методично представляти дитині ці-

лісну картину світу: її межі, рівні, компоненти, структуру. Ми маємо зважати на 
фактор вікових психологічних можливостей школярів у засвоєнні тих чи інших 
наукових знань.

По-друге, відповідно до поставленої мети потрібно скоригувати форму пред-
ставлення системи наукових знань у інтегрованих навчальних курсах. Тобто ціліс-
ну картину світу ми маємо спроектувати в систему понять і фактів, які б утриму-
валися в дидактично оформленому вигляді в кожному навчальному предметі й, 
більше того, у методичних розробках уроків за метою, що вивчається.

Звичайно, інтеграція як дидактичний засіб чи принцип має при цьому втіли-
тися в навчальні предмети у формі їх представлення єдиним цілим. Ідеться про 
конструювання інтегрованих навчальних курсів, на основі яких має розгортатися 
відповідний навчальний процес. Однак реалізувати ідею створення інтегрованих 
навчальних курсів доволі складно. По-перше, слід визначитися, яким чином ме-
тодично представляти дитині цю цілісну картину світу. Тут необхідно домовитися 
насамперед про її межі, рівні, компоненти, структуру, оскільки ми маємо справу 
з фактом вікових психологічних можливостей школярів у засвоєнні тих чи інших 
наукових знань. По-друге, відповідно до цієї мети потрібно скоригувати форму 
представлення системи наукових знань у інтегрованих навчальних курсах. Інакше 
кажучи, цілісну картину світу ми маємо спроектувати в систему понять і фактів, 
які б утримувалися в дидактично оформленому вигляді в кожному навчальному 
предметі й, більше того, у методичних розробках уроків відповідно до мети.

Дуже часто розробники інтегрованих курсів ігнорують ці дві фундаментальні 
вимоги. Тому вважати їх повною мірою інтегрованими не можна.

У якому напрямі треба рухатися далі? Міжпредметні зв‘язки, так би мовити, 
мають піднятися на один щабель. На новому рівні вичленовуються ситуації, коли 
необхідне взаємне використання знань і умінь із різних предметів. Вчитель са-
мостійно знаходить такі галузі (ситуації) у програмах і встановлює послідовність 
їх вивчення.

Часто розробники інтегрованих навчальних курсів не дотримуються цих двох 
фундаментальних вимог, а отже, такі курси не можуть вважатися повною мірою 
інтегрованими. Швидше, це певний ступінь, на який мають піднятися «міжпред-
метні зв’язки».

Єдність тем вважається передумовою для глибшого оволодіння школярами 
навчальним матеріалом, тому головна мета такого «інтегрованого» курсу – на-
вчати їх розглядати одні й ті самі явища, проблеми в різних ситуаціях і системах. 
Відтак кожний предмет інтегрованого курсу набуває більшої широти, смислової 
й інформаційної насиченості, учні глибше розуміють навчальну тему.

Тут усе зводиться до того, що кожен предмет інтегрованого курсу набуває 
більшої широти, смислової й інформаційної насиченості. Як наслідок, учні дося-
гають глибшого рівня розуміння навчальної теми.
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Типовий приклад: нагадування, яке звично проводять через запозичуваний 
матеріал (наприклад, малюючи на уроці образотворчого мистецтва якусь твари-
ну, педагог запитує, що пам’ятають про неї учні).

За описуваного нами підходу інтеграція предметів найповніше проявляється, 
коли між їх спільними програмами встановлено смислову відповідальність, коли 
існує центральна ідея, що об‘єднає весь комплекс тем і проблем, які розгляда-
ються в рамках обох предметів.

У цілому пропонований шлях конструювання інтегрованих предметів має на 
меті формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів, поглиблення їхніх 
знань, розвиток уваги, пам’яті, розширення пізнавальних інтересів, оволодіння 
навчальними прийомами, забезпечення цілком нового психологічного клімату 
для учня і вчителя в процесі навчання.

І все ж, на нашу думку, проаналізована нами модель побудови інтегративних 
курсів не містить у собі достатніх умов для розуміння, тобто мисленнєвого осяг-
нення, школярами цілісної картини світу.

Перше, на що необхідно чітко відповісти, – що таке цілісна картина світу у фі-
лософському баченні? Наголосимо, що світ, про який у людини має сформувати-
ся певне уявлення, – це світ різноманітних матеріальних утворень (явищ, речей, 
об‘єктів) та світ людей. Однак при цьому важливо визначитися, з чого починати 
ознайомлювати дитину з навколишнім світом. На це дають відповідь загальні 
наукові постулати типу: «у краплині води відбивається весь океан», «мікрокосм 
– це макрокосм у мініатюрі», «клітина утримує в собі всі необхідні причини заро-
дження цілого організму».

Тож первинним об’єктом наукового пізнання має бути, певна річ, предмет, 
явище чи їх сукупність. Саме вони повинні виступати тим центром, який поро-
джуватиме в суб‘єкта навчання цілісність їх пізнання.

Наголосимо, що цілісність як структурна організація речі і як спосіб її пізнання 
суб‘єктом є визначальною характеристикою інтегрованого підходу. Згідно з ним, 
всесвіт у цілому і кожний об’єкт зокрема мають складну внутрішню будову. Тут 
виокремлюються певні частини, компоненти, елементи та різноманітні зв’язки 
між ними (ієрархічні, просторові, причинно-наслідкові, управлінські тощо). Зав-
дяки цим зв’язкам і відповідній взаємодії компонентів той чи інший предмет 
не виявляються простою сумою своїх складових. Кожний предмет як цілісність 
має так звані інтегративні властивості, якими не володіють усі його компоненти, 
якщо їх розглядати лише сумарно.

На психологічному рівні бачення предмета всі його складові відображаються 
у свідомості суб’єкта як система певних якостей, властивостей чи характеристик, 
які, перебуваючи у певних відношеннях між собою, породжують нову функціо-
нальну якість, тобто інтегративну властивість. Наприклад, функціональна якість 
ножа – розчленування не надто твердих речей на певні частини. Інакше кажучи, 
це є функцією ножа, на відміну, наприклад, від функції ложки. Певні характери-
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стики (якості) частин ножа (ручки та леза) та їх зв‘язку (конструкції) й породжу-
ють саме цю, а не іншу функцію, тобто інтегративну властивість.

Кожне науково-теоретичне поняття фіксує загальний спосіб «побудови» тієї 
чи іншої функції предметів. Воно містить у собі відповідь на запитання: як скон-
струювати, виготовити певну річ (тобто забезпечити його функціональне призна-
чення), як пояснюється спосіб виникнення об‘єкта чи його функціонування, ста-
новлення, розвитку. Наукові поняття, на відміну від образів предметів, «мають 
справу» лише з їх функціями як такими: теплопровідність, електропровідність, 
жаростійкість, сипучість, текучість, розтягування, розмноження, склеювання, 
тиск, міцність тощо. Причому не наголошується на об‘єктах, речах, яким властиві 
вказані функції. Це вважається само собою зрозумілим.

Однак психологічно дитині буває важко встановити відношення між науко-
вим поняттям (функцією) і відповідним предметом. У результаті й виникає про-
блема «застосування знань у практичній діяльності». Учень, володіючи такими 
знаннями, часто не може розв‘язати певної практичної задачі, що ґрунтується 
на цих знаннях.

Вирішальна роль у відсутності цілісного розуміння учнями предметів та явищ 
належить тому науковому підходу, який традиційно склався в нашій пізнавальній 
культурі. Наука, яка прагнула пізнати глибинні закони та закономірності навко-
лишнього світу, змушена була диференціюватися, вичленивши окремі предмети 
пізнання. Так, фізика розкриває фізичні закони світобудови, хімія – хімічні, біоло-
гія – біологічні і т. ін. Такий методологічний підхід був прямо перенесений у побу-
дову освітнього процесу. Навчальні дисципліни однозначно відповідали певним 
наукам. При цьому будь-який предмет як цілісне утворення розкривається на ок-
ремі «шматки» (властивості), які неузгоджено й ізольовано вивчаються в різних 
навчальних курсах. Інтегрувати ж самостійно ці розрізнені знання в самостійну 
систему учень об‘єктивно не може, тому й говорити про якийсь цілісний науко-
вий світогляд не доводиться. У кращому випадку в школяра може сформуватися 
фізичний, хімічний, природничий світогляд без необхідного внутрішнього зв’яз-
ку між ними.

Інтегровані навчальні курси згідно з викладеною вище позицією мають забезпе-
чити у учнів в психологічно єдиному для нього діапазоні наукове всебічне відобра-
ження того чи іншого предмета, явища в суб’єктивну пізнавальну цілісність.

Образно кажучи, учень стосовно певного предмета, наприклад, берези, має 
виступити в ролі садівника (володіючи певними біологічними знаннями з догля-
ду за цією рослиною), хіміка (маючи певні хімічні знання про ріст цієї рослини), 
фізика (володіючи певними фізичними знаннями про функціонування цього де-
рева), географа (маючи певні географічні знання про ареал поширення цієї рос-
лини), технолога (володіючи певними знаннями про властивості деревини бере-
зи), художника (вміючи передати естетичні властивості берези).

Саме таке розуміння учнем цього предмета й виступить повноцінною одини-
цею його цілісної картини світу.
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Дійсну навчально-пізнавальну інтеграцію може забезпечити лише педагогіка 
розвитку, яка заперечує культ «знань, умінь, навичок», що формуються через пе-
реважну експлуатацію механізмів сприймання та запам’ятовування, утримуючи 
школяра на описовому рівні відображення тих чи інших предметів і явищ.

Педагогіка розвитку має сформувати в кожної підростаючої особистості осно-
ви діалектичного мислення, тобто мислення пояснювального, такого, що просте-
жує зародження, становлення, перетворення різних сфер навколишнього довкіл-
ля. При цьому інтегрований навчальний предмет має розглядатись як певний 
спосіб мислення про відповідні явища.

У зв’язку з цим відомий американський психолог Дж. Брунер наголошував: «У 
будь-якій дисципліні немає нічого суттєвішого, ніж властивий їй спосіб мислен-
ня. У її викладанні найважливіше – дати дитині змогу якомога раніше засвоїти 
потрібний спосіб мислення: фіксуючий підхід до фактів, форми зв’язку між ними. 
Я гадаю, що юному учневі слід відразу дати змогу розв’язувати задачі, будувати 
догадки, сперечатися про їх правильність, – одним словом, ввести його в суть 
проблем цієї дисципліни» [155, с. 133].

Виходячи з цього, зміст інтегрованих курсів слід конструювати не в описовому 
плані, а у формі навчально-пізнавальних задач, які мають розв‘язуватися педа-
гогом і школярами спільно. Під час цього процесу і можливий достатній інтелек-
туальний розвиток дитини, за якого формуються повноцінні здібності, наукові 
знання (поняття) та вміння.

Процес формування цілісного наукового світогляду на основі використання ін-
тегрованих навчальних курсів буде методично оптимальним за умови розвитку і 
доцільного використання можливостей наочнообразного й понятійного мислен-
ня школяра в ході розв‘язання навчальнопізнавальних задач. Річ у тім, що, влас-
не, первинна цілісність емпіричного рівня певного предмета у свідомості учня 
виникає в образній формі. Конкретне уявлення про предмет, його образ містять 
у собі різноманітні його якості. І хоч ці якості ще не приведені в систему, дитина 
все ж розумно користується цим предметом, тобто відповідно до його функціо-
нальної властивості. Зберігаючи цей образ, який не дає змоги психологічно роз-
пастися конкретному предмету, учень диференційовано пізнає його внутрішню 
сутність у системі наукових понять і взаємозв‘язків. Це, зрештою, зумовлює піз-
навальне збагачення первинного образу предмета. Таке утворення й презентує 
собою сформовану цілісну картину світу суб‘єкта.
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РОЗДІЛ ІІ

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

2.1. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ

Нині процес інтеграції широко проникає в українську й світову педагогіку, охоплюючи 
зміст, методи, технології навчання і виховання. У зв’язку з цим у дидактиці здійснюють-
ся серйозні науково-педагогічні дослідження з різних аспектів широкого впровадження 
принципу інтеграції на рівні як змістового, так і процесуального компонентів загальної 
середньої освіти. За цих обставин розробляються нові інтегровані підходи до навчання і 
виховання, створюються інтегровані моделі освіти, пропонуються інтегровані навчальні 
курси, відповідні програми, альтернативні підручники, методи, технології, уроки тощо. 
Наприклад, О. Я. Савченко зазначає, що одним із напрямів методичного збагачення уро-
ків є проведення їх на основі інтеграції змісту, відібраного з кількох предметів і об’єдна-
ного навколо однієї теми. Це об’єднання має на меті інформаційне й емоційне збага-
чення сприймання, мислення і почуттів учнів завдяки залученню цікавого матеріалу, що 
надає змогу з різних боків пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань [473].

Ідея інтеграції в педагогіці не є новою. Ще Я. А. Коменський висловлював такі 
думки: «…неправильно буде викладати науки з самого початку з усіма подробиця-
ми, замість того, щоб дати їм насамперед простий загальний нарис всіх знань» [260, 
с. 54]. І далі: «Все, що належить до вивчення, хай спочатку пропонується в загально-
му вигляді, а потім частинами» [260, с. 75]. Такий підхід до навчання, на наш погляд, 
фактично базується на ідеї інтеграції, яка дає змогу учням отримати в цілісному ви-
гляді певне коло знань, які гармонійно об’єднані навколо загальної теми або про-
блеми і водночас подивитись на об’єкти і явища в окремих аспектах.

Знаходимо елементи інтеграції також у педагогічній спадщині Й. Г. Песталоцці, 
котрий вважав, що необхідно поєднати (інтегрувати) навчання з активною практич-
ною діяльністю, з працею, тому що це відповідає психології дітей, їх природному 
потягу до діяльності. Він розвиває ідею необхідності внутрішніх форм взаємозв’язку 
між навчанням і працею, які могли би поглибити загальноосвітню підготовку дітей. 
Й. Г. Песталоцці фактично пропонував внутрішню інтеграцію теоретичних знань із 
практичною діяльністю і фізичною працею, що, на його думку, має сприяти гармо-
нійному поєднанню розумового й фізичного розвитку дитини [259, с. 299].

Розуміючи, що процес навчання повинен адекватно відображати цілісний, єди-
ний світ, Й. Г. Песталоцці відзначав існування тісних взаємозв’язків між навчальними 
предметами, тобто, по суті, демонстрував міжпредметну інтеграцію і підкреслював 
необхідність перенесення цих взаємозв’язків у свідомість учнів: «Приведи у своїй 
свідомості всі взаємопов’язані між собою предмети в той зв’язок, в якому вони дійс-
но перебувають у природі» [259, с. 324].
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Великі інтеграційні можливості народних засобів навчання розкриває українська 
родинна педагогіка. Історично в народній дидактиці під час ознайомлення дітей з 
навколишнім світом традиційно гармонійно інтегрували дітей у живе спілкування з 
людьми, які могли поділитися своїм багатим досвідом з такими, перевіреними бага-
торічним досвідом поколінь, засобами навчання та розумового виховання, як пісні, 
потішки, примовки, загадки, казки, перекази, оповідання, думи, байки, коломийки, 
частівки, прислів’я, приказки, сміховинки. Залучення дитини до пізнання навколиш-
нього світу, до вивчення рідної мови через пісню, казку мало завжди надзвичайний 
розвивальний ефект. «Для українських пісень характерні висока художня доскона-
лість, влучність епітетів і метафор, милозвучність, вони… тонко розкривають понят-
тя про явища навколишнього світу, всіляко заохочують її до самостійної розумової 
діяльності… Казка широко відкриває двері в навколишній світ, вчить послідовно 
викладати думки («гарна пісня ладом, а казка – складом». Казки цікаві за змістом, 
привабливі своєю образною мовою, високим емоційним зарядом» [489, с. 197].

Інтеграція феноменологічних, емпіричних та художньо-творчих підходів залу-
чення дитини до пізнання навколишнього світу через світ рідної мови завжди мала 
велике педагогічне значення, адже в народних засобах навчання накопичено висо-
кий навчально-виховний потенціал завдяки тисячолітньому досвіду педагогічного 
мистецтва, народній мудрості. На наш погляд, інтеграція зазначених вище засобів 
у сучасному процесі навчання не тільки не втратила актуальності, а навпаки, стала 
необхідною в розробленні нових технологій навчання і виховання.

Сьогодні інтеграція як процес широко охоплює сучасну українську та світову пе-
дагогіку, зміст, методи, технології навчання і виховання. Розробляються інтегровані 
підходи до навчання і виховання, нові інтегровані моделі освіти, навчальні курси, 
програми, підручники методи, технології, уроки тощо. О. Я. Савченко, підкреслюючи 
позитивний вплив інтеграції на процес навчання, зазначала: «Одним із напрямів ме-
тодичного збагачення уроків є проведення їх на основі інтеграції змісту, відібраного 
з кількох предметів і об’єднаного навколо однієї теми. Це об’єднання має на меті 
інформаційне й емоційне збагачення сприймання, мислення і почуттів учнів завдя-
ки залученню цікавого матеріалу, що дає змогу з різних боків пізнати якесь явище, 
поняття, досягти цілісності знань» [473, с. 87].

У розбудові сучасної освіти інтеграція розглядається, зокрема і як спосіб змен-
шення кількості навчальних предметів, узагальнення галузей наукового знання, що, 
відповідно, може дати економію навчального часу і зменшення навантаження уч-
нів: «Перспективним тут видається шлях інтеграції коректно відібраних найсуттєві-
ших відомостей з різних наук в одному чи кількох предметах або курсах. Їх зміст, 
природно, не повинен дублювати змісту інших предметів» [122, с. 7].

Вже створені підручники та навчальні посібники з інтегрованих курсів: «Довкілля» 
[217, 240 с.] (Ільченко В. Р., Гуз К. Ж.); «Людина і світ» [22, 440 с.] (Арцишевський Р. А.) тощо.

Досвід застосування інтеграції поширюється і в інших країнах. Так, у Росії створені 
та функціонують різні варіанти інтегрованих курсів: «Природознавство», «Навколи-
шній світ». Вони являють собою якісно новий результат сполучення в єдине ціле змі-



ІНТЕГРАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНА ПЕДАГОГІКА 45

сту окремих (у цьому разі природничих) навчальних дисциплін із метою формуван-
ня у свідомості учнів цілісної взаємопов’язаної картини світу з урахуванням вікових 
особливостей.

В освіті Німеччини набутий значний досвід інтеграції. Наприклад, істотною озна-
кою вальдорфських шкіл, поширених у Німеччині, а також за її межами, є установка 
на цілісне, інтегроване виховання дитини, що досягається систематичним форму-
ванням у неї сприймання, почуттів, мислення і діяльності в єдності [351, с. 6]. Це, 
зокрема, досягається тим, що курс навчання переважно веде один учитель – керів-
ник класу. Інтегрований підхід у вальдорфських школах поширюється і на процес 
навчання предметів природничо-наукового циклу, які вивчаються в комплексі з ху-
дожньо-естетичним навчанням. Процес інтеграції охоплює й інші напрями функціо-
нування вальдорфської школи: «На уроках людинознавства людина розглядається 
в єдності з усіма сферами природи: зі сферою мінералогії, рослинним і тваринним 
світом… У вальдорфській школі праця є важливим виховним засобом, завдяки цьо-
му тут істотно полегшується інтеграція загальноосвітньої і професійної підготовки» 
[351, с. 15]. Подібні тенденції спостерігаються і в німецькій школі Гіберніа, де реалі-
зується положення про інтеграцію професійного навчання й загальноосвітньої під-
готовки, а навчальні програми для цієї школи розробляються на засадах інтеграції 
змісту пізнавального процесу зі змістом практичного і художнього виховання [351, 
с. 18–19]. Відомий німецький педагог П. Петерсен (1884—1952) у своїй школі також, 
на наш погляд, керувався інтегративним підходом: він відмовився від усталеного 
поділу змісту навчання на предмети, а обсяг необхідних знань був розроблений ним 
у формі інтегрованих курсів [351, с. 26].

В освіті США існує ряд інтегрованих навчальних курсів. В окремих школах прак-
тикується вивчення загального курсу природознавства з 1-го по 10-й клас, у якому, 
відповідно до сучасних вимог, посилено розвивальну частину, що повинна залучати 
учнів до самостійних експериментальних досліджень, під час виконання яких учні 
могли б аналізувати, класифікувати, навчались виокремлювати головне, знаходити 
межі застосування знань. Водночас поряд з інтегрованим курсом інші предмети, на-
приклад фізика, часто вивчаються за вибором. Цікавий варіант інтеграції навчання 
запропоновано при створенні навчального курсу «Кухонна фізика». У ньому деякі 
питання молекулярної фізики розкриваються на прикладах об’єктів близького учням 
предметного середовища, у процесі приготування їжі на кухні [456].

Вищий, на нашу думку, рівень інтеграції змісту навчання ми бачимо в аме-
риканському курсі «Хімія в суспільстві». Курс інтегрує реальні суспільні пробле-
ми чи то села, міста або цілої країни. Це питання виготовлення нових, необхід-
них суспільству речовин, утилізація сміття та відходів виробництв тощо. Учнів 
запрошують до самостійного вирішення цих проблем через засвоєння необхід-
них знань із хімії.

Створення таких курсів – це результат орієнтації на модернізацію змісту освіти 
США, що відображено в концепції «Наука – Технологія – Суспільство» [337]. Ця кон-
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цепція націлює науковців, залучених до створення навчальних програм, на забез-
печення інтеграційних зв’язків між навчальними блоками з метою розвитку в учнів 
розуміння єдності різних аспектів їх діяльності.

З цією ж метою як обов’язковий для вивчення матеріалу введено нові інтегратив-
ні предмети, наприклад: «Екологічна освіта», «Освіта з охорони здоров’я».

Процес інтеграції навчання відбувається і в освіті Франції. У школах країни він 
реалізується, зокрема, в цілому напрямі навчання: «Природничі науки – Технології». 
Зміст відповідної дисципліни «Природничі науки і технологія» утворюють елементи 
наукових знань із фізики, хімії, біології, геології, астрономії. Учні ознайомлюються з 
історією науки і техніки, соціальними й етичними проблемами [512].

Прикладом інтеграції навчання в освіті Японії є програми початкової (перші 
шість років навчання) та молодшої середньої школи (наступні три роки нав-
чання), де не існує окремих природничих дисциплін. Замість них викладається 
інтегрований курс природознавства, а географія поєднується з історією також 
в інтегрований курс «Суспільствознавство». Систематичне навчання окремих 
предметів починається тільки на старшому ступені в середній школі на загаль-
ноосвітньому відділенні [358].

Один із можливих шляхів інтеграції природничих дисциплін ми знаходимо в змі-
сті навчання загальноосвітньої школи Італії. Тут інтегруючі функції виконують спе-
ціальні узагальнюючі теми систематичних курсів природничих дисциплін. Це такі 
теми, як «Матерія та фізико-хімічні явища», «Земля в Сонячній системі», «Структура, 
функції та еволюція живої природи», «Людина і навколишнє середовище», «Науко-
вий прогрес і суспільство».

Узагальнюючи викладене, можна зробити висновок, що в розвитку інтеграційних 
процесів у сучасній педагогіці й у нашій країні, і за її межами простежуються такі 
тенденції:

— створення нових і вдосконалення наявних інтегрованих курсів різних ступенів 
навчання;

— створення інтегрованих курсів природничого або соціального змісту на основі 
реальних комплексних проблем;

— розвиток внутрішньо- та міждисциплінарної інтеграції змісту і методів навчання.
Таким чином, стає очевидним, що процес інтеграції значно поширений у сучасній 

педагогіці. Він охоплює різні напрями педагогіки, процеси навчання та виховання, їх 
зміст, методи і технології. Таке розповсюдження процесу інтеграції фактично на всі 
сфери педагогічної науки є значною науковою проблемою, що на наш погляд заслу-
говує на систематичне дослідження, результати якого викладені в цій роботі.

Проблема дослідження полягає у формулюванні й теоретичному та експеримен-
тальному обґрунтуванні інтеграції знань учнів у педагогічному процесі сучасної 
школи, виявленні конкретних шляхів її реалізації з метою вдосконалення педагогіч-
ного процесу згідно із сучасними суспільними, науковими і психолого-педагогічни-
ми вимогами до освіти України.
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Завдання дослідження:
1. Проаналізувати і з’ясувати сутність поняття інтеграції в освіті взагалі й у педаго-

гічному процесі зокрема.
2. Простежити динаміку інтеграційних процесів у освіті України і світовій педагогіці.
3. Визначити цілі інтеграції в педагогічному процесі сучасної школи.
4. Обґрунтувати необхідність застосування інтеграції для приведення змісту і 

структури педагогічного процесу сучасної школи у відповідність із сенситивними пе-
ріодами розвитку дитини й сучасними вимогами до освіти.

5. Визначити шляхи реалізації інтеграції в педагогічному процесі сучасної школи.
6. Визначити форми, види і рівні інтеграції знань учнів у педагогічному процесі 

сучасної школи.
7. Виявити й показати можливості втілення цих форм, видів і рівнів інтеграції у 

зміст та методи навчання і виховання.

Методи дослідження
Теоретичні методи: аналіз наукової, науково-методичної та навчальної літерату-

ри з проблем інтеграції знань у науці й освіті; навчальних планів, програм, підруч-
ників; статистичний аналіз результатів педагогічного експерименту; узагальнення 
результатів дослідження.

Соціологічні методи: бесіди з учителями та адміністраціями шкіл, батьками, уч-
нями, працівниками методичних служб; анкетування вчителів, учнів, батьків.

 Емпіричні методи: спостереження за перебігом навчально-виховного процесу, 
позакласною діяльністю учнів; експертні оцінки наукових, навчальних та методич-
них розробок; констатуючий та навчаючий експерименти.

 Наукова новизна цього дослідження та його теоретична значущість визначають-
ся тим, що:

• вперше досліджуються теоретико-методологічні основи інтеграції знань учнів 
початкової та основної школи;

• визначаються основні засади розвитку процесу інтеграції знань учнів у процесі 
навчання;

• простежуються передумови та динаміка розвитку інтеграції знань учнів почат-
кової й основної школи у формуванні змісту, методів і технологій навчання та вихо-
вання в сучасній школі;

• виявляється вплив інтеграції знань на розвиток цілісної особистості та індивіду-
альності учнів, а також на їх творчий і духовний розвиток;

• виявляється вплив інтеграції знань учнів на вирішення проблеми безперерв-
ності навчання між початковою й основною школою;

• виявляються можливості діалектичної взаємодії процесів інтеграції і диферен-
ціації в навчальному процесі сучасної школи;

• виявляються і теоретично обґрунтовуються роль, місце, а також можливі види, 
рівні та форми інтеграції в навчальному процесі сучасної основної школи;

• виявляються шляхи реалізації інтеграції в навчальному процесі сучасної школи.
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З огляду на викладене, практична значущість цього дослідження полягає в тому, 
що виявлені в його межах шляхи реалізації інтеграції знань учнів початкової й осно-
вної школи визначають місце та роль інтегрованих навчальних курсів, модулів, ок-
ремих розділів і тем у змісті навчання сучасної школи; досліджені форми, види, рів-
ні інтеграції знань дають змогу їх використовувати для розроблення нових методів 
навчання й педагогічних технологій, а також для створення нових інтегрованих кур-
сів, підручників із таких курсів та іншого навчально-методичного забезпечення від-
повідно до сучасних вимог до освіти.

Важливо виокремити філософський, методологічний, та психолого-педагогіч-
ний аналіз проблеми дослідження, теоретичне обґрунтування інтеграції навчання 
в педагогічний процес сучасної школи. Теоретично досліджено поняття інтеграції 
навчання в педагогічному процесі; основні засади інтеграції; психологічні витоки і 
взаємозв’язок інтеграції навчання з педагогічними принципами; теоретичні й соці-
альні передумови інтеграції в педагогічному процесі сучасної школи. Показано, що 
такі важливі процеси, як гуманітаризація та екологізація освіти, мають інтегративну 
природу; висвітлено діалектичну взаємодію процесів інтеграції та диференціації в 
змісті та методах навчання; розкрито умови інтеграції навчання в сучасній школі; 
виявлено рівні інтеграції навчання та її різноманітні форми в педагогічному процесі.

Детальний огляд наукової літератури з проблеми інтеграції в науці дав змогу 
виокремити принаймні чотири основні групи засад інтеграції навчання: онтологічні, 
гносеологічні, прагматичні й психологічні.

Онтологічні (онтологія – філософія буття) засади інтеграції навчання, яке є однією 
з форм відображення світу в нашій свідомості, враховують об’єктивне існування сві-
ту як цілісного утворення і сам принцип розвитку світу в єдності загального й окре-
мого, цілого і частини, єдності та різноманіття світу. Онтологічні засади інтеграції 
навчання виходять із розуміння людством цілісності і єдності світу, в якому ми жи-
вемо. А це має бути адекватно відображено у свідомості людини, а отже, і в змісті 
навчання.

Гносеологічні засади інтеграції закладені в самому процесі пізнання, який не 
може бути обмежений вузькими рамками окремих галузей знання. Пізнаючи об’єк-
ти і явища світу, людство прагне вийти на ширші «горизонти» їх розуміння. Форму-
ються якісно нові наукові напрями, що інтегрують у собі дві або кілька традиційних 
галузей знань, наприклад: біофізика, геохімія, інформатика, тощо. Якщо провести 
паралель між наукою і освітою й розглядати навчання як невід’ємну частину про-
цесу пізнання, можна зробити висновок: так само, як і інтеграція наук, інтеграція 
навчання є закономірною і необхідною.

Прагматичні засади пов’язані із соціальними й науковими потребами в коопе-
руванні під час вирішення комплексних проблем, які постійно виникають у процесі 
розвитку науки і суспільства. Для того щоб кожен член суспільства зміг ефективно 
включитись у процес розв’язання комплексних проблем, необхідно в процесі нав-
чання розвивати уміння інтегровано сприймати проблему, враховувати всі її аспек-
ти, намагатись побачити в її вирішенні не тільки позитивні, а й негативні наслідки і 
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діяти відповідно. Тому в процес навчання, на наш погляд, варто включати інтегрова-
ні методи й інтегрований зміст, систематизуючою основою якого можуть виступати 
суспільні й наукові комплексні проблеми.

Психологічні засади інтеграції навчання пов’язані з віковими та індивідуальними 
особливостями розумового й психічного розвитку особистості.

1. Людина, в процесі свого розвитку, постійно пізнає навколишній світ, сприймаю-
чи його як єдиний і цілісний. Крім того, вона безперервно взаємодіє з його об’єктами 
– цілісними утвореннями в повній сукупності їх властивостей. На основі використання 
всієї сукупності властивостей людина перетворює об’єкти, створює нові. Таким чином, 
можна виокремити два фундаментальних ставлення людини до світу: пізнавальне 
й діяльнісне. І кожне з них потребує інтегрованого відображення, адекватного осо-
бливостям розумового і психічного розвитку людини.

Дитина до певного віку взагалі не диференціює себе від світу, а сам світ сприймає інте-
гровано, оскільки її пізнання світу ще не наукове, а життєве, воно завжди цілісне. У пред-
метах дитина не вирізняє їх окремі властивості як фізичні, хімічні, біологічні та ін. Засво-
юючи способи дій з предметами, вона сприймає предмети в повній, цілісній сукупності 
їхніх якостей і властивостей, тобто інтегровано. Як показують спостереження, процес 
адаптації психіки дитини від інтеграції до диференціації в пізнанні світу – повільний 
і поступовий, і це потребує відображення в шкільному навчанні.

2. У процесі навчання важливо враховувати також функціональну асиметрію 
півкуль головного мозку людини. Різні учні, відповідно до їх індивідуальних осо-
бливостей, схильні до різних видів навчання. Одні здебільшого засвоюють ін-
формацію логічно, аналізують її, але для них важко створити образ, усвідомити 
ідею в цілому, зрозуміти загальне значення нової інформації, її єдину структуру. 
Інші учні, навпаки, легко утворюють цілісні образи, роблять узагальнення з от-
риманої сенсорної інформації, але мають низький рівень логічного мислення, 
уміння аналізувати конкретні факти. Для гармонійного розвитку дитини потрібно 
поєднувати різні методи і способи навчання, щоб гармонізувати роботу обох пів-
куль – лівої (домінують раціональність, логічні, аналітичні підходи до навчання) 
і правої (домінують емоційні підходи, цілісне, образне бачення проблем). Інте-
грація навчання створює таку можливість поєднання змісту і методів у гармо-
нізовану систему, орієнтовану на учня як цілісну особистість.

Поряд із тим, що інтеграція навчання має загальнонаукові засади, існують і пев-
ні передумови, які є наслідком закономірностей навчання й розвитку учнів.

Огляд літератури з проблеми інтеграції в науці й освіті дав змогу з’ясувати педаго-
гічне значення поняття «інтеграція» і визначити його, з одного боку, як педагогічний 
принцип і показати взаємодію цього принципу з іншими дидактичними принципа-
ми, а з іншого боку, як закономірний процес в освіті, що має ряд передумов, які 
виходять із закономірностей розвитку учнів. У процесі дослідження ми виокремили 
три передумови інтеграції навчання.

Перша передумова інтеграції навчання в педагогічному процесі й визначення 
її як педагогічного принципу є об’єкт пізнання. Одним з головних об’єктів пізнання 
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учнями в школі виступає цілісний і єдиний навколишній світ. Цілісну картину світу 
у свідомості учнів неможливо сформувати, не інтегруючи окремих елементів або 
основ наук, які вивчаються в школі, у систему знань про світ, не розкриваючи зв’язки 
між ними, не узагальнюючи їх.

Другою передумовою інтеграції навчання є її суб’єкти. Це основні суб’єкти пе-
дагогічного процесу: учень і вчитель. У свідомості учня інтегруються набуті знання, 
уміння, а результатом є його розвиток як цілісної особистості. Розвиток учня буде 
різнобічним і гармонійним лише тією мірою, в якій гармонійною та відповідною 
його індивідуальним особливостям буде інтеграція педагогічних впливів. Учитель 
як суб’єкт інтеграції впливає на процес цілісного, різнобічного розвитку учнів шля-
хом залучення різних методів навчання та їх інтеграції в цілісну систему, розкриття 
місця свого навчального предмета або курсу в системі наук, висвітлення його ролі 
в культурі суспільства, формування в учнів цілісного уявлення про світ і розвиток 
безперервного процесу його пізнання людиною. Таким чином учитель бере безпо-
середню участь у процесі інтеграції.

Третя передумова інтеграції навчання – це ті шляхи процесу пізнання, що 
склались історично. Процес пізнання людством світу завжди відбувався двома 
шляхами: через науку і мистецтво. Тому цілісне уявлення про світ виникає тільки 
в результаті поєднання у свідомості людини цих двох шляхів. Формування такого 
уявлення можливе тільки за умови інтеграції в процесі навчання змісту й методів 
науки і мистецтва.

У розбудові сучасної освіти важливу роль відіграють процеси гуманітаризації 
й екологізації навчання учнів. Аналіз цих процесів показав, що вони мають інте-
гративну природу, тобто в основі розвитку цих процесів у навчанні також пере-
буває принцип інтеграції. І справді, процеси гуманітаризації й екологізації осві-
ти відображають найактуальніші, життєво важливі потреби нашого суспільства, 
які базуються насамперед на тому, що сьогодні природа (екологічний аспект), а 
також життя, здоров’я та особистість кожної людини (гуманітарний аспект) по-
винні стати пріоритетними й найважливішими цінностями в нашому суспільстві. 
Ці потреби суспільства виникли в результаті накопичення невирішених складних 
комплексних проблем, не тільки економічного, а й соціального, гуманітарного 
та екологічного плану. Вони потребують інтеграції зусиль різних галузей науки. 
Наприклад, глобальне (радіаційне, енергетичне, хімічне тощо) забруднення на-
вколишнього середовища, скорочення площ родючих земель і лісів, руйнування 
шару озону – все це призводить до зменшення народонаселення і взагалі багат-
ства й різноманітності всіх форм життя. Тому існування невирішених глобальних 
екологічних проблем вимагає цілісного, інтегрованого погляду, в якому поєдну-
ються досягнення багатьох напрямів науки і зусиль суспільства.

Гуманітарний аспект інтеграції навчання, на нашу думку, виражається в необхід-
ності інтегрованого підходу до розкриття проблеми цінності життя на Землі в про-
цесі навчання. У педагогіці проблема формування в учнів поняття цінності життя як 
цілісного, інтегрованого утворення в його глобальному розумінні, що поєднує в собі 
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життя природи, фізичне і духовне життя людини – невід’ємної частини природи, має 
давню історію. У тому чи іншому аспекті ця проблема відобразилась і в принципі 
природовідповідності Я. А. Коменського, і в ідеях виховання в природі Ж. Ж. Руссо, і 
в працях В. О. Сухомлинського, педагогічна система якого зосереджена на розкритті 
проблеми цінності життя (наприклад, тема уроку: «Турбота про живе і прекрасне»). 
Відомий педагог Ш. Амонашвілі, розробляючи теоретичні основи гуманної педаго-
гіки, стверджує, що її головний принцип – «розвивати і виховувати в дитині життя за 
допомогою самого життя» [9, с. 9]. Цей принцип виходить із формули «особистісної 
педагогіки»: дитина не тільки готується до життя, вона вже живе.

Гуманітарна проблема цінності життя в широкій різноманітності її аспектів роз-
кривається в сучасних науково-педагогічних концепціях життєтворчості. У цих кон-
цепціях, як зазначає Л. В. Сохань, вирізняються два ключових моменти проблеми: 
«збереження життя, забезпечення виживання людського роду, з одного боку, і до-
сягнення повноти та цілісності життя, багатогранності розвитку і втілення сутнісних 
сил людини» [179, с. 5]. Тут ми бачимо інтегрований підхід до вивчення й збережен-
ня життя людини, коли «проблема індивідуального життя особистості висвітлюється 
на основі інтеграції філософського, соціологічного та соціально-психологічного під-
ходів, що дає змогу відтворити картину життя особистості в її цілісності» [179, с. 6].

Таким чином, виходячи з філософських, методологічних, психолого-педагогічних 
джерел, інтеграція в педагогічному процесі сучасної школи розглядається як відо-
браження об’єктивних складних процесів, що відбуваються в сучасній освіті і потре-
бує врахування тих реальних взаємозв’язків, які існують у природі й суспільстві, з 
огляду на цілісність світу і внутрішньої цілісності людини. Інтеграція розглядається 
в єдності з дидактичними принципами, відображає глибокий взаємозв’язок націо-
нальних, загальнолюдських, фізичних, інтелектуальних, моральних, естетичних, еко-
логічних та інших аспектів навчання і виховання в процесі розвитку учнів.

Результати дослідження свідчать, що інтеграція навчання в педагогічному про-
цесі неможлива без гуманного, екологічного, життєтворчого підходу до особистості 
учня. Такий підхід ми бачимо в принципах гуманної педагогіки Ш. Амонашвілі:

— «пізнання і засвоєння дитиною в педагогічному процесі себе як людини;
— збіг інтересів дитини із загальнолюдськими інтересами;
— неприпустимість використання в педагогічному процесі джерел, які здатні 

спровокувати дитину на антисоціальні вчинки;
— надання дитині в педагогічному процесі необхідного суспільного простору 

для найкращого виявлення своєї індивідуальності;
— олюднення педагогічного процесу;
— визначення якостей особистості дитини, що формується, її освіченості й роз-

витку за якостями самого педагогічного процесу» [8, с. 152].
Вказаний підхід до навчання і виховання учнів як гуманний, екологічний і життєтвор-

чий орієнтований на людську особистість. Вона виступає на перший план навчаль-
но-виховного процесу, а її творчий розвиток із максимальним урахуванням її інтере-
сів та індивідуальних якостей стає головною метою.
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Нами визначено й описано цілі, завдання та умови інтеграції навчання в сучасній 
школі, розглянуто діалектичну взаємодію інтеграції та диференціації навчання. Інте-
грація, як і кожний реальний процес, має діалектичний антипод – диференціацію.

Виокремлено форми, рівні й види інтеграції, які, на наш погляд, реально існують 
у педагогічному процесі сучасної школи. Це змістовна, методична та організаційна 
форми інтеграції.

Змістовна форма інтеграції реалізується як поєднання окремих елементів змісту 
навчання і виховання в певні цілісні системи, змістовні новоутворення, такі як інте-
грований курс (предмет), навчальний модуль, розділ, тема.

Методична форма інтеграції втілюється через утворення нових методів, прийо-
мів, засобів навчання й виховання на основі поєднання вже відомих, які використо-
вувались із вужчими цілями, або розроблення нових методів навчання.

Організаційна форма інтеграції педагогічного процесу реалізується в різноманіт-
них об’єднаннях учнів, учнів і вчителів для колективного спільного вирішення на-
вчальних проблем, які мають комплексний, інтегрований характер. Це такі об’єднан-
ня, як дослідницькі групи, творчі групи або колективи, методичні об’єднання тощо.

Як показало дослідження, виявлені форми інтеграції реалізуються на двох ос-
новних рівнях: теоретичному та емпіричному.

У ході дослідження ми виявили кілька можливих видів інтеграції навчання: фі-
лософська, світоглядна, позапредметна, міжпредметна, внутрішньопредметна, які 
можуть розвиватись у горизонтальному і вертикальному напрямах, тобто або в 
конкретній паралелі, або у зростаючій послідовності років навчання (класів).

Спираючись на висновки теоретичного дослідження, результати констатуючого 
етапу експериментального дослідження, нами було запропоновано й обґрунтовано 
конкретні шляхи реалізації інтеграції у формуванні змісту і методів навчання в сучас-
ній школі, а саме:

• при побудові освітньої концепції, зокрема на прикладі концепції комплексної 
інноваційної програми розвитку дітей «Росток» (показано, що сучасна педагогічна 
концепція не може не враховувати принципу інтеграції, інакше існує небезпека її 
еклектичності);

• при створенні інтегративних курсів для середньої загальноосвітньої школи;
• при написанні інтегрованих підручників та навчальних посібників;
• при побудові інтегрованих уроків та інших навчальних заходів.
Актуальним є визначення теоретичних і практичних засад конструювання змісту інте-

грованого навчання. Інтеграція знань розглядається як принцип, що може бути одним з 
основних у процесі побудови концепції навчального курсу й навіть цілісної моделі шко-
ли. Аналізується проблема варіативності сучасних інтегрованих курсів природознавства 
для початкової та основної школи на засадах їх дидактичних особливостей, структури 
та змісту їх програм і підручників, висвітлюються результати дослідження дидактичних 
особливостей інтегрованих уроків, методів і технологій навчання.

Нами описано організацію й узагальнено результати експериментального дослі-
дження проблеми. З метою експериментального підтвердження теоретичних поло-



ІНТЕГРАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНА ПЕДАГОГІКА 53

жень дослідження нами сформовано концепцію комплексного педагогічного експе-
рименту з розроблення змісту, методів і педагогічних технологій, який умовно був 
названий «Програма розвитку дітей «Росток», де на різних рівнях і в різних формах 
здійснювалася інтеграція навчання.

У процесі реалізації поставленої мети процес навчання базувався на інтеграції 
його гуманітарного, екологічного, пізнавального і практичного аспектів. Усі ці аспек-
ти в єдності ми намагались відобразити у змісті й методах навчання при побудові 
нових інтегрованих курсів, зокрема курсу «Навколишній світ», у процесі оновлення 
змісту традиційних навчальних курсів за рахунок ширшої внутрішньопредметної та 
міжпредметної інтеграції, а також розроблення і впровадження в практику навчання 
різноманітних інтегрованих уроків.

2.2. ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ГАРМОНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ УЧНІВ

Проблема гармонізації розвитку дитини у процесі навчання завжди була актуаль-
ною. У сучасній освіті ця проблема вирішується шляхом впровадження нових підхо-
дів і педагогічних технологій. У Державному стандарті початкової загальної освіти 
зазначено: «Відповідно до мети і завдань середньої освіти її зміст ґрунтується на 
загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського 
характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання… По-
чаткова освіта, як складова частина загальної середньої освіти, спрямована на все-
бічний розвиток молодших учнів та повноцінне оволодіння ними всіма компонен-
тами навчальної діяльності» (виділення наші. – Авт.) [152, с. 279].

 Одним із можливих підходів до гармонізації розвитку дитини є інтегроване навчан-
ня. Різні аспекти такого навчання і виховання висвітлено в працях І. Д. Беха, Н. М. Бібік, 
С. У. Гончаренка, О. Я. Савченко.

Проведення уроків на основі інтеграції змісту, як вважає О. Я. Савченко, стає од-
ним з напрямів їх методичного збагачення, тобто об’єднання змісту, відібраного з 
кількох предметів навколо однієї теми «має на меті інформаційне й емоційне збага-
чення сприймання, мислення і почуттів учнів завдяки залученню цікавого матеріалу, 
що дає змогу з різних боків пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань» 
[474, с. 87–88].

Проблеми гармонізації розвитку дитини на засадах цілісного особистісного під-
ходу до її навчання і виховання завжди розглядалися в історії педагогіки. Свого часу 
цим проблемам приділяла велику увагу С. Русова. Вона писала, що нова школа має 
збудити, дати змогу виявитися самостійним творчим силам дитини. Організувавши 
творчу самостійну діяльність дитини, вчитель поширює свідомість учня й тим самим 
допомагає йому новими засобами творити якнайкраще. Задля того, щоб зуміти ви-
кликати в учня духову діяльність, треба зрозуміти душевний склад дитини [469]. «Як 
нема в садку двох кущів однаковісеньких, так нема в класі двох дітей з однаковими 
почуттями, думками, здібностями. Перший обов’язок кожного вчителя — добре оз-
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найомитися із своїми учнями, з обставинами їхнього життя, дізнатися, який свідомий 
капітал знання, що до їхнього обмеженого поля спостережень помалу додавати нове, 
єднати розірване, освітлювати близькі відносини різних речей [469, с. 208–209]. С. Ру-
сова пише, що із самого завдання школи – розвинути думку й мову учня – видно, що 
весь перший час учитель мусить викликати дітей на розмови; вони оповідають йому, 
як і де живуть, що їх оточує: речі рідного осередка, люди, скотина, птиця, рослини. 
Учитель підкреслює головні риси, які відрізняють, наприклад, бабу від сестри, тата 
від діда, матір від усіх інших жінок; звертає увагу дітей на ті риси, які відрізняють 
собаку від кота, корову від коня тощо. Задля цього треба виводити дітей на екскурсії, 
де вони зможуть побачити багато такого, на що досі не звертали уваги. Крім того, 
важливо пропонувати учням, щоб вони приносили в клас рослини зі свого городу, 
садка, левади і розповідали про них усе, що вже їм відомо. Вони почують поради й 
зауваження вчителя, які зацікавлять і привернуть увагу до того, що вони хоч і бачать 
щодня, але без акцентування і наукового узагальнення. С. Русова вважала, що 
тільки так «зав’яжуться перші петлі тієї мережки, яку школа мусить виплести в 
голові учня з гармонійного поєднання досвіду дитини й нових широ ких наукових 
пояснень та додатків». Цілісне уявлення про навколишній світ має велике зна-
чення в розвитку дитячої уваги, спостережливості, логіки. Разом із тим важлива 
думка С. Русової про те, що діти хоч і мають багато самостійних спостережень, та 
їхня думка не зупиняється на будь-яких окремих явищах того життя, що відбува-
ється навкруги, не зв’язує їх, не може передбачити багатьох наслідків цих явищ. 
Отже, вчитель повинен бути обізнаним про їх спостереження, використовувати 
«суб’єктний досвід» дітей, керувати ними. Взагалі формування цілісного уявлен-
ня про світ має широке значення не тільки для дисципліни розуму, а й для жит-
тєвого досвіду, для естетичного виховання та розвитку моральних сил дитини. 
Щодо морального й естетичного аспектів, то ніщо так гарно не впливає на дітей, 
як екскурсії на природу, під час яких вони всі живуть таким тісним товариським 
життям, де панують одностайність і взаємна допомога поміж самими учнями й 
учителем та учнями. «Тут краса природи, степ на заході сонця, річка, став, скелі 
або інші деталі природи, в світлі сонця — ся краса, коли вона захоплює увесь 
гурток разом, дуже глибоко вражає дитячу душу, закладаючи перше свідоме по-
чуття любові до рідної прекрасної країни» [469, с. 209]. Таким чином, інтегра-
тивний підхід до формування уявлення дітей про природу і світ у цілому у пред-
метах природничого спрямування ми розглядаємо як засіб гармонізації їхнього 
розвитку і, за висловом С. Русової, джерело найпотрібнішого наукового знання, 
найкращу дисципліну розуму, що призвичаює дитину до пильних спостережень, 
до послідовних висновків і справляє найкращий моральний та естетичний вплив 
на виховання дитини.

Ще одна важлива особливість інтегрованого навчання – це його широкі можли-
вості для врахування такої фізіологічної особливості людини, як функціональна аси-
метрія півкуль головного мозку, що зумовлює необхідність об’єднання (інтеграції) 
елементів змісту і методів навчання в цілісну систему.
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Психологічне обґрунтування ідеї інтегрованого навчання бачимо в працях Д. Ха-
зарда, котрий використовує термін «холістичне навчання». Як показав аналіз, це 
поняття є фактично аналогом поняття «інтегроване навчання» в розумінні гармо-
нізованої системи методів, не тільки спрямованої на розвиток окремих здібностей 
або якостей особистості, а зверненої до учня в цілому. Використовувані методи ба-
зуються на стимулюванні сумісної гармонійної роботи обох півкуль головного мозку 
– і лівої (домінують раціональність, функціональне мислення, аналітичні підходи), і 
правої (домінують емоційні підходи, образне, цілісне бачення світу).

Як відомо, психофізіологія розрізняє види навчання, пов’язані з функціональ-
ною асиметрією головного мозку людини. Один вид – це навчання, переважно 
орієнтоване на роботу лівої півкулі головного мозку: учні засвоюють і аналізують 
інформацію логічно. Для них найчастіше важко усвідомити ідею в цілому, зрозу-
міти загальне призначення нової інформації і розпізнати її структуру. Інший вид 
навчання орієнтується на роботу правої півкулі: учні сприймають цілісну кар-
тину світу, отримують сенсорну інформацію і роблять узагальнення. Різні люди 
переважно схильні до того або іншого виду навчання. Одні учні, в яких домінує 
робота лівої півкулі, віддають перевагу логічному аналізу, інші, у яких домінує 
права півкуля, – синтезованому підходу, бачать ціле перед тим, як переходити 
до вивчення частин.

У процесі дослідження проблеми інтегрованого навчання ми виокремили й роз-
глянули його окремі види, використовуючи умовні назви: «сенсорне», «емоційне», 
«правопівкульове», «лівопівкульове» навчання.

Сенсорне навчання передбачає організацію безпосереднього контакту дитини з 
фізичними об’єктами. При цьому формування уявлень про навколишній світ спира-
ється здебільшого на тактильні відчуття і рухи й водночас широко використовуються 
зір, слух, дотик, смак.

Емоційне навчання реалізується через стимулювання почуттів, емоцій, форму-
вання особистісних позицій учнів. Емоційне навчання сприяє усвідомленню життє-
вих цінностей і моральному розвиткові особистості.

Результати нашого дослідження підтвердили, що дотепер у навчально-ви-
ховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів традиційно більша увага 
приділяється формуванню умінь, які контролюються лівою півкулею головного 
мозку. Разом із тим ми з’ясували, що результати навчання стають значно кра-
щими в разі реалізації інтегрованого підходу, коли за рахунок інтеграції різних 
видів навчання і їх системного застосування активізується робота обох півкуль 
головного мозку. Наші висновки про необхідність інтегрованого підходу до гар-
монізації розвитку особистості корелюють і з теоретичними засадами виховання: 
«Для ефективності будь-якого виховного впливу необхідно знати і враховувати 
не тільки емоційний стан дитини, силу й напруження потреби, що спонукає її до 
діяльності, у перебіг якої втручається вихователь, – треба також знати дитину в 
цілому, її особливості, властивості, характер, прагнення, мотиви, спонуки, рівень 
її морального розвитку тощо» [54, с. 143].
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Доцільність інтегрованого навчання логічно випливає з інтегративної концепції 
особистості, що розглядає особистість як результат інтеграції біологічних та соціаль-
них факторів її розвитку, як «цілісність у цілісному бутті» [386, с. 136] і спирається на 
принцип інтегративності, який полягає в «субстанціональній єдності різноманітних, 
протилежних властивостей і явищ реального світу» [386, с. 141].

Продемонструємо на конкретних прикладах використання наведених вище видів 
інтегрованого навчання стосовно курсу «Навколишній світ», який реалізує предмет 
«Я і Україна», розробленого в межах науково-педагогічного проекту «Росток».

Сенсорне навчання. Зазначимо, що одним із важливих завдань розвиваль-
ного навчання є формування сприйняття об’єктів і явищ природи, спроможності 
активно взаємодіяти з навколишнім світом. Один з варіантів такої взаємодії – 
прямий фізичний контакт з об’єктами природи, що і є основою сенсорного нав-
чання. Вже в початковій школі важливо систематично привчати дітей користува-
тися всіма своїми органами чуття для формування уявлень про навколишній світ. 
У процесі вивчення інтегрованих курсів природознавства у початковій школі оз-
найомлення учнів із багатьма явищами природи можна організувати на свіжому 
повітрі під час навчальної прогулянки або екскурсії. Наприклад, під час екскурсії 
до осіннього парку на початку уроку вчитель просить учнів назвати свої органи 
чуття (очі, вуха, ніс, руки). Потім пропонує відчути красу осінньої природи в різ-
них її проявах. Спочатку нехай кожна дитина, подивившись навколо себе, спро-
бує описати, що привернуло увагу (квіти, дерева, їх колір, форма, запах, тощо). 
Потім учитель пропонує дітям, заплющивши очі, прислухатись до звуків лісу. Хто 
які звуки почув? Чи приємні вони? Далі спробуємо відчути запахи квітів, дерев. 
Важливо, щоб діти розповіли своїми словами, які запахи відчув кожен із них. Ко-
мусь більше подобається запах хвої, комусь свіжої трави, квітів або ягід. Закріпи-
ти сенсорні уміння можна за допомогою гри: зав’язавши бажаючим очі, підводи-
мо дітей до дерева, квітки, каменя тощо. Вчитель пропонує дітям доторкнутись, 
понюхати, прислухатись і сказати, що знаходиться перед ними, а потім описати 
словами об’єкт природи і своє ставлення до нього.

До сенсорного навчання можна віднести такі методи, як досліди і спостережен-
ня, коли для формування уявлення про певне явище максимально задіяні органи 
чуття дитини. Дослідження доводять, що такий метод, як спостереження, стає ефек-
тивнішим за умови особистісного підходу. Важливо спонукати дитину висловлюва-
ти особисту думку про об’єкти і явища природи, власне ставлення до навчальних 
проблем. Наприклад, ми не просто вивчаємо дерева, а проводимо спостереження 
«Моє улюблене дерево». Під час екскурсії в ліс або парк учитель дає дітям завдання 
підійти до одного з тих дерев, яке вони самі обрали, і «познайомитись» із ним. Як 
це зробити? Спочатку дитина має роздивитись дерево (якого кольору і форми його 
листя, стовбур, гілки; чи густа в нього крона; сильний або слабкий стовбур; чи є на 
ньому плоди, квіти, насіння), понюхати, як пахне його листя, кора, плоди. Заплю-
щивши очі, діти прислухаються до дерева, до шелесту його листя, до інших звуків; 
торкаються його кори, поверхні листя. Пропонуємо дітям вигадати слова, якими 
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можна описати свої відчуття. Таким чином діти вчаться передавати словами свої 
відчуття та враження і переходять від конкретно-чуттєвих, сенсорних, до словесних 
способів формування уявлень про світ. Варто систематично привчати учнів фіксу-
вати результати спостережень. Можна просто замалювати «своє» дерево. Щоб уч-
ням було легше виконувати послідовність дій у процесі проведення спостережень, 
а потім фіксувати їх результати, можна заздалегідь підготувати спеціальні картки з 
умовними позначками.

Завдання, за допомогою яких відбувається сенсорне навчання, можна виконува-
ти у будь яких умовах: на свіжому повітрі, у класі й удома, за допомогою звичайних 
речей, які оточують дитину. Так, під час вивчення теми «Наша школа» («Навколишній 
світ», 1-й клас) звертаємо увагу дитини на особливий світ школи і речей, з яких він 
складається, із особливими звуками, запахами, кольорами, інтер’єром, шкільним 
знаряддям. При цьому, залучаючи до роботи всі органи чуття дитини, ми створює-
мо основу для формування її уявлень про школу: чи подобається їй школа, чим вона 
приваблює або, навпаки, які можна назвати недоліки. Використовуючи всі органи 
чуття, дитина стає «відкритою системою», здатною до саморозвитку. Розширюються 
її можливості сприймати навколишній світ не з позицій стороннього спостерігача, а 
зсередини, досліджувати його через власну взаємодію з ним.

Розробляючи методику формування інтегрованих уявлень учнів про навколиш-
ній світ, ми дійшли висновку, що необхідно звернутись до згаданих видів інтегро-
ваного навчання (право- та лівопівкульове навчання). Як ми вже зазначали, ці види 
навчання були виокремлені умовно, з метою акцентування уваги на необхідності 
врахування даних психології і фізіології про функціональну асиметрію роботи пів-
куль головного мозку.

Правопівкульове навчання коригує поширене спрямування навчання на розви-
ток формально-логічного (лівопівкульового) мислення. У сучасному навчально-ви-
ховному процесі початкової школи (особливо у процесі вивчення предметів природ-
ничо-математичного циклу) іноді спостерігається недооцінка важливості розвитку 
образного (правопівкульового) мислення дитини. Вона привчається мислити одно-
значними категоріями, не бачить варіантів і альтернатив, а отже, поступово стає не-
здатною до пошуку нетривіальних способів розв’язання проблем, створенню ново-
го. Інтегроване навчання як цілісний підхід припускає широке застосування в школі 
методів, спрямованих на розвиток не тільки лівопівкульового (логічний аналіз), а й 
правопівкульового (інтегрований, образний підхід) навчання, оскільки мозок функ-
ціонує як єдине ціле. Ліва півкуля сприяє поступовому і копіткому вивченню окре-
мих елементів, з яких складається світ, а завдяки правій півкулі у свідомості учнів 
поступово складається цілісний образ світу.

Дослідження показали, що в дітей ліва півкуля активізується приблизно з 10-річ-
ного віку, а до цього активніше працює права півкуля, яка відповідає за цілісне сприй-
няття дійсності. Якщо діти вчасно потрапляють в атмосферу різнобічного розвитку, 
коли активізація лівопівкульових компонентів мислення врівноважується стимуля-
цією образного мислення, вони можуть істотно розвинути свій творчий потенціал.
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Розглянемо приклади окремих прийомів правопівкульового навчання у процесі 
вивчення інтегрованого курсу «Навколишній світ» у початковій школі.

Один із простих прийомів – це «Картки швидкого фіксування образу». Суть 
його полягає в тому, що перед вивченням нової теми учні на окремих картках 
(чистих аркушах паперу) ілюструють кольоровими олівцями, а потім інтерпре-
тують власні уявлення про об’єкти і явища, які ще не вивчались. При цьому 
можна пропонувати дітям зображувати не тільки конкретні поняття (озеро, ліс, 
опади), а й абстрактніші: температура, світло, звук. Цей прийом дає змогу вчи-
телю формувати інтегровані уявлення учнів про навколишній світ, ураховуючи 
їх суб’єктний досвід, активізує образне мислення і разом із тим створює умови 
для нетривіального погляду на світ, адже абстрактні поняття з формально-логічного, 
раціонального погляду намалювати не можна. У ситуації, коли учням пропонується 
зробити малюнок абстрактного поняття, починається пошук виходу зі складної 
ситуації, прийняття нестандартного рішення. Думка працює в «ірраціональному» 
напрямі, що сприяє розвитку образного мислення.

Ще один прийом правопівкульового навчання – інтерпретація. Пропонуємо уч-
ням на уроці прослухати фрагменти музичних творів і зіставити їх із явищами, які 
вивчаються: що вони уявили, слухаючи музику, чому?

Наприклад, на дошці записані слова: джерело, річка, озеро, болото. Учні слуха-
ють музичні твори (фрагмент 1 – М. Леонтович, «Над річкою, бережком», фрагмент 
2 – П. Чайковський, «Осінь»).

Діти своїми словами характеризують знайдену відповідність. Під час прослухо-
вування музики учні замальовують образи явищ природи, які в них виникають, зі-
ставляють їх із відповідними поняттями. Потім діти демонструють і обговорюють 
малюнки. У їхній свідомості утворюється ланцюжок: музика – образ – поняття. Було 
запропоновано два фрагменти і кілька понять. Який ми отримали результат? Вияв-
ляється, що у багатьох учнів виникли однакові асоціації. Але у деяких – цілком неспо-
дівані. Це цікаво, несподівано і варто обговорити в класі. Нехай діти розкажуть, чому 
ця музика привела їх саме до таких образів.

Можливий інший варіант інтерпретації. Пропонуємо прослухати один музичний 
фрагмент і порівняти цю музику з одним поняттям. Наприклад, розглядаємо на уро-
ці поняття «Сонце». Учні записують його на чистому аркуші паперу і під час прослу-
ховування музики (наприклад, В. Барвінський, «Сонечко») замальовують образи, 
викликані поєднанням музики з обраним поняттям. Одні учні, слухаючи музику, за-
повнюють малюнок сонячними променями, інші малюють Сонячну систему, треті – 
Сонце і рослини тощо. Тобто музика викликала в уяві кожного учня свій образ Сонця. 
Це розмаїття образів учитель може використати під час формування уявлень учнів 
про значення Сонця для життя на Землі.

Подібні прийоми, на наш погляд, краще використовувати до вивчення теми. Це 
дає можливість урахувати суб’єктний досвід учнів і зосередити їх увагу на об’єктах і 
явищах, які будуть вивчатись, щоб сприйняття нової теми було ефективнішим.
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2.3. ІНТЕГРАЦІЯ УЯВЛЕНЬ УЧНІВ ПРО НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

Важливе значення у вирішенні проблеми формування інтегрованого сучасного сві-
тосприйняття має поняття уявлення. Уявлення за визначенням психологічної науки 
– це образи речей, явищ та подій, які виникають через їх пригадування або як резуль-
тат продуктивної уяви. На відміну від сприйняття, уявлення можуть мати узагальнений 
характер. Якщо сприйняття належать лише до теперішнього часу, то уявлення – також 
до минулого й можливого майбутнього. Уявлення відрізняються від сприйняття знач-
но меншим ступенем чіткості. Однак чуттєво-предметний характер уявлень дає змогу їх 
класифікувати за модальністю (уявлення зорові, слухові, нюхові, тактильні тощо). Опора 
на уявлення добре знайомих сцен або місць є одним із найефективніших мнемонічних 
засобів. Перетворення уявлень відіграє важливу роль у розв’язанні розумових завдань, 
особливо тих, які потребують нового погляду на ситуацію. Аналізуючи діалектичний 
взаємозв’язок між уявленнями та мисленням, можна поставити запитання, чи уявлен-
ня ближче до реальності, ніж мислення. І так, і ні. Наприклад, у своєму уявленні ми не 
спроможні охопити рух зі швидкістю світла, але за допомогою мислення це може бути 
зафіксоване й усвідомлене [398, с. 290].

Як відомо, процес пізнання поділяється на два етапи: емпіричний, або чуттєвий, 
(відчуття, сприйняття), і раціональний, або розумовий (абстрактне мислення, понят-
тя, судження, умовивід), основою чого є загальноісторична практика людства. Уяв-
лення вважається проміжною сходинкою між чуттєвим сприйняттям і розумовим 
відображенням дійсності. Але ми виходили з того, що такий поділ процесу пізнання 
є відносним, адже вже на етапі сприйняття людина виконує розумові дії: деталізує й 
узагальнює окремі явища, спираючись на попередній досвід. Таким чином, чуттєве 
і раціональне існують в єдності у свідомості людини, а не окремо або послідовно.

Уявлення (як образи предметів, котрі якимось чином у певний час впливали на 
органи чуття) виникають у свідомості людини на основі сприйняття. Так само як 
відчуття і сприйняття, уявлення є продуктом рефлекторної роботи мозку і відобра-
женням реальної дійсності. Для нашого дослідження важливим було врахувати, що 
уявлення не виникають миттєво й у готовому вигляді, а формуються, поступово вдо-
сконалюються та змінюються під впливом нових цілеспрямованих актів сприйняття. 
Залежно від рівня усвідомленості й багатогранності сприйняття ми маємо матеріал 
для збагачення і вдосконалення уявлень.

На нашу думку, уявлення можна розглядати як результат інтеграції узагальнень, 
отриманих від сприйняття чуттєвих вражень. Тому уявлення «багатші» за сприйнят-
тя, оскільки виникають у результаті кількаразового сприйняття об’єктів. Таким чи-
ном, виникаючи з відчуттів і сприйняття, уявлення є формою більш узагальненого, 
але разом з тим і наочного відображення світу. Основною особливою сутністю уяв-
лень є взаємопроникнення наочного й узагальненого, чуттєвого та розумового. Тоб-
то уявлення являють собою ланку діалектичного переходу від відчуттів до мислення.

З одного боку, в уявленнях представлена чуттєва форма відображення речей, а 
з іншого боку, має місце узагальнення, абстрагування, оскільки використовуються 
слова й відкинуті окремі другорядні ознаки, а зберігаються лише найважливіші.
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Серед об’єктів і явищ навколишньої дійсності існує багато таких, які неможливо 
безпосередньо відчути, сприйняти й уявити, окремі з них можна виявити лише в 
результаті виконання певних розумових дій. Результати дослідження свідчать про 
важливу роль уявлень у процесі відтворення таких явищ природи, безпосереднє 
сприйняття яких неможливе.

Разом з поняттями уявлення сприяють орієнтуванню в навколишньому середо-
вищі, створюють можливості для вирішення різноманітних проблем, які виникають 
у процесі життя.

Оскільки у пізнавальній діяльності людини спостерігаються єдність чуттєвого і ро-
зумового відображення дійсності, для людини «мислити» завжди означало «діяти». 
Ще І. Кант писав про те, що ми не можемо подумати про лінію, не проводячи її в дум-
ках, не можемо помислити про коло, не окресливши його, не можемо уявити три 
виміри простору, не проводячи з однієї точки трьох перпендикулярних одна одній 
лінії. Тобто у пізнавальній діяльності людини мають місце постійні переходи від від-
чуття до думки, від неповного, часткового до дедалі повнішого, більш узагальненого 
знання про навколишній світ!

Одним із завдань інтеграції уявлень про навколишній світ ми вважаємо фор-
мування в учнів розуміння закономірних зв’язків у навколишньому світі, що 
вимагає виконання складної розумової діяльності: порівняння між собою фак-
тів, відкидання випадкового, несуттєвого і знаходження суттєвого, загального, 
того, що постійно повторюється, тобто таких розумових операцій, пов’язаних 
між собою, як порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, кон-
кретизація тощо. К. Д. Ушинський вважав, що порівняння – основа будь – якого 
розуміння [274].

Відомо, що мислення починається з асоціацій, із синтезу (Я. А. Коменський, 
В. В. Давидов). Потім синтез поєднується з аналізом. Аналіз і синтез є засобами 
відображення людиною реальних предметів і явищ в усій складності їх відносин, 
внутрішньої будови. Аналізуючи явища й об’єкти, ми обов’язково переходимо до 
абстрагування, тобто відокремлення одних ознак і особливостей (найсуттєвіших) від 
інших і від самих об’єктів.

Абстрагування від суттєвих особливостей речей – могутній засіб більш глибоко-
го, більш повного й правильного пізнання людиною найскладніших явищ дійсності, 
створення уявлень про предмети і явища у їх закономірних зв’язках і відносинах. Аб-
страгування готує базу для широких і обґрунтованих узагальнень. Від абстрактного 
ми знову переходимо до конкретного, відновлюємо його з усім багатством суттєвих 
ознак і особливостей. Підготовлене попереднім аналізом, синтезом і абстрагуван-
ням суттєвих ознак та особливостей узагальнення (інтеграція готує ґрунт або веде до 
узагальнення) і стає понятійним, що здійснюється за допомогою слова. Узагальнен-
ня розкриває загальні особливості й відносини, які існують у самій реальній дійсно-
сті. Від глибини й широти узагальнень залежить зміст передбачень, прогнозування, 
яке потрібне людині у житті. Правильність своїх ідей, знань, понять, уявлень людина 
перевіряє і доводить практикою.
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Процес навчання є багатоаспектним, але разом з тим цілісним та єдиним. Одним 
із важливих завдань шкільного навчання є формування в учнів цілісного уявлення 
про світ, що починається з відчуттів і сприйняття.

Дослідження процесів уявлення має глибоке коріння. Одним із найскладніших 
питань педагогіки завжди було співвідношення особистого досвіду дитини та уза-
гальненого досвіду людства, зосередженого в навчальних предметах. Намагання 
передати учням результати досвіду, накопиченого людством, шляхом словесних 
формулювань, без урахування власного чуттєвого досвіду дитини й організації від-
повідної навчальної діяльності, завжди вело до заучування матеріалу без його розу-
міння. Ще Я. А. Коменський писав, що початок пізнання завжди випливає з відчуттів 
(бо немає в розумі нічого, чого не було б у відчуттях), а тому треба починати нав-
чання не зі словесного тлумачення речей, а з реального спостереження над ними. 
Водночас спостереження, як відомо, є одним з різновидів діяльності [261].

Видатний швейцарський педагог Й. Г. Песталоцці стверджував, що пізнання почина-
ється з чуттєвого сприйняття і переходить шляхом переробки уявлень до ідеї, яка існує у 
свідомості людини як творча сила, але для свого вияву й реалізації потребує матеріалу, 
що подається відчуттями. Намагаючись спростити і психологізувати навчання, Й. Г. Пе-
сталоцці дійшов висновку, що існують найпростіші елементи будь-якого знання про речі 
і явища, засвоюючи які, людина пізнає навколишній світ. Цими елементами він вважав 
число, форму і слово. У процесі навчання дитина оволодіває формою шляхом вимірю-
вання, числом через лічбу, а словом завдяки розвитку мови [376].

Наслідуючи Песталоцці, Й. Гербарт намагався виокремити той елемент психічної 
діяльності, який був найпростішим, первинним. Таким елементом Гербарт вважав 
уявлення, надаючи йому універсального значення. Все розумове життя людини, за 
Гербартом, залежить від первинних уявлень, підсилених досвідом, спілкуванням, 
вихованням. Водночас Й. Гербарт зводив складний і багатогранний механізм процес 
психічної діяльності до механічних комбінацій уявлень, що не відповідає сучасним 
поглядам вікової психології і педагогіки на формування особистості. Відомо, що лю-
дина розуміє тільки тоді, коли предмет або слово викликають у її свідомості певне 
коло уявлень. Якщо у відповідь на виклик не виникає жодних уявлень – явище або 
слово залишаються незрозумілими [542].

Для нашого дослідження важливо було проаналізувати погляди на процес фор-
мування уявлень у дітей К. Д. Ушинського, який подолав формалізм і педантизм 
своїх попередників у підході до цього питання. Він намагався ознайомити дітей з 
предметами і явищами навколишнього світу через дійсні зв’язки, які існують між 
ними, і вважав, що розум – це здатність бачити предмети у їх дійсності, всебічно, з 
усіма відношеннями, у яких вони існують. Виходячи з психологічних особливостей 
дитячого віку, Ушинський великого значення надавав принципу наочності, вказуючи 
на важливість правильно сформованих уявлень. Він наголошував, що дитина мис-
лить формами, кольорами, звуками, відчуттями взагалі, і на цьому базується необ-
хідність наочного навчання, яке побудоване не на окремих уявленнях і словах, а на 
конкретних образах, безпосередньо сприйнятих дитиною. Підкреслюючи виняткову 
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роль уявлень у процесі мислення, Ушинський вважав, що єдиний матеріал, над яким 
справді працює наше мислення, – це образи, безпосередньо сприйняті із зовніш-
нього світу [274]. Таким чином, цінним науковим надбанням Ушинського, яке ми 
врахували в дослідженні, є його методика формування в дітей загальних уявлень і 
понять із наочних одиничних уявлень, а також виокремлення двох стадій формуван-
ня уявлень.

На першій стадії: діти спостерігають предмет або явище й складають загальне 
уявлення про нього. Ця стадія має три ступені:

1) діти під керівництвом учителя безпосередньо сприймають предмет або явище;
2) під керівництвом вчителя діти відрізняють, розрізняють, порівнюють і зістав-

ляють набуті уявлення про предмет або явище;
3) вчитель своїми поясненнями доповнює набуті дітьми уявлення і поняття, при-

водить їх у систему, відокремлюючи основне від другорядного.
На другій стадії проводяться узагальнення й закріплення набутих знань.
Треба зазначити, що до наукових засад нашого дослідження ми відносимо також 

теорію І. М. Сєченова про рефлекторну природу діяльності головного мозку і теорію 
І. П. Павлова про вищу нервову діяльність. Потрібно врахувати, що вища нервова ді-
яльність, яка створює уявлення, є сигнальною діяльністю, що встановлює тимчасові 
нервові зв’язки між організмом і навколишнім середовищем. І. П. Павлов писав, що 
нормальне мислення, яке супроводжується відчуттями реальності, можливе лише 
за нерозривної участі двох сигнальних систем. Ми враховуємо, що функція першої 
сигнальної системи – це чуттєве відображення зовнішнього світу у формі відчуттів, 
сприйняття й уявлень. А функція другої сигнальної системи – це аналіз і синтез дійс-
ності, відображення її у формі понять, узагальнень, які виражені у мовленні. Друга 
сигнальна система, як показав І. П. Павлов — це засіб орієнтування людини в на-
вколишньому світі і у собі самому [365]. Таким чином, інтеграція уявлень учнів про 
навколишній світ відбувається лише за умови взаємодії між конкретними й абстрак-
тними процесами розумової діяльності, фізіологічною основою якої є взаємодія 
двох сигнальних систем.

Психічний розвиток дитини, як відомо, відбувається у процесі її взаємодії з навко-
лишнім середовищем, отже, без чітких і сталих уявлень про об’єкти та явища навко-
лишнього світу неможливе свідоме засвоєння наукових знань.

Формування уявлень учнів про навколишній світ досліджувалось багатьма нау-
ковцями. Сучасний рівень методології, психології, педагогіки дає змогу поглибити 
розуміння пізнавальних процесів. Праці А. Біне, П. П. Блонського, Л. С. Виготсько-
го, Ж. Піаже, С. Л. Рубінштейна, А. А. Леонтьєва, А. В. Запорожця, В. В. Давидова, 
Д. Б. Ельконіна і багатьох інших розкрили закономірності індивідуально-психо-
логічного розвитку людини.

Проблемі формування просторових уявлень у дітей присвячені дослідження 
Б. Г. Ананьєва, Е. Ф. Рибалко, Р. Я. Абрамович, А. А. Люблінської. Вони показали, 
що уявлення, необхідні для правильної орієнтації дитини в навколишньому світі, 
починають формуватись ще в дошкільному віці.
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Особливості формування уявлень в учнів початкової школи описані в наукових пра-
цях і дослідженнях В. Г. Ананьєва, Ф. Н. Шемякіна, І. Н. Шардакова, О. І. Галкіної та ін., де 
аналізується процес формування уявлень учнів про навколишній світ у процесі нав-
чання різних предметів: письма, малювання, математики, географії, читання, приро-
дознавства тощо. Важливо те, що формування уявлень учнів про навколишній світ є 
загальним завданням для всіх навчальних предметів початкової школи.

Дослідження словникового запасу мови дітей і мови навчання показали, що сло-
ва, які означають відношення предметів, а саме форму, величину, розміщення у 
просторі, переважно набуваються учнями 1-го класу початкової школи у процесі ви-
вчення образотворчого мистецтва й трудового навчання і закріплюються в навчаль-
ній діяльності на уроках з усіх навчальних предметів [497].

Важливий висновок можна зробити з досліджень М. А. Гузєєвої: учні поглиблю-
ють уявлення про об’єкти і явища навколишнього світу на різних уроках у процесі 
практичних дій з предметами й активної зміни цих дій. Таким чином утворюються 
сприятливі умови для формування уявлень про світ і розвитку словника дитини, для 
активного засвоєння нею слів, які означають зв’язки і відношення [134]. Цей висно-
вок підтверджується даними досліджень М. Н. Шардакова про те, що розвиток орі-
єнтації дитини в навколишньому світі в молодшому шкільному віці відбувається не-
рівномірно та коригується послідовним включенням нових навчальних предметів, а 
також методів навчання в навчально-виховний процес [552]. 

Аналіз способів, які найефективніше уточнюють уявлення учнів про навколишній 
світ, показав, що одним із них є порівняння об’єктів під час їх сприйняття на основі 
експериментальних досліджень. Ми дійшли висновку, що найбільший ефект дося-
гається при порівнянні пари предметів зі спеціально дібраним третім. У процесі та-
кого порівняння шляхом визначення ознак подібності й відмінностей об’єктів, які 
порівнюються, в учнів формуються уявлення, які адекватно відображають дійсність. 
Такі порівняння сприяють інтеграції уявлень учнів про навколишній світ і системності 
засвоєння знань.

У процесі дослідження, виходячи з тези, що чіткі уявлення виникають не миттєво, 
у закінченому вигляді, а формуються, поступово вдосконалюючись і змінюючись, під 
впливом усе нових і нових цілеспрямованих сприйняттів [197]. Ми переконались, що 
спрямовуючи процес сприйняття в необхідне русло і сприяючи його збагаченню, роз-
виваючи спостережливість в дітей, учитель створює сприятливі умови для формування 
інтегрованих уявлень. Чіткі уявлення допомагають формуванню чітких понять, чіткі по-
няття – осмисленню, уточненню окремих складних (інтегрованих) уявлень.

У більшості досліджень розглядається, як правило, один з аспектів розвитку (фор-
мування) уявлень. Ми здійснили спробу розкрити більш загальні шляхи формування 
уявлень учнів про навколишній світ у початковій школі, а саме їх інтеграцію.

Для дослідження процесу інтеграції уявлень учнів про навколишній світ важливо 
відштовхуватись від конкретного розуміння сучасних підходів до проблеми форму-
вання уявлень. Під поняттям «формування уявлень» ми розуміємо процес відобра-
ження і закріплення у пам’яті образу об’єкта (уявлення) і його подальше уточнення, 
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збагачення й осмислювання у процесі різноманітної діяльності учня. Відповідно до 
двох основних шляхів, якими людина приходить до знань, у процесі навчання, є два 
способи, якими учень набуває уявлень про об’єкти та явища:

— безпосереднє сприйняття і спостереження;
— уява, яка збуджується живим словом.
Процес формування уявлень відбувається у процесі навчання, і їх широке вико-

ристання в навчальній діяльності є однією з умов, яка забезпечує всебічне й повне 
засвоєння навчального матеріалу.

Уявлення учнів про навколишній світ, як показали дослідження, формуються в 
учнів 1–5-х класів кількома шляхами:

1) спостереження;
2) сприйняття й осмислення словесної інформації, отриманої від учителя;
3) читання зображень;
4) практичної діяльності (моделювання, вимірювання, малювання, розв’язан-

ня задач тощо).
Ознайомлення учнів з різними об’єктами і явищами природи починається зі спо-

стережень. Спостереження дітей супроводжується словом учителя: повідомленням 
назв і властивостей, зв’язків і відношень. Поступово слово-термін набуває сигналь-
ного значення й викликає в уяві образ-уявлення, що пов’язує слово з об’єктом або 
його зображенням. Слово забезпечує абстрагування, узагальнення ознак. Таким чи-
ном утворюються передумови для формування як загальних уявлень про об’єкти і 
явища навколишнього світу, так і елементарних понять.

Під час спостережень діти вчаться сприймати, тобто «читати» і розуміти властиво-
сті та зв’язки між об’єктами і явищами навколишнього світу. Поступово, у результаті 
цілеспрямованого спостереження, вони починають розуміти поняття (наприклад, 
такі важливі для світогляду, як закономірність, рух, маса, об’єм, тиск тощо), вчаться 
співвідносити моделі й зображення з реальними об’єктами і явищами.

Дослідження показали, що найважливішу роль у формуванні уявлень учнів про 
навколишній світ відіграє їх практична діяльність у процесі спостережень, виконан-
ня дослідів, малювання, моделювання, розв’язання задач, фізичних вправ тощо, у 
процесі чого їм доводиться самостійно відтворювати в уяві, словесно, графічно, у 
вигляді моделей свої уявлення.

Спеціально організоване дослідження, забезпечене наочністю, яке супрово-
джується практичною діяльністю, спонукає дітей виокремлювати властивості 
об’єктів і явищ природи, встановлювати зв’язки між ними, аналізувати їх, синте-
зувати й узагальнювати.

У процесі дослідження ми переконались, що інтеграція уявлень учнів про навко-
лишній світ залежить від сформованості уміння спостерігати, а це, у свою чергу, – від 
застосування методів, які забезпечують включення у процес спостереження актив-
ної участі всіх органів чуття. Слід зазначити, що основними компонентами інтеграції 
уявлень учнів про навколишній світ є: спостереження, дослід, аналогія, узагальнен-
ня й абстрагування, індукція і дедукція.
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Спостереження і досліди важливо спрямовувати, створюючи спеціальні ситуації 
для самостійного виведення учнями фактів, закономірностей, ідей, доказів тощо, 
тобто робити власні (суб’єктивні) відкриття.

Наприклад, при ознайомленні учнів з певними явищами можна, спрямовуючи 
спостереження, підвести їх до правильного уявлення про це явище і самостійного 
висновку. Для цього важливо спрямувати увагу школярів на загальні ознаки, їх від-
мінності. Далі варто впевнитись, наскільки правильні уявлення дітей про ці явища, а 
якщо є хиби, виправити їх.

Узагальнення та абстрагування – два логічних прийоми, які використовуються 
майже завжди у процесі пізнання. Абстрагування не може здійснюватись без уза-
гальнення, без виокремлення того загального, суттєвого, що належить до абстра-
гування. Узагальнення та абстрагування постійно застостовуються у процесі форму-
вання уявлень та понять.

Теоретичні уявлення виникають у результаті абстрагування від усіх особливостей 
і відношень матеріальних тіл. Матеріалом для формування в учнів уявлень є відчут-
тя, сприйняття, накопичений досвід, набуті відомості стосовно конкретного об’єкта.

Поняття і уявлення – основні елементи розумової діяльності у процесі навчання. 
Їх поєднання необхідне для формування знань про об’єкти і явища навколишнього 
світу, їх зв’язки та взаємовідношення.

С. Л. Рубінштейн вважає, що в результаті обробки і перетворення, яким неминуче 
підлягає образний зміст уявлень, будучи включеним у розумову діяльність, створюється 
ціла ступенева ієрархія все більш узагальнених і схематизованих уявлень, які, з одного 
боку, відтворюють сприйняття у їх індивідуалізованій одиничності, а з іншого – перехо-
дять у поняття. Таким чином, саме уявлення мають тенденцію переходу до понять, до 
того, щоб у одиничному уявити загальне, у явищі – суть, у образі – поняття [466]. 

Процеси формування понять і уявлень взаємопов’язані й тісно перепліта-
ються, включаючись у загальний процес навчання. Уявлення учнів формуються 
на основі набутих знань і умінь. У процесі формування уявлень обсяг знань уч-
нів розширюється і поглиблюється, удосконалюються уміння та навички.

Ми дійшли висновку, що особливо ефективними при формуванні уявлень 
про навколишній світ є спостереження, досліди, моделювання, практичні ро-
боти, навчальні ігри.

Наприклад, у процесі побудови моделі основним завданням є трансляція уявлен-
ня про реальний об’єкт у його спрощену модель. Паралельно розв’язується і проти-
лежне завдання: у процесі сприйняття моделі об’єкта у своїй уяві відтворити реаль-
ний об’єкт або явище і з’ясувати необхідні аспекти (дані) для його відтворення.

Уявлення про об’єкт чи явище при моделюванні або виконанні дослідів і спосте-
режень формується в результаті не тільки безпосереднього впізнавання або прига-
дування, а цілої системи розумових дій, спрямованих на перетворення даних сприй-
няття й розумове відтворення реального об’єкта або явища. Важливою умовою фор-
мування уявлень в учнів є навчання їх прийомів: як розгледіти, як запам’ятати, а 
також відтворити по пам’яті та створити нові образи (уявлення уяви).
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Для формування образів пам’яті важливо навчити учнів прийомів порівняння та 
узагальнення. Так, вчитель пропонує учням, виокремити в певних речах загальну 
властивість або ознаку, а також різницю. Засвоєння названих вище прийомів озна-
чає поєднання сприйняття з логічним мисленням.

Процес інтеграції уявлень, як складова загального процесу формування уявлень 
складається з оволодіння прийомами розгляду, запам’ятовування і сприйняття, а та-
кож накопичення уявлень і приведення їх у систему (тобто інтеграції для отримання 
якісно нового результату).

Ми вважаємо, що процес інтеграції уявлень та їх формування в учнів буде забез-
печено лише тоді, коли у педагогічному процесі будуть створені умови для:

— накопичення учнями запасу уявлень;
— досвіду розрізнювання ознак об’єктів і явищ навколишнього світу;
— запасу словесних знань про ознаки і відношення між об’єктами та явищами 

навколишнього світу;
— накопичення й усвідомлення взаємозв’язків між словом, образом і об’єктом;
— переносу сформованих уявлень під час вивчення одних навчальних пред-

метів на інші;
— умінь відтворювати уявлення (словесно, графічно, у вигляді моделі);
— уявного оперування уявленнями;
— приведення сформованих уявлень у систему.

2.4. ІНТЕГРАЦІЯ В НАРОДНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

Можливості інтеграції традиційних народних засобів навчання розкриває вітчиз-
няна родинна педагогіка. У народній дидактиці в Україні (у навчанні дітей, під час 
ознайомлення їх із навколишнім світом) традиційно гармонійно поєднували (інте-
грували) «живе» спілкування дітей з людьми, які могли поділитися своїм багатим 
досвідом, з такими перевіреними багаторічним досвідом поколінь засобами нав-
чання й розумового виховання, як пісні, примовки, загадки, казки, перекази, опові-
дання, думи, байки, коломийки, прислів’я, приказки, сміховинки.

Інтеграція в народній педагогіці феноменологічних, емпіричних і худож-
ньо-творчих підходів до пізнання навколишнього світу через світ рідної мови, 
пісню, казку завжди мала велике педагогічне значення. Народні засоби навчан-
ня мають високий навчально-виховний потенціал і ефективність, бо в них відо-
бражено тисячолітній досвід педагогічного мистецтва, народну мудрість, яка на-
копичувалася століттями.

Наприклад, «для українських пісень характерні висока художня досконалість, 
влучність епітетів і метафор, милозвучність, вони закладають надійний фундамент 
для вироблення мовного слуху дитини, тонко розкривають поняття про явища на-
вколишнього світу, заохочують її до самостійної розумової діяльності… казка відкри-
ває широко двері в навколишній світ, вчить послідовно викладати думки («гарна піс-
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ня ладом, а казка – складом»). Казки цікаві за змістом, привабливі своєю образною 
мовою, високим емоційним зарядом» [171, с. 176].

В. О. Сухомлинський розкриває домінанту в структурі особистості дитини, а саме: 
сприйняття навколишньої дійсності крізь призму чарівного світу казки/оповідання, 
стверджуючи, що дитині притаманний надзвичайний потяг до природи. Природа 
для дитини – це той світ, у якому вона постійно шукає і відкриває щось нове, фанта-
зує, задовольняє власну допитливість. Досвідчений педагог стверджує, що успішна 
адаптація дитини до навколишнього світу можлива за умови гармонійної єдності на-
вчально-виховного процесу з дитячим світом казки. На думку педагога, фантазуючи, 
дитина переживає різноманітні почуття, які збагачують її емоційну сферу, формують 
відчуття прекрасного, доброго.

Інтеграції в освітній системі сприяє запровадження народознавчого підходу, що 
конституюється на розумінні рідної мови як засобу пізнання особистості – представника 
української лінгвокультури, відчуття дотичності до історії свого народу та рідної культу-
ри. Народознавчий підхід виходить традиційно з розуміння «народознавства» як:

— сукупності знань сучасних наук про народ, його багатогранне життя, історично 
зумовлені напрями творчої діяльності;

— галузі емпіричних педагогічних знань і досвіду народу, втіленої в домінуючих 
поглядах на мету і завдання виховання в сукупності народних засобів, умінь і нави-
чок виховання та навчання;

— системи знань про мову, літературу, історію, географію, психологію, демогра-
фію народу, яка запобігає історичному безпам’ятству і сприяє формуванню в дітей 
народного світогляду та прилученню до світової культури через народ [491].

Процес вивчення української мови як найважливіший засіб національного вихо-
вання сприяє виробленню системи національно зумовлених уявлень, формуванню 
мовної особистості. Її формування на засадах українського фольклору послідовно 
висвітлено у працях О. Воропая, Н. Сивачук, В. Скуратівського, М. Стельмахович. 
Малі жанри дитячого фольклору, зокрема українські казки, досліджено в роботах 
А. Богуш, М. Гагаріна, Т. Гризоглазової.

Етнокультурознавчий компонент розглядається як один зі складників змісту нав-
чання рідної мови, який повинен бути інтегрованим за змістом і містити найважли-
віші відомості з народознавства, пов’язані з історією, культурою, звичаями, побу-
том українського народу. Народознавча лексика пов’язана з творами усної народної 
творчості, національними традиціями, обрядами, звичаями, символами. За даними 
науковців, означена лексика має спільну ознаку, яка об’єднує їх в окрему групу лек-
сем, які мають виражену специфічну етнічну семантику, що певною мірою впливає 
на формування етнічної самосвідомості, національного світогляду, національного 
менталітету, високої духовності, пов’язаної з історичними коренями свого народу. 
Народознавча лексика становить гетерогенну за походженням лексику, що є носієм 
семантики, яка відображає специфічні риси культури певного народу від матеріаль-
них реалій до багатозначних символів і може мати різне місце в семантичному полі 
слова – від центрального до периферійного [67, 171].
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Відповідно, у змісті мовно-літературної підготовки інтеграція на засадах наро-
дознавчого підходу буде ефективною.

Вивчення лексики з національно-культурною специфікою охоплює такі те-
матичні групи:

— матеріальна культура (національні символи, традиційне житло, господарське 
начиння, знаряддя праці, їжа та напої, національне вбрання, осередки громадсько-
го спілкування);

— суспільні ритуали і звичаї (сімейні звичаї та обряди, календарні свята й обря-
ди, трудові обряди й свята);

— організація суспільства (сім’я, рід, господарська діяльність, ремесла й промисли);
— знання про світ і природу (астрономія, метеорологія, демонологія, флора, фауна);
— число і рахунок (математика, метрологія);
— етикет (вітання, побажання (віншування), стосунки в сім’ї тощо);
— абстрактні поняття (доля, недоля, горе, щастя, правда, брехня, добробут, бід-

ність тощо).
Запровадження народознавчого підходу буде ефективним за умови забезпечен-

ня міжпредметних зв’язків у процесі патріотичного виховання через народознавчу 
лексику дітей дошкільного віку.

Зважаючи на прерогативу культурологічної функції сучасної шкільної освіти, у 
процесі вивчення української мови її реалізація сприяє формуванню національ-
но-мовної картини світу особистості. Національно-мовний образ світу виявля-
ється на різних мовних рівнях: фонетико-орфоепічному (особливості фонетичної 
організації), морфолого-словотвірному, лексичному (символізація окремих лек-
сичних одиниць).

У процесі вивчення дітьми української мови розроблено тематичні групи на-
родознавчої лексики, що сприяють формуванню патріотичної особистості:

1) назви, пов’язані з людиною, зокрема слова на позначення спорідненості та 
свояцтва, статі, частин тіла, фізичного і психологічного стану;

2) назви понять соціально-майнового стану, соціальних і суспільних відно-
син, професій;

3) назви економічних та ділових відносин;
4) назви житлових споруд, господарських приміщень, садиб, речей домашнього 

вжитку та майна;
5) назви сільськогосподарських продуктів, продуктів харчування та процесів їх 

виробництва;
6) назви одягу, тканин, взуття, прикрас і процесів, пов’язаних із їх виробництвом; 
7) назви явищ природи, навколишнього середовища, зокрема об’єктів господа-

рювання, понять рослинного і тваринного світу;
8) назви, пов’язані з військовою справою, найменування зброї;
9) назви числових понять, грошових одиниць, одиниць виміру;
10) назви абстрактних понять, простору, часу, пір року та місяців;
11) назви якостей, кольорів, ознак.
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Наприклад, були запропоновані такі тематичні групи:
1. Усна народна творчість:
а) народний епос (розповідні фольклорні твори, до яких належать: загадки, при-

слів’я та приказки, анекдоти, історичні пісні, балади, казки, легенди, перекази, бай-
ки, притчі);

б) народна лірика (поетичні фольклорні твори, у яких життя зображується через 
відтворення думок, почуттів і переживань героїв: трудові пісні, календарно-обрядо-
ві пісні (веснянки, русальські, купальські, жниварські пісні, колядки, щедрівки), ро-
динно-побутові пісні (колискові, весільні, танцювальні, жартівливі пісні, пісні-голо-
сіння), соціально-побутові пісні (козацькі, кріпацькі, чумацькі, рекрутські, бурлацькі 
(наймитські), стрілецькі пісні);

в) народна драма (фольклорні твори, в основі яких перебуває конфлікт, а сюжет 
розгортається через поєднання словесних, музичних і сценічних засобів (пісні-ігри 
«Просо», «Мак», «Коза», «Меланка», «Дід», «Явтух», «Подоляночка» тощо, а також 
вертеп, весілля);

г) народний ліро-епос (фольклорні твори, що містять ознаки як народного епосу, 
так і народної лірики: балади та думи).

2. Народні традиції, звичаї та обряди (календарно-побутова обрядовість).
3. Родинно-побутова культура.
4. Народні символи (калина, верба, дуб, тополя, вишня, барвінок, чорнобривці, 

кінь, зозуля, лелека, журавель, ластівка, соловейко).
У змісті проектування методично доцільним є надання лінгвокультурологічного 

коментаря до пір року в межах української календарної обрядовості.
Використання у процесі інтегрованого навчання народознавчої лексики є досить 

важливим, оскільки ця лексика має важливе змістове, емоційне й естетичне наван-
таження, зберігаючи загальнолюдські й національні цінності, генетичний код етносу.

Інтеграція у навчальному процесі передбачає реалізацію міжпредметних зв’язків 
у вивченні народознавчої лексики, що може бути послідовно відтвореним у змісті 
фахової підготовки учителів.

2.5. ІНТЕГРАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ 
ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

Прагнення суспільства до цілісного розвитку особистості, гуманізації і екологіза-
ції освіти потребують певних кроків до поєднання навчальних дисциплін у цілісну 
освітню систему. Одним із таких кроків є створення нових інтегрованих курсів і впро-
вадження їх у практику роботи початкової, основної і старшої школи. 

Існує думка, що інтеграція знань дає можливість показати школярам єдність і ці-
лісність світу, сприяє подоланню дисциплінарної розчленованості наукового знання. 
Для того щоб упевнитись, що це справді так, необхідно з’ясувати місце та роль ін-
теграції в навчальному процесі, виявити її рівні й форми, обґрунтувати різні підходи 
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до створення інтегрованих курсів. Отже, проблема інтеграції знань учнів потребує 
глибокого наукового аналізу.

Аналіз історичних і філософських джерел дає змогу зробити висновок, що інте-
грація, як і її діалектична протилежність – диференціація навчання, виникли з двох 
історичних форм організації знань: енциклопедичної і дисциплінарної. Енциклопе-
дична форма знань ще у Стародавній Греції передбачала ознайомлення з основами 
наук у їхній цілісності, взаємозв’язку і гармонії, співвідношенні відомостей про до-
вкілля з філософськими поглядами на світ як єдине ціле.

Енциклопедична і дисциплінарна форми організації знань у системі освіти 
співіснують і взаємно доповнюють одна одну протягом століть. Ще Я. А. Комен-
ський створював для навчання дітей своєрідні мініатюрні енциклопедії, в яких 
розповідалось про землю, воду, світила, явища природи, тварин, рослини, мінера-
ли, людину, її заняття. Разом з тим Я. А. Коменський вважав, що підліткам і студен-
там уже необхідна дисциплінарна структура знань, причому природничі науки по-
трібні молодим людям насамперед.

Поступово співвідношення інтеграції і диференціації в структурі шкільної освіти 
змінювалося залежно від панівних філософських і методологічних ідей. Так, німець-
кий натураліст і педагог Е. Росмеслер у 1860 р. виступив з ідеєю інтеграції природ-
ничо-історичної освіти [171, с. 130]. Він вважав, що основа світогляду – цілісне ро-
зуміння природи, тому окремі дисципліни (фізика, геологія, ботаніка, зоологія, ан-
тропологія) повинні бути із самого початку їх вивчення тісно пов’язані одна з одною. 
Умова досягнення такої єдності – заміна лінійної структури курсів природознавства 
на концентричну. Спочатку дається поверховий, але цілісний нарис цілісної приро-
ди. У ньому відомості про природу повинні даватись не в межах окремих дисциплін, 
а «за потребою» для розвитку органів чуття, допитливості, уміння орієнтуватися в 
навколишньому світі. Цілісне бачення природи відповідно до ідей Е. Росмеслера в 
кожному наступному курсі стає більш повним, глибоким, піддається новій обробці. 
Важливо, що особливу увагу Е. Росмеслер приділяв поясненням (причинним та іс-
торичним), показу родинних зв’язків між видами, впливу організмів на неживу при-
роду й один на одного. Елементи антропології в його програмі були тісно пов’язані з 
етнографією й еволюцією культури. Таким чином, система Е. Росмеслера відповіда-
ла енциклопедичній традиції в навчанні, тобто в ній були закладені основи інтеграції 
знань. Фрагменти дисциплінарних знань пов’язувалися з філософськими установка-
ми на сприйняття природи як єдиного цілого.

Послідовником інтегрованого підходу до вивчення природознавства можна 
вважати, на нашу думку, відомого педагога А. Я. Герда [171]. Він вважав, що ок-
ремим природничим наукам немає місця в початковій школі, де повинна вивча-
тися тільки одна нероздільна наука про навколишній органічний і неорганічний 
світ. А. Я. Герд розробив спеціальний інтегрований курс для початкової школи у 
формі предметних уроків «Світ Божий» (1883 р.). Його зміст включав цілісне й 
відносно закінчене коло загальних знань про форму, обертання та сфери Землі, 
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зміну дня і ночі, пори року, ґрунти й корисні копалини, органи рослин, форми 
та пристосування тварин, будову і життя людського організму, зв’язки людини й 
живих істот з навколишнім середовищем.

Порівняння ідей Е. Росмеслера і А. Я. Герда виявило відмінності в їх поглядах на 
інтеграцію знань учнів про природу. Якщо для Е. Росмеслера ідея формування сві-
тогляду і пізнання єдності природи була стрижнем, що цементує зміст навчання з 
перших до останніх етапів, то А. Я. Герд вважав, що розвиток світогляду – це кінцева 
мета вивчення всього природознавства. На думку А. Я. Герда, світогляд потрібно не 
нав’язувати із самого початку навчання, а формувати поступово, як висновок із усьо-
го курсу. До такого результату можна прийти, послідовно вивчаючи основи природ-
ничих дисциплін.

Нові підходи до інтеграції природничих знань у середній школі здійснив німець-
кий учитель Ф. Юнге (1832–1905 рр.). Він виявив ряд понять і емпіричних узагаль-
нень, навколо яких, на його думку, потрібно інтегрувати навчальний матеріал [171]. 
Ці узагальнення важливо усвідомлювати на матеріалі, доступному розумінню дітей. 
Ф. Юнге пропонував вивчати природу за біоценозами, починаючи з найбільш простих, 
розташованих поблизу школи (ставок, поле, сад і т. ін.) і закінчуючи всіма мешканця-
ми земної кулі – єдиним всеосяжним співтовариством. Найбільш широка інтегра-
ція природничо-наукових знань здійснювалася Ф. Юнге в завершальному VIII класі, 
де знання про живих істот і їх залежність від факторів навколишнього середовища 
узагальнювалися й розширювалися. Описуючи світло, теплоту, електрику, силу ваги, 
Ф. Юнге спеціально підкреслював вплив цих факторів на рослини, тварин і люди-
ну. На нашу думку, роботи Ф. Юнге заслуговують на спеціальний ґрунтовний істори-
ко-методологічний аналіз як одна з перших спроб інтеграції знань про живі системи.

У результаті теоретичного дослідження ми з’ясували, що в умовах російської школи 
початку XX ст. ідеї інтеграції природничих знань намагався реалізувати Д. Н. Кайгородов 
(1846–1924 рр.) [171]. Він вважав, що природа повинна вивчатися в тій «гармонійної ці-
лісності», у якій вона з’являється перед поглядом спостерігача, для того, щоб слугувати 
для духовно-морального й фізичного оздоровлення підростаючих поколінь.

Для інтеграції знань учнів Д. Н. Кайгородов використовував переважно ідею 
організації матеріалу природознавства по біоценозах. Теми укладеної їм програ-
ми: «Ліс», «Сад», «Поле», «Луки», «Ставок», «Ріка». Кожна тема складається з 
розділів про рослини, тварин і неорганічний світ. У результаті зміст шкільного 
природознавства зводився до описів видів, їх місцеперебувань, вивчення біоце-
нотичних зв’язків і практичного значення досліджуваних об’єктів. Загальнобіоло-
гічні закономірності, фундаментальні узагальнення науки, про які говорив Ф. Юнго, 
залишилися поза увагою.

Новою спробою інтеграції навчання можна назвати комплексні програми 20-х 
років ХХ ст. Весь навчальний матеріал розподілявся по трьох рубриках: «Природа», 
«Праця», «Суспільство». Природа розглядалася як джерело промислової і сільсько-
господарської сировини. Людина була представлена як жива машина, що створює 
матеріальні цінності. Зміст навчання був зведений у своєрідну енциклопедію ма-
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шинного виробництва. Традиційна схема побудови предметів ботаніки і зоології 
була залишена, оскільки вона не перешкоджала розгляду природи як джерела си-
ровини й об’єкта праці.

Час від часу розвиток інтегрованих курсів припинявся паралельно з поверненням 
до дисциплінарної системи навчання, що означало забезпечення «точно окреслено-
го кола систематизованих знань». Поступово у школі залишилися окремі інтегровані 
курси в початкових класах або інтегровані теми (наприклад, «Культурні рослини», 
«Домашні тварини» тощо).

Аналіз практики закордонної школи показав, що у світовій дидактиці поширені 
різні форми інтеграції освіти. Як правило, інтегровані курси початкової школи ма-
ють оглядовий характер. У середній школі існують подібні інтегровані курси для 
школярів, що надалі не мають наміру продовжувати академічне утворення, а також 
предмети пропедевтичного характеру. Систематичні курси, у свою чергу, включають 
окремі інтегровані теми.

У сучасній світовій дидактиці можна виокремити різні форми інтеграції природ-
ничих знань.

Об’єктна інтеграція – це поєднання в темах, розділах, курсах різних дисциплінар-
них образів одного об’єкта (Земля, вода, повітря тощо).

Понятійна інтеграція охоплює теми або курси, які розкривають зміст загально-
наукових понять (енергія, рух, речовина, інформація, рівновага тощо). Багатьом з 
таких понять відповідають, у свою чергу, загальнонаукові дисципліни (термодинамі-
ка, кібернетика, механіка). Вони також мають інтегрований характер. До понятійної 
інтеграції умовно можна віднести напрям біолого-біонічно-спортивної інтеграції, а 
саме теми типу «Плавання», «Поле», «Рух» у біології, фізиці, спорті, техніці, хоча від-
повідним поняттям навряд чи можна надати статус фундаментальних.

У теоретичній інтеграції (концептуальна) систематизуючим фактором виступає 
певна наукова теорія, наприклад, квантова теорія у фізиці, хімії, біології; еволюційна 
концепція у біології, хімії, астрономії, техніці, соціології.

Методологічна інтеграція торкається як філософської методології, так і окремих 
методів наукового пізнання. До такої інтеграції ми відносимо, наприклад, сутність і 
застосування системного підходу, постановку і вирішення проблем у природознав-
стві; пояснення й прогнозування в науці; структуру, сутність і застосування спостере-
ження, експерименту, моделювання тощо.

Проблемна інтеграція охоплює міждисциплінарні проблеми різної широти, такі 
як проблеми здорового способу життя, охорона навколишнього середовища.

Зовнішня інтеграція, як показало дослідження, найбільше призначена для по-
чаткової школи. Навчальний матеріал зосереджується на розгляді й описі явищ у 
зовнішнім середовищі. «Жива природа України», «Зимові свята», «Рослини весною» 
– все це приклади тем, які містять відомості з географії, біології, сільського господар-
ства, історії, мистецтвознавства тощо.

Діяльнісна інтеграція ґрунтується на синтезі знань, необхідних для виконання 
певної діяльності. Оскільки діяльнісний підхід до навчання вважається сьогодні од-
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ним із найефективніших для розвитку особистості, така форма інтеграції, на нашу 
думку, набуватиме дедалі більшого значення. У межах діяльнісної інтеграції знань 
використовуються різні види роботи з учнями – дискусії, організація творчої групо-
вої роботи, складання міждисциплінарних планів і проектів, тощо.

Практична інтеграція орієнтована на всебічний розгляд продуктів або процесів, які 
виникли в результаті науково-технічного прогресу і також потребують знань із різних га-
лузей науки (антибіотики, синтетичні речовини; біотехнологія, комп’ютери тощо.

Психолого-педагогічна інтеграція, на нашу думку, полягає в спеціальній органі-
зації інформації відповідно до теоретичних моделей процесу навчання, розробле-
них у психології і дидактиці.

Виокремлені форми інтеграції в процесі навчання часто перекриваються і вико-
ристовуються в різних сполученнях. Наприклад, дві форми інтеграції поєднуються 
в складну поняттєво-діяльнісну інтеграцію в процесі формування таких понять, як 
енергія, матерія, атом (у фізиці, біології, астрономії). Вказані поняття формуються 
завдяки застосуванню таких видів діяльності, як вимір, визначення, побудова мо-
делей, експериментування. При поняттєво-проблемному підході зміст понять роз-
гортається в ході проблемного навчання (пошук, постановка і вирішення проблем).

Аналіз програм і підручників, які сьогодні використовуються в початковій і серед-
ній школі, показав, що існують не тільки окремі самостійні інтегровані курси, такі як 
«Навколишній світ», «Довкілля», «Природознавство». Крім того, систематичні курси 
природничо-наукового циклу охоплюють ряд інтегрованих розділів, які стали орга-
нічною частиною їх змісту. Це такі інтегровані теми, як «Будова атома», «Тіла і речо-
вини» фізика, хімія, «Охорона рослин», «Вплив господарської діяльності людини на 
рослинний світ» (біологія, екологія, основи сільськогосподарської праці).

У процесі свого дослідження ми переконались, що можна суттєво підвищити 
ефективність викладання природничих дисциплін у школі за рахунок використан-
ня матеріалів інтегрованого характеру. До таких матеріалів ми відносимо навчальні 
тексти, завдання для учнів, методичні рекомендації для вчителів, засоби наочності 
з міждисциплінарної тематики. Розроблені фізико-біологічні теми: «Симетрія в при-
роді», «Живі барометри»; біолого-медичні, екологічні «Людина і тварини», «Харчу-
вання і органи травлення», «Очищення води» тощо.

Слід підкреслити, що інтеграція знань дає гносеологічне відображення картини світу. 
Здебільшого інтегровані курси створюються на філософських ідеях про структуру світо-
будови, про місце людини у Всесвіті, про зміст і цінність її життя. У процесі інтеграції 
всі знання співвідносяться з цими ідеями, розглядаються крізь їх призму. Таким чином 
загальні ідеї про світ, сутність людини і загальнолюдські цінності гуманітаризують дисци-
плінарне знання, роблять його особистісно орієнтованим, звертають увагу на проблеми 
виживання і розвитку людини, її єдності з природою. В історії розвитку освіти ми бачимо 
тільки окремі фрагменти такого підходу до інтеграції знань. У результаті досліджень ми 
дійшли висновку: якщо спроби інтеграції знань обмежуються внутрішньо- або міжпред-
метними зв’язками, це перешкоджає філософському осмисленню картини світу, розвит-
ку ціннісного ставлення до природи і людини.
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Крім того, адекватне відображення основ наук як феномену культури в сис-
темі освіти може бути досягнуте лише в разі діалектичної взаємодії інтеграції і 
диференціації знань.

У процесі дослідження проблеми інтеграції знань учнів у 1–4-х класах початкової 
школи і 5–6-х класах основної школи ми розробили інтегрований курс «Навколиш-
ній світ», який містить концентрично побудований навчальний матеріал про при-
роду, людину і суспільство. Результати апробації цього курсу в межах педагогічного 
експерименту з розроблення змісту, методів і педагогічних технологій «Комплексна 
програма розвитку дітей «Росток» показали, що він цілком достатній для розв’язан-
ня завдань пропедевтичного характеру. Виникло питання: чи потрібно обмежитися 
інтегрованим курсом у початковій школі як вступом до вивчення основ наук, і вже 
в 5–6-х класах основної школи перейти до предметної системи навчання, а також 
чи достатнє те цілісне бачення людини, природи і суспільства, яке отримують учні в 
початкових класах? Теоретичний аналіз проблеми, а також результати експерименту 
дали змогу вважати подібну інтеграцію недостатньою. Необхідно поширювати її й на 
5–6-ті класи основної школи. Це зумовлено й віковими особливостями розумового 
розвитку учнів від 6 до 11 років, і несвоєчасністю вивчення окремих тем і дисциплін 
у такому віці. Крім того, неможливо тільки шляхом диференційованого навчання і 
міжпредметних зв’язків сформувати у школярів цілісне уявлення про природу, про 
місце та роль у ній людини, розуміння екологічних проблем, виробити необхідні для 
життя уміння і навички.

Загальна ідея курсу «Навколишній світ» – нерозривний зв’язок людини, суспіль-
ства і природи. Ця ідея виходить за рамки суто природознавства і стосується знань 
про світ у цілому. Зміст і методи курсу «Навколишній світ» ґрунтуються на сучасних 
дидактичних принципах, спрямовані на особистісно орієнтовані технології навчання 
і виховання учнів. В інтегрованому змісті курсу відображено глибокі взаємозв’язки 
між гуманітарними, природничими, етичними, естетичними, моральними та інши-
ми аспектами процесу пізнання світу. Інтеграція торкається також методів і техно-
логій викладання курсу «Навколишній світ». Це, зокрема, елементи методик викла-
дання біології, фізики, хімії, географії, і навіть предметів естетичного циклу: музики, 
образотворчого мистецтва, трудового навчання тощо). У методиці викладання курсу 
«Навколишній світ» поєднуються елементи традиційних і нових методів викладання 
різних предметів, експериментальних і теоретичних, сенсорних та ігрових, репро-
дуктивних і творчих методів та ін.

Однією з найважливіших особливостей курсу «Навколишній світ» є його екологіч-
не спрямування. У процесі вивчення курсу формуються елементи екологічних знань 
і вмінь, основні, елементарні уявлення не тільки про об’єкти і явища природи, а й 
про їх взаємодії, взаємозв’язки, про місце людини в природі. Це місце не сторонньо-
го спостерігача або володаря природи, а її невід’ємного складника.

Курс «Навколишній світ» можна вважати також результатом інтеграції основних ас-
пектів проблеми збереження й охорони життя, які виступають системоутворюючим 
фактором для побудови структури і змісту курсу. До таких аспектів ми відносимо:
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— екологічний (збереження й охорона природи в цілому, а також збереження 
фізичного життя і охорона здоров’я людини як частини природи);

— духовно-творчий (збереження, охорона духовного життя людини, розвиток її 
творчого потенціалу, спрямованого в діяльності особистості на гуманні цілі).

Виходячи з тих основних концептуальних ідей і підходів, на основі яких будував-
ся курс «Навколишній світ», можемо зробити висновок, що інтеграцію дуже важко 
обмежити рамками природознавства. На нашу думку, інтеграція означає перехід 
від узгодження предметів на основі традиційних міжпредметних зв’язків до їх тісної 
взаємодії, до використання загальнометодологічних принципів і всебічного розгля-
ду комплексних проблем.

Розглядаючи проблему інтеграції знань учнів, потрібно торкнутися також пи-
тання взаємодії і співіснування інтегрованих курсів з традиційними шкільними 
предметами. Результати дослідження свідчать, що інтегровані курси не повин-
ні підмінити собою систематичні курси основної та старшої школи. Наприклад, 
біологія не може «розчинитися» в жодному інтегрованому курсі, а повинна за-
лишитися самостійним предметом вивчення. Однак самостійність біології не пе-
решкоджає формуванню інтегрованих курсів, тем і розділів, що включають той 
чи інший біологічний матеріал. Сам курс біології, у свою чергу, може містити ін-
тегровані теми і розділи.

Орієнтація сучасної культури на загальнолюдські цінності потребує розвитку 
нових поглядів на освіту і виховання, створення принципово нових навчальних 
курсів. Основи кожної дисципліни мають бути звернені до філософських, світо-
глядних ідей про сутність життя і людини. Це можливо тоді, коли глобальні інте-
груючі ідеї постійно присутні у свідомості школярів і вчителів. Тільки таким шля-
хом у сучасних умовах можна перебороти діалектичну суперечність інтеграції і 
диференціації освіти.

2.6. ЗАСТОСУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ МЕТОДІВ 
У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Інтегративно-діяльнісна педагогіка орієнтується на особистість. Спільна продук-
тивна діяльність педагога і учня може забезпечити максимальне задоволення інди-
відуальних інтересів, сприяти розвиткові мотиваційно-смислової сфери діяльності 
учня. Тому стала необхідною зміна взаємовідносин учителя та учня.

У організації навчально-виховного процесу сучасної освіти ми реалізували 
інтегративну і діяльнісну технології, особистісно орієнтований підхід, спрямовані 
на засвоєння не лише знань, а й зразків і способів мислення та діяльності, розви-
ток творчого потенціалу особистості. На такі підходи до навчання звертав увагу 
ще Л. С. Рубінштейн: «Педагогічний процес, як діяльність учителя-вихователя, 
формує особистість дитини, що розвивається залежно від того, як педагог керує 
діяльністю дитини, а не підміняє її. Будь-яка спроба вихователя вчителя «дати 
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дитині пізнання і моральні норми, минаючи її власну діяльність щодо оволодіння 
ними, підриває самі основи здорового розумового і морального розвитку дити-
ни, виховання її особистісних властивостей і якостей» [468, c. 191–192].

Саме технології особистісної орієнтації є сьогодні актуальними, оскільки відпові-
дають індивідуальним особливостям кожного учня і сприяють його самореалізації.

Достатньо ефективним шляхом вирішення проблеми самореалізації особистості 
учнів, підвищення рівня їх інтелектуального і творчого розвитку, організації творчої 
діяльності в навчально-виховному процесі є викладання інтегрованих предметів у 
початковій та основній школі: «Я досліджую світ», природознавство тощо. Одним 
з варіантів реалізації таких предметів у початковій школі й в основній школі є про-
педевтичний інтегрований курс «Навколишній світ» (науково-педагогічний проект 
«Росток») [423; 434; 438; 441; 442]. Курс розроблений для 1–6-х класів. Він озна-
йомлює учнів з багатьма поняттями, які пізніше використовуються у предметах при-
родничого циклу, формує й інтегрує певні уявлення, визначає деякі закономірності. 
Тим самим розв’язується пропедевтична задача відносно більш раннього введення 
у зміст навчання природничо-наукових понять та уявлень.

«Навколишній світ» виконує також мотиваційні завдання: відкриваючи учням (на 
описовому якісному рівні) різні аспекти пізнання природи, спонукає їх до формуван-
ня власного бачення світу. Таким чином активізується допитливість учнів, ініціюється 
інтерес до вивчення довкілля.

Традиційним у змісті навчання була суперечність між реальними пізнавальними 
інтересами учнів певного віку і пропонованим у цьому віці змістом освіти, що завж-
ди було однією з важливих причин зниження рівня пізнавальної мотивації. Спосте-
рігався величезний розрив у часі між вивченням взаємопов’язаних понять у предме-
тах природничого циклу. Так, курс природознавства традиційно пропонував учням 
теми, необхідні для наступного вивчення фізики: термометр, кругообіг води в при-
роді, пори року тощо. Разом з тим у курсі фізики відповідні теми починають вивчати 
значно пізніше. За такого розподілу змісту навчальних предметів в учнів виникають 
труднощі у сприйнятті фізики. Інтегрований курс «Навколишній світ» надає можли-
вість безперервного, органічного переходу до вивчення фізики.

Розглянемо пропедевтику й особливості викладання елементів фізики на уроках 
«Навколишнього світу» у 5–6-х класах за діяльнісною технологією. Програмою кур-
су передбачено спеціальні комплекси навчального експерименту, які охоплюють 
демонстраційні, лабораторні досліди, досліди і спостереження в природі чи вдома 
[442]. Комплекси дають можливість не тільки організувати різноманітну навчальну 
діяльність школярів, а й ввести їх у широке коло природничо-наукових понять, озна-
йомити з експериментальним методом пізнання.

Наприклад, у програмі курсу «Навколишній світ» для 6-го класу на тему «Світло 
та звук у природі» відведено 20 годин, з них 14 – на світло. У державній програмі 
«Фізика. Астрономія. 7–11 класи» світловим явищам відводиться 10 годин. У кожній 
з програм передбачено демонстраційні досліди, які наочно ознайомлюють учнів зі 
світловими явищами (табл. 2.1), а також фронтальні лабораторні роботи (табл. 2.2).
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Таблиця 2.1

Демонстрації

Курс «Фізика. Астрономія. 7–11 класи» Курс «Навколишній світ. 5–6 класи» – проект 
«Росток»

1. Прямолінійне поширення світла Комплекс
2. Відбиття світла «Розповсюдження світла»
3. Закони відбиття світла 1. Світловий пучок
4. Зображення в плоскому дзеркалі 2. Одержання тіні та напівтіні
5. Заломлення світла 3. Відбиття світла
6. Хід променів у лінзах 4. Зображення у плоскому дзеркалі

7. Одержання зображень за допомогою лінз 5. Механічна модель заломлення світла

8. Модель ока 6. Заломлення світла
9. Будова і дія фотоапарата і проекційного 
апарата

7. Одержання зображень за
допомогою лінзи

10. Визначення фокусної відстані та 
оптичної сили лінзи 8. Повне внутрішнє відбиття

9. Викривлення світлового пучка у 
неоднорідному середовищі
10. Моделювання міражу

Таблиця 2.2
Фронтальні

лабораторні роботи

1. Одержання зображень за
допомогою лінзи

1. Тінь
2. Світло і дзеркало
3. Ефект «Крихітки Єнота»
4. Куди пропав сонячний зайчик
5. Зламаний олівець
6. Призма керує променями
7. Склянка стає лінзою
8. Лінза для читання
9. Дивовижна лінза

Як бачимо з наведених таблиць, програмою курсу «Навколишній світ» передбачена 
збільшена кількість демонстрацій та фронтальних лабораторних робіт, а за формою по-
дання вони включають елементи гри, відображають зв’язок з життям. Це зумовлено не-
обхідністю урахування вікових особливостей сприйняття навчального матеріалу учнями 5–6-х 
класів, а саме потребою в ширшому залученні наочності, організації практичної та ігрової 
діяльності, що сприяє доступності навчального матеріалу для цієї вікової категорії учнів.
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Розглянемо елементи фізичних знань в інтегрованому курсі «Навколишній світ» і 
методи організації діяльності учнів з їх засвоєння. Як показало дослідження, доволі 
ефективним методом інтеграції уявлень учнів про навколишній світ є спостереження 
і досліди (демонстраційні та лабораторні).

У зв’язку з цим було розроблено комплекси експериментальних робіт за кожною 
з тем курсу «Навколишній світ». Комплекси мають таку структуру:

— дослідження вчителя у вигляді демонстраційних дослідів;
— дослідження учнів, що проводяться у вигляді фронтальних дослідів або ла-

бораторних робіт;
— самостійні спостереження учнів у позакласних умовах.
Мета досліджень вчителя у вигляді демонстраційних дослідів передбачає:
а) ознайомлення учнів з технікою проведення дослідів та експерименталь-

ним обладнанням;
б) навчання умінню виокремлювати головне та другорядне в явищі, що спо-

стерігається, аналізувати побачене і на основі цього робити висновки.
Метою досліджень самих учнів, що проводяться у вигляді фронтальних дослідів 

та лабораторних робіт, є виконання самостійних досліджень за допомогою вчителя.
Мета спостережень у позакласних умовах – організація самостійних досліджень 

учнів без участі та контролю вчителя.
Щодо особливостей організації дослідної діяльності слід відзначити таке:
— проведення демонстраційних дослідів відбувалося щоразу через евристич-

ний діалог «учитель – учень»;
— фронтальні досліди на уроці мали форму діалогу «учень – учень»;
— у ході проведення самостійних спостережень ефективність значно підвищува-

лась, якщо було організоване обговорення результатів у діалогах: «учень – батьки», 
або «дитина – дитина» (до обговорення може бути залучений однокласник, брат, 
сестра та ін.).

Як показав досвід упровадження дослідницьких комплексів у навчальному про-
цесі 6-го класу, учні ще не можуть самостійно поставити мету і визначити порядок 
проведення дослідів, а також визначити суттєві ознаки явищ. Для формування вка-
заних дослідницьких умінь було передбачено такі методичні прийоми:

1) під час проведення дослідів учителем перед учнями ставились питання 
в такій логічній послідовності, яка спонукала до актуалізації знань, потрібних у 
ході дослідження;

2) при виконанні фронтальних дослідів у парах або невеликих групах формулю-
вався перелік питань, на які треба було звернути особливу увагу і дати відповідь у 
процесі обговорення;

3) для проведення позакласних спостережень ставилася мета спостереження, а 
план і питання до спостереження учні складали самостійно.

Проілюструємо це на прикладах дій учнів під час вивчення теми «Світло у приро-
ді» при розробленні блоку дослідницької діяльності під назвою «Як ми сприймаємо 
навколишній світ».
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Демонстраційний дослід «Людське око», виконуваний учителем перед класом.
Мета досліду: ознайомити учнів з будовою ока людини, показати хід променів 

світла у нормальному, коротко- та далекозорому очах.
Обладнання: кругла колба, розчин хвойного екстракту, діапроектор, набір лінз, 

модель ока, навчальна таблиця «Розріз ока».
За допомогою моделі ока і таблиці пояснюємо учням будову ока, причини коротко 

та далекозорості. Потім ознайомлюємо дітей з ходом променів у нормальному оці, у 
коротко- та далекозорому, зі способами усунення недоліків зору за допомогою лінз.

Джерелом світлового пучка є діапроектор, а для того, щоб світло було паралельним, 
використовуємо збираючу лінзу. Інша лінза має виконувати функцію кришталика, її роз-
ташовують перед колбою так, щоб світловий пучок сходився на задній стінці колби, яка 
відіграє роль сітчатки ока. Так демонструють хід променів у нормальному оці.

Щоб показати хід променів у короткозорому оці, необхідно використати лінзу з 
меншою фокусною відстанню. Звертаємо увагу на те, що світловий пучок фокусуєть-
ся не на стінці колби, а перед нею. Добираючи розсіювальну лінзу, «виправляємо» 
дефект зору – промінь знову сходиться на стінці колби – сітчатці.

У випадку далекозорого ока також показуємо виправлення дефекту, але звертає-
мо увагу учнів, що використовуємо для цього збиральну лінзу.

Як показали результати впровадження інтегрованого курсу «Навколишній світ» 
за науково-педагогічним проектом «Росток» у 6-му класі за темою «Оптика» в учнів 
значно підвищився пізнавальний інтерес і розширились уявлення про об’єкти і яви-
ща навколишнього світу:

— учні із зацікавленістю шукають відповіді на питання;
— ставлять свої запитання;
— проявляють активність у самостійному виконанні дослідів, вносять пропозиції 

з удосконалення або змін умов проведення дослідів;
— пропонують свої експерименти;
— актуалізують власний життєвий дослід, тобто творчо підходять до вивчення 

матеріалу.
Усе це свідчить про розвиток діяльнісних здібностей дітей у процесі інтеграції їх-

ніх уявлень про навколишній світ завдяки діяльнісним методам викладання мате-
ріалу на уроках з інтегрованим курсом «Навколишній світ», що є складовою науко-
во-педагогічного проекту «Росток».

2.7. ІНТЕГРАЦІЯ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Одним з актуальних напрямів розвитку світогляду особистості є її уявлення про 
світ, виховання екологічної культури. Ці процеси, мають інтеграційний характер, бо 
суб’єктом їхнього впливу є цілісна людська особистість, а об’єктами – нерозділь-
ні навчання і виховання. Як показали наші дослідження, важливою складовою цих 
процесів є формування інтегрованих уявлень учнів про навколишнє середовище.
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Аналіз наукової літератури і результатів дослідно-експериментальної роботи по-
казав, що одним з ефективних напрямів інтеграції уявлень учнів про навколишній 
світ є інтегровані уроки (уроки інтегрованого змісту, уроки з елементами інтегра-
ції). Як зазначає О. Я. Савченко, «…проведення їх (уроків) на основі інтеграції змісту, 
відібраного з кількох предметів і об’єднаного навколо однієї теми… має на меті ін-
формаційне й емоційне збагачення сприймання, мислення і почуттів учнів завдя-
ки залученню цікавого матеріалу, що дає змогу з різних боків пізнати якесь явище, 
поняття, досягти цілісності знань» [472, с. 87]. Такі уроки можна проводити з різних 
предметів, визначених навчальним планом початкової школи.

Традиційно формування первинних уявлень про світ та виховання культури осо-
бистості розпочинаються у початкових класах на уроках природознавства. Але, на 
нашу думку, процес формування уявлень учнів про світ не повинен обмежуватися 
лише цими уроками. Сучасні інтегровані курси, які мають на меті об’єднати різно-
рідні знання навколо однієї ідеї, теми, певного поняття, створюють передумови для 
різнобічного аналізу об’єкта, явища дійсності, для вироблення в учнів системного 
мислення, для досягнення значних зрушень у загальному розвитку школярів та по-
зитивного емоційного ставлення до процесу пізнання.

Такий інтегративний підхід до всього навчального процесу, що забезпечує взаємо-
зв’язок гуманітарних, природничих, екологічних, загальнолюдських аспектів розвитку, 
навчання і виховання дітей, потребує глибокого теоретичного аналізу й організації пев-
ної дослідно-експериментальної роботи. Результати дослідження показали, що великі 
й різноманітні можливості інтеграції уявлень учнів про світ закладені в матеріалі з роз-
витку мови. Дитина засвоює не лише слова, їх складання і видозміни, а й нескінченну 
множину понять, поглядів на предмети, багато думок, почуттів [514, с. 149].

Залучення дитини до пізнання навколишнього світу через мову, пісню, казку сприяє 
вихованню у школярів почуття патріотизму, усвідомлення належності до природи і су-
спільства, вихованню громадянина України [489, с. 197]. У школярів формується цілісне 
уявлення про навколишній світ та місце людини в ньому.

У психолого-педагогічній літературі розглядається питання інтеграції різних видів ді-
яльності (навчально-мовленнєвої, художньо-мовленнєвої, ігрової, театрально-ігрової, 
що побудована на матеріалі літературних текстів, спеціально підготовлена та розі-
грана для глядачів) як педагогічної умови формування моральної особистості.

У низці досліджень театрально-мовленнєва діяльність визначається в межах ху-
дожньо-мовленнєвої діяльності як засіб розвитку виразного, красивого, образного, 
літературного мовлення, що дає дитині можливість висловити своє ставлення до 
літературного образу, емоції, увійти в роль казкового персонажу, самостійно побу-
дувати зв’язне висловлювання; як засіб сприяння глибшому засвоєнню художніх об-
разів, усвідомленню змісту, ідеї художнього твору через сприймання театру.

Визначення театралізованої діяльності як театрально-ігрової (О. Аматьєва) базу-
ється на сприйманні художніх творів із подальшим відтворенням змісту на виконав-
чому (інсценівки, театралізовані вистави), творчо-імпровізаційному (театралізовані 
ігри дошкільників: ігри-драматизації, ігри за сюжетами художніх творів) рівнях [7].
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Н. Гавриш серед видів театрально-мовленнєвої діяльності виокремлює сприй-
мання літературних творів засобами театру, театралізовану гру як гру «для себе» та 
інсценування як підготовлений виступ дітей «для глядачів» та зауважує, що кожна з 
означених складових виконує свої мовленнєві завдання [100].

Принципово важливою є також проблема визначення видів театрально-мовлен-
нєвої діяльності дітей, оскільки це дає змогу конкретизувати, вдосконалити процес 
керування їхньою діяльністю.

Види театрально-мовленнєвої діяльності класифікують:
— за способом організації (індивідуальні чи колективні ігри; виразне читання ху-

дожніх і фольклорних текстів),
— за змістом театралізованої діяльності (ігри за сюжетами літературних творів, 

ігри-драматизації, інсценування),
— за видами ігрового матеріалу (театр ляльок, театр іграшок, пальчиковий 

театр тощо).
Основною підставою для виокремлення видів театралізованих ігор (драматиза-

ції, інсценування, ігри на теми художніх творів) В. Федяєвська вважає міру свободи 
стосовно літературного тексту. Так, інсценування вимагає точнішого відтворення лі-
тературного тексту; гра за змістом твору припускає певну частку творчих змін у тексті 
за бажанням дітей [526].

Л. Артемова розрізняє театралізовані ігри залежно від виду гри та специфічного 
сюжетно-рольового змісту. Вона пропонує поділити театралізовані ігри на дві основ-
ні групи: режисерські ігри та ігри-драматизації. У першому випадку дитина як ре-
жисер і водночас «голос за кадром» організовує театрально-ігрове поле, акторами, 
виконавцями, в якому є ляльки. У другому випадку – актори, сценаристи, режисери 
– самі діти, котрі за ходом гри домовляються між собою про те, хто чим буде займа-
тися, хто яку роль виконуватиме [20].

У програмі А. Богуш «Витоки мовленнєвого розвитку дітей» подано класифікацію, 
яка містить і способи організації дітей, і зміст театрально-ігрової діяльності, і різно-
маніття літературних текстів, за якими можуть розігруватися театральні постановки. 
Автор виокремлює ігри-драматизації, імпровізації, інсценівки художніх творів, ігри 
за сюжетами літературних творів, розігрування потішок, забавлянок, пісень [67].

Узагальнення теоретичних напрацювань дає змогу виокремити такі визначальні 
характеристики інтегрованої мовленнєвої діяльності:

1. Форма організації (моногра (індивідуальна), у процесі якої дитина сама і 
сценарист, і режисер, і виконавець усіх ролей; колективна гра, під час якої діти 
мають розподілити ролі, розвинути сюжет, дібрати костюми; підготувати та пока-
зати виставу).

2. Свобода відтворення тексту (точне відтворення літературного тексту, тобто до-
слівне передавання авторських слів, заучування; вільне володіння текстом, яке дає 
можливість імпровізувати, змінювати текст, додавати нові події, вводити нових пер-
сонажів. Дитина повинна добре володіти текстом (авторським, власним), від цього 
залежать якість відтворення тексту та якість мовлення).
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Знання тексту допомагає вільно «відходити» від нього, змінювати, по-своєму ін-
терпретувати, тобто є чудовим підґрунтям для розвитку словесної творчості учнів.

3. Адресність (гра «для себе» (маніпулювання, режисерська гра) і гра «для 
інших» (показ вистав, інсценування)). У кожному з цих видів по-різному вияв-
ляються особливості мовленнєвого розвитку. Під час першої дитина майже не 
вживає розгорнутих речень, адже гра не розрахована на глядачів і тому ігрові 
дії не потребують пояснень, уточнень. Нерідко сюжет народжується на прихо-
ваному рівні. Така діяльність не потребує спеціальної підготовки. Навпаки, гра 
«для інших» є складнішою, більш відповідальною, вимагає спеціальної підго-
товки, репетицій; мовленнєве оформлення ідеї, опис і динаміка подій повинні 
бути зрозумілими іншим.

Отже, теоретики та практики відзначають змістовне співвідношення гри й теа-
тралізованої діяльності: дитина живе почуттями зображуваного героя. Педагогічний 
досвід (С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський) щодо розвитку театрально-мов-
леннєвої діяльності вказує на провідну роль слова в театралізованій та ігровій діяль-
ності та їхній самодіяльний і творчий характер, сприяючи формуванню мовленнєвої 
активності дитини під час виразного читання як виду мовленнєвої діяльності. Педа-
гоги-практики зауважують, що для успішної та результативної театрально-мовлен-
нєвої діяльності необхідно створити умови для розвитку творчої мовленнєвої актив-
ності дітей та їхніх творчих здібностей.

Інтегровані критерії та показники розвитку виразного читання у процесі творчого 
розповідання в театрально-мовленнєвій діяльності становлять:

— рівень розвитку зв’язного мовлення, що дає дітям можливість самостійно 
створювати різні типи зв’язних висловлювань (сформованість словника, використан-
ня типових моделей побудови висловлювань), наявність елементарної літературної 
обізнаності (знання літературних творів у межах програми, знання про літературні 
твори, жанри);

— уміння самостійно вигадувати оригінальні сюжети і сценарії з подальшим ро-
зігруванням їх у театрально-мовленнєвій діяльності;

— уміння створювати яскраві образи головних персонажів, передавати їх своє-
рідність за допомогою мовних засобів виразності, використання діалогів;

— інтерес до театралізованої діяльності, бажання розігрувати створені сюжети, 
сценарії, добирати відповідно до теми, змісту необхідні атрибути, ігровий матеріал; 
дотримуватися колегіальності.

Проведення інтегрованих уроків вимагає від учителя певного рівня знань і підго-
товки. Готуючись до нього, учитель часто відчуває труднощі в доборі завдань, інте-
грованих засобів навчання, методів, прийомів, спрямованих на успішне розв’язання 
завдань етапу формування і розвитку пізнавальних здібностей молодших школярів.

Запропоновані вправи і завдання значною мірою полегшать роботу вчителя у під-
готовці інтегрованих уроків. Ілюстративний матеріал спрямований на розвиток мов-
лення, на розширення і збагачення учнями певних екологічних знань. Учням можна 
запропонувати такі види вправ:
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* Прочитай і спиши текст. Слова в дужках постав у потрібній формі. Добери 
заголовок, визнач мету. Намалюй до тексту ілюстрацію.

Прокинулися від зимового (сон) дерева. З вирію повертаються (птахів).
Першими до (нам) прилетіли шпаки. Чорними кульками вони (сидіти) 
на гілках дерев. Відпочивають після (далека) дороги.
Поживу собі шукають на (земля).
Ранок зустрічають веселою (пісня). Тьохкає, (свистіти), заливається 
шпачок. Весні радіє!

* Прочитай текст. Знайди в ньому недоліки. Поміркуй, як їх можна виправи-
ти. Запиши удосконалений текст.

Білочка – лісова тварина. У білочки руденька шубка, довгий пухнас-
тий хвостик, на вушках чорні китички. Оченята у цієї білочки чорні і 
блискучі. Білочка маленька і дуже спритна.

* Розкажи про свою улюблену тварину. Виліпи її з пластиліну.

* Розмісти частини тексту в певному порядку і запиши. Це опис чи розповідь? 
Доведи.

А як тільки побачить небезпеку, залізе в будиночок і сидить. Це такий 
дивний мандрівник. Під кущем малини живе маленький равлик. У кіс-
тяному будиночку йому не страшно. Якщо немає поряд ні сороки-біло-
боки, ні жука рогатого, равлик помаленьку лізе на кущ калини і буди-
ночок несе з собою. Живе він у кістяному будиночку. Вилізе на листок, 
дістане солодку ягоду і з’їсть. Вилазить крізь маленьке віконечко, ви-
ставляє свої м’які ріжки і дивиться навкруги.

* Яких ще ти знаєш тварин, що носять на собі свою хатку? Намалюй таку 
тваринку.

Пропонована система вправ і завдань сприятиме збагаченню мовлення учнів, 
розумінню школярами нерозривності зв’язку між людиною і природою. Так, при ви-
вченні прикметника учні виконують завдання:

* Прочитай текст. Словосполучення у дужках запиши у відповідному відмінку. 
Виділи закінчення прикметників і визнач число, рід, відмінок.

(Ясний літній ранок) я з татусем пішов у поле. З (синє небо) долинала 
дзвінка пісня жайворонка. У (стигле житнє колосся) сюрчали коники. 
Здалеку долинав звук (степовий корабель). Він підставив свої груди 
(вільний вітер) і величаво плив на (золоті хвилі). Я був зачарований 
(ніжна симфонія) літа.
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Бесіда, яку вчителю варто провести за змістом тексту, мовні спостереження над тек-
стом дадуть можливість глибше усвідомити взаємозв’язок між людиною і природою.

Спілкування людини з природою сприяє естетичному розвитку особистості: «Гар-
монія фарб, розмірів, форм у природі позитивно впливає на психічний стан людини, 
формування її характеру, надихає на творчу натхненну працю» [514, с. 149]. Після 
роботи над текстом учитель може запропонувати дітям зробити із засушених квітів, 
листків, колосків аплікацію «Літня симфонія».

Інтеграції уявлень учнів про навколишній світ сприяє робота з розвитку зв’язного 
мовлення, робота над деформованими текстами, реченнями:

* Склади і запиши зв’язний текст з деформованих речень.
 У лісі
 сонечко, і, все, зійшло, навколо, розбудило;
 діти, до, раненько, лісу, прокинулися, і, пішли;
 в, цікаво, лісі, як;
 сосна, від, нахилилась, вітру;
 міцні, суворо, дуби, стоять;
 дикий, у, туркоче, кущі, голуб;
 дітей, цікавить, усе.

Учитель може запропонувати учням виготовити композицію „У лісі» з природно-
го матеріалу, пластиліну, кольорового паперу тощо.

Малі жанри народної творчості (загадки, прислів’я, приказки), вдало дібрані пое-
тичні твори характеризуються особливим емоційним впливом на читача. Після вико-
нання наведеної вище вправи вчитель може запропонувати учням відгадати загадки 
про зиму, сніг, сніжинки:

 Впаде з неба – не розіб’ється,
 Впаде у воду – розпливеться.
          (Сніг)
 Біле покривало весь світ обійняло.
          (Сніг)
 Надворі – горою, а в хаті – водою.
          (Сніг)
 Коло нашої криниці скидають воду в копиці.
          (Сніг)
 „Що це? Що це? – всі кричать –
 Білі мухи он летять».
     (Сніжинки)
 Біле, як сорочка, пухнасте, як квочка.
 Крил не має, а гарно літає.
 Що це за птиця, що сонця боїться?
          (Сніг)
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Формуванню позитивно-емоційного ставлення до довкілля сприяють і вправи на 
розвиток зв’язного мовлення.

Учитель може запропонувати учням описати свого улюбленця чи пригадати і за-
співати колискову, в якій згадується про котика. Якщо учні відчувають труднощі, вчи-
тель може разом з учнями вивчити колискову:

 Ой, ти, коте, не гуди,
 Спить дитина, не буди,
 Дитяточко малесеньке,
 Воно спати радесеньке.

На уроці учні відгадують загадки про тварин, з пластиліну ліплять лісових 
мешканців:

  Хоч не шию я ніколи, а голок завжди доволі (їжак).

  Руда, руда рудиця
  Рудим хвостом гордиться.
  В неї шуба – найпишніша,
  В неї вдача – найхитріша (лисиця).

  - Поміняв я літнє хутро,
   Поміняй і ти, та хутко!
  - Ні, не вийде аж ніяк!
  Ти ж – біляк, а я – сіряк!
  Хто ж ці славні молодці?
  Здогадалися?…(зайці).

  Дітки ситі молочком
  У матусі під бочком.
  Мама ж зиму лапу смокче.
  Міцно спить в заметі ця
  Матінка -…(ведмедиця).

Учитель має розкривати перед учнями прекрасне в природі, її неповторність, 
принадність, гармонію у поєднанні звуків, барв.

* Прочитай текст. Визнач тип речень за метою висловлювання. Випиши спо-
нукальні речення.

Ліс – це не просто скупчення дерев. Він є домівкою для звірів та пта-
хів, багатою коморою для людей. Тут і цінна деревина, горіхи, гриби, 
ягоди, лікарські рослини.
А найголовніше те, що ліс – це джерело чистого повітря. Бере-
жіть ліс!



 Т. О. Пушкарьова, О. М. Топузов86

 Після виконання вправи вчитель може запропонувати учням, слухаючи музику, 
намалювати ліс. Після чого учні визначають, чи співзвучний їхній малюнок музиці.

На уроці вчитель може використати поетичну хвилинку. На дошці записані слова 
вірша, які діти спочатку вивчають напам’ять, а потім записують з пам’яті.

Батьківська хата окрилила,
З криниці діда напилась,
І знову вірю – ще є сила,
Що повертає до життя.

* Утвори словосполучення. Склади зв’язну розповідь, використовуючи їх.
Берізки (які?)…
Сонце (яке?)…
Сніг (що робить?)…
Щебечуть (де?)…
Співати (що?)…
Шепочуться (з ким?)…

* Намалюй малюнок до складеної розповіді.

На уроці вчитель має значну увагу приділяти метафоризації мовлення учнів, учить 
порівнювати предмети, виокремлювати схожі ознаки:

* Доповни речення порівняннями. Запиши речення і підкресли їх основу.
Тихі вересневі дні ще теплі, наче…
Сонце, як…, ніжно голубить землю.
На газонах квітнуть, ніби…, різнокольорові айстри й жор-
жини.
Тихо, мов…, спадає з дерев пожовклий лист.
Між деревами, наче…, в’ється неспокійна річка.
Непомітно, наче…, прийшла золота осінь.

* Подумай, чому осінь називають золотою. Пригадай і запиши в зошит фарби 
осені. Намалюй осінній ліс.

Як відомо, на уроках у початкових класах необхідне використання фізкультхви-
линок, які достатньо яскраво поєднуються з вправами з розвитку мовлення. Напри-
клад, проводимо фізкультхвилинку „Білесенькі сніжиночки»:
* Прочитай вірш. Випиши сполучення іменника з прикметником. У дужках за-

знач рід, число прикметника. Опиши вирізану тобою сніжинку чи сніжинку за 
своїм малюнком.

 Морозець, морозець,
 Не щипай за щічки.
 Теплі валянки у нас,
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 Шубки й рукавички.
 З неба падають сніжинки
 На дерева, на будинки,
 На майдани, на садки,
 На ялинки, на дубки.

На уроці вчитель може запропонувати провести гру „Весняні квіти». Діти по черзі 
називають квіти весни. Виграє той, хто назве найбільше квітів.

 Весняні квіти
 Весна чарівниця, неначе цариця,
 Наказ свій послала, щоб краса встала.
 І проліски, й травка, й зелена муравка,
 І кульбаба рясна, й фіалочка ясна.
 Всі квіточки весняні, веселі, кохані
 З-під листя виходять, голівки підводять
 Од сну зимового до сонця ямного.
 Ті квіти дрібнесенькі, мов діти малесенькі,
 Розбіглись у гаю, я їх позбираю.
 В пучечок до купки – для мами-голубки! (О.Пчілка).

Систематична виховна робота з формування цілісних уявлень про навколишній 
світ розширює знання учнів про навколишню дійсність, допомагає у формуванні від-
повідального ставлення до природи, почуття любові до рідного краю, гордості за 
свою Батьківщину.

2.8. ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРО СВІТ ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРИ

Величезну роль у вихованні молодого покоління фізично здоровим, духовно 
багатим, національно свідомим відіграє дитяча література. Рідне слово є для ди-
тини засобом духовного зв’язку з народом, знайомства з історією рідного краю, 
культурою своєї землі. Художнє слово збагачує дитину досвідом, сприяє вихо-
ванню естетичних смаків, а в старшому віці – формуванню високих духовних 
цінностей. Вже найдавніші фольклорні твори для дітей – колискові, забавлянки, 
веснянки, щедрівки, заклички, лічилки, казки, легенди, перекази, бувальщини – 
мали на меті формування естетичних смаків дитини, становлячи морально-етич-
ні підвалини розвитку особистості. Інтеграція зазначених засобів у сучасному 
навчальному процесі не тільки не втратила актуальності, а навпаки, стала не-
обхідною в розробленні нових технологій навчання і виховання. Переорієнтація 
чинної системи навчання з прагматичної на духовно-творчу, визначила пріори-
тетним напрямом розвиток дитини, формування в неї стійких моральних яко-
стей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, 
норм і принципів моралі.
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Тому проблема впливу художніх творів на формування інтегрованих уявлень учнів 
про навколишній світ є актуальною і виступає одним з аспектів нашого дослідження.

Яскравою прикметою сучасної освіти є процес її гуманізації та особистісного 
спрямування, який має інтегративний характер. Інтегративно-особистісний підхід 
сприяє ефективнішому різнобічному розвитку дитини і залученню її до культурних 
цінностей суспільства. Інтеграція знань у поєднанні з особистісно орієнтованим і ді-
яльнісним підходами в навчально-виховному процесі дає змогу залучати учнів до 
самостійного встановлення тісних зв’язків і взаємозалежностей між предметами та 
явищами навколишнього світу, без чого неможливе формування інтегрованих уяв-
лень про навколишній світ. Через активне творче мислення відбувається пізнання 
дитиною свого «Я» як невід’ємної частини світу.

Різнобічний комплексний розвиток дитини є особливо актуальним у сучасному 
суспільстві, часто позначеному деструктивними процесами нівелювання загально-
людських цінностей. Виховати людину, яка вільно мислить, має власні погляди на 
світ та вміє ці погляди аргументовано обґрунтувати – одне з найважливіших завдань 
освіти. За сучасних умов важливе не стільки накопичення інформації, скільки засво-
єння культурно-історичного досвіду побудови людських стосунків, збагачення жит-
тєвого досвіду дітей, сприяння виробленню їх виховної позиції.

У процесі дослідження ми з’ясовували, які засоби і якою мірою сприяють вико-
нанню цих завдань.

Видатний український письменник І. Я. Франко завжди підкреслював велике зна-
чення специфічних рис і якостей дитячої літератури у формуванні особистості ди-
тини. Вона, стверджував Франко, має бути максимально дохідливою, цікавою, ве-
селою. У дитячих творах найповніше враховано особливості дитячого сприймання 
світу. І. Я. Франко стверджував, що лише тоді інформація про світ і людей у ньому 
надійно зафіксується у свідомості дитини, коли вона подана цікаво, яскраво, адже 
фантазія і вигадка сприяють розвитку і збагаченню уяви, вражають дітей своєю не-
звичайністю, хвилюють і зацікавлюють їх.

Твори для дітей не тільки поглиблюють у дітей знання про навколишній світ, озна-
йомлюють їх із природою і суспільством, а й навчають їх розуміти людські характери, 
сприяти формуванню кращих рис характеру дитини. Наприклад, народні казки, на 
думку І. Я. Франка, являють собою незамінну цінність у вихованні дітей, зокрема в 
розвитку естетичних сприймань і прищепленні любові до рідної мови: «…оті про-
стенькі сільські байки, як дрібні, тонкі корінчики, вкорінюють у нашій душі любов до 
рідного слова, його краси, простоти і чарівної милозвучності. Тисячі речей у житті за-
будете, а тих хвиль, коли вам люба мама чи бабуся оповідала байки, не забудете до 
смерті» [532, с. 170]. В алегоричних образах можна краще донести до дитячої уяви 
велику правду людського буття, розбудити в малят цікавість та увагу до явищ приро-
ди, навчити ненавидіти зло й несправедливість. Саме через казкові форми доцільно 
спочатку ознайомлювати дітей з людськими взаєминами. Письменник вважав, що 
гола правда життя може бути болючою для них, тоді як казка передасть малому чи-
тачеві мудрий народний погляд на життєві конфлікти, оптимістичну віру в перемогу 
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добра і правди. Психіка дітей погано пристосовується до думки про дисгармонійний 
світ, твір має повертати їх у світ гармонії. Читаючи про пожежу або землетрус, дити-
на навряд чи схвалить повідомлення про те, що всі загинули й на цьому історія закін-
чується. Надія на краще потрібна дітям ще більше, ніж дорослим, тому слід уникати 
надто гострих колізій і неминуче трагічного фіналу. Однак культивування безпідстав-
ного оптимізму може виявитися нещирим, а діти як ніхто здатні відчувати фальш. 
Отже, ця проблема потребує подальшого розв’язання.

Дослідження доводять, що в сучасних уявленнях про дитячу літературу можна 
виокремити два рівні. Перший – побутовий, коли дитячою літературою називають 
усі твори, які читають дітям і читають діти (літературознавці називають це «дитячим 
читанням»). Другий – суто науковий підхід. Він передбачає таку класифікацію творів: 
твори, прямо адресовані дітям; твори, які були створені для дорослих читачів, але 
знайшли відгук у дітей і назавжди оселилися на дитячих полицях (казки Пушкіна, 
Єршова); твори, які у буквальному розумінні є дитячою літературою, тобто твори, 
авторами яких є самі діти (дитяча літературна творчість).

Дитяча література має сприяти виробленню високих моральних переконань і 
власних поглядів учнів на речі і явища, широких поглядів на життя. Отже, загальні ви-
моги до дитячої літератури мусять бути тими самими, що й до літератури для дорос-
лих. Велика увага має бути приділена педагогічному керівництву дитячим читанням. 
У читанні треба насамперед забезпечити систему, яка передбачала б ознайомлення 
дітей з найкращими творами, усвідомлення їх багатства і художньої довершеності. 
Зміст навчання читання на початковому етапі полягає насамперед не у формуванні 
теоретичних знань про різні види літератури та окремі твори, а в самому існуван-
ні літератури як мистецтва слова – своєрідної системи, що пов’язує всі твори між 
собою, надаючи їм універсального змісту. Надзвичайно важливо, щоб і педагоги, і 
батьки прищеплювали дітям любов до літератури.

Як відомо, показником вихованості дитини є поведінка, що відповідає духові мо-
ральних принципів і норм. Через таку поведінку реалізовуватиметься діяльнісний 
компонент поняття «пошани до дорослих», що складається з гуманних вчинків дітей 
стосовно батьків (привітність, турбота, надання допомоги, чуйність, повага). Керу-
вання процесом морального становлення особистості дитини передбачає насампе-
ред створення відповідних умов, спрямованих на виявлення пошани до дорослих.

Національна система виховання базується на осмисленні й подальшій інтеріо-
ризації народних моральних та етичних положень (народна мораль набуває зна-
чущості й інтеріоризується у процесі безпосереднього залучення дітей до суспіль-
но-побутової праці, дотримання народних традицій, звичаїв, обрядів).

У процесі відродження й утвердження національної системи виховання і нав-
чання відновлюються принципи та норми народної моралі, яка за своєю суттю є за-
гальнолюдською. Народ завжди надає пріоритетності моралі перед усіма іншими 
чинниками, сферами життя. За народною мудрістю, кожна людина має визнавати 
вищість, верховенство моральних знань (ідей, норм принципів), підпорядкованість 
їм інших галузей, видів знань (політичних, ідеологічних тощо). Національна система 



 Т. О. Пушкарьова, О. М. Топузов90

виховання і навчання реалізує моральні цінності (людяність, доброту, милосердя, 
співпереживання) як найвищі надбання рідного та інших народів.

Морально-етичні судження ми розглядаємо як висловлювання, що містять сло-
ва морально-етичної спрямованості, передбачають оцінку поведінки та вчинків 
літературних персонажів, однолітків, самого себе, визначення мотивів поведінки, 
відображають оцінку власного ставлення до подій і героїв. Моральні почуття – це 
переживання людиною свого ставлення до вчинків відповідно до норм моралі. Роз-
різняють суспільно значимі й особисті переживання людини. Вони можуть не тільки 
не збігатися, а й нерідко суперечити одні одним. Моральні почуття поряд із інте-
лектуальними й естетичними належать до вищих почуттів, найбагатших за змістом 
і найскладніших за структурою. Моральні якості, як свідчить низка наукових праць 
(М. Боришевського, О. Запорожця, Г. Костюка, С. Рубінштейна), – це якості людини, 
зокрема чесність, справедливість, обов’язок, відповідальність, гідність, честь, со-
вість, безкорисливість, працелюбність, повага до старших.

На сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної галузі виокремлюються такі 
стадії формування оцінно-етичних суджень дітей під час роботи з художнім текстом 
фольклору й дитячої літератури: 1) сприймання художніх творів; 2) розуміння змісту 
художнього тексту; 3) усвідомлення дій і вчинків героїв художніх творів; 4) емоцій-
ний відгук на поведінку та вчинки героїв у формі співчуття, співпереживання, схва-
лення, засудження; 5) оцінно-етичні висловлювання дітей щодо поведінки й вчинків 
героїв; мотивація висловленої оцінки.

Напрями формування оцінно-етичних суджень дітей на етапі початкової освіти з 
урахуванням інтегративного підходу (у процесі роботи з художнім текстом) такі:

1) темпи формування оцінно-етичних суджень залежать від розуміння й усві-
домлення дітьми сутності відповідної морально-етичної категорії як позитивної, так 
і негативної забарвленості;

2) адекватність оцінно-етичних суджень дітей залежить від оцінної ситуації та 
об’єкта оцінки;

3) у ситуації взаємооцінки (оцінки героїв художніх творів, однолітків) адекватність 
підвищується, у ситуації самооцінки адекватність оцінних суджень різко спадає;

4) відчувається залежність темпів формування оцінно-етичних суджень та їх 
адекватності від виду діяльності;

5) читання художньої літератури і заняття з розвитку мовлення підвищують тем-
пи й адекватність формування оцінно-етичних суджень;

6) темпи збагачення словника дітей лексикою морально-етичної спрямованості 
залежать від занурення їх до активної оцінно-етичної діяльності як на заняттях, так і 
в повсякденному житті;

7) активне вживання дітьми прислів’їв і приказок морально-етичної спрямова-
ності зумовлюється позитивними стимулами з боку вихователя [338].

У змісті морального виховання емоційний складник має домінуюче психологічне 
навантаження в процесі формування моральних переконань, оскільки саме в ньо-
му виражається ставлення особи до моральних норм і вимог; визначає мотивацію 
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вчинків і фактично є джерелом мотиваційної, спонукальної функції морального пе-
реконання. Важливість емоційного фону задля формування моральної особистості 
доводиться розумінням емоційного вчинку як спрямувальної дії до вироблення мо-
рально довершеної поведінки.

Вивчення фольклору та літературних творів має велике значення не тільки для 
усвідомлення учнями соціального та духовного розвитку людства, розуміння краси 
i сили мистецтва слова, а й для формування світогляду та переконань, виховання у 
дітей патріотизму, гуманізму. Художні твори є цінними не тільки тим, що встановлю-
ють зв’язки минулого із сучасним, звертаються до проблем, які не втратили важли-
вості до сьогодні, а й тим, що дають дітям відчути атмосферу минулого, розвивають 
у них історичну пам’ять, без якої не може бути повноцінної людини в суспільстві.

На творах літератури в учнів виховується почуття прекрасного. Цьому допомагає 
довершена художня форма творів, яка передає своєрiднicть i неповторність образного 
мислення народу. Тільки тоді, коли твір буде сприйматися цiлicно, як явище мисте-
цтва, він викликатиме естетичну насолоду, впливатиме на особистість, збагачуючи 
її інтелект, емоцiйно-естетичну сферу, мораль, мовлення. Цiлicне сприймання твору 
можливе лише за умови, коли його художня форма розглядається в нерозривній 
єдності з iдейно-моральним змicтом.

У процесі ознайомлення з літературними творами та їх аналізу учні усвідомлю-
ють позитивні людські якості, стосунки людей мiж собою та з природою, гармоній-
ний розвиток особистості. У змicтовнiй формi твори літератури повідомляють про 
життя, природу, суспiльнi відносини, а стрункість i довершенicть будови слова й 
образи розвивають естетичні смаки. Аналізуючи твори художньої літератури, учні 
оцінюють вчинки, поведінку героїв, їхні моральні якості, порівнюють персонажів із 
реальними людьми.

Відповідно до розроблюваної концепції інтеграції в межах освітньої галузі рі-
вень сформованості морально-оцінних суджень учнів діагностується за такими 
критеріями:

1. Художньо-мовленнєвим (характеристика словника морально-етичної спря-
мованості в дітей; знання дітьми прислів’їв і приказок морально-етичної тематики; 
уміння здійснювати емоційно-оцінний аналіз твору; зіставляти вчинки персонажів, 
визначати мотиви їхньої поведінки; створення висловлювання, що відображає влас-
не ставлення до подій і героїв; найпростіша морально-етична оцінка прочитаного, 
яка ґрунтується на особистому досвіді). 

Художньо-мовленнєвий інтеграційний критерій перебуває в тісному взаємозв’яз-
ку із завданнями формування художньо-мовленнєвої компетенції:

— ознайомити з фольклорними творами, творами письменників-класиків, сучас-
них і зарубіжних авторів;

— навчити визначати жанр художнього твору, запам’ятовувати його автора; на-
вчити дітей слухати й розуміти зміст художніх творів;

— прищеплювати вміння відтворювати зміст знайомих творів у активній худож-
ньо-мовленнєвій діяльності; розвивати поетичний слух, бажання вивчати вірші напам’ять;
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— виховувати виразність художнього читання у процесі відтворення змісту ху-
дожніх творів;

— виховувати оцінні судження, адекватні естетичні та моральні оцінки пове-
дінки героїв; формувати самостійність у художньо-мовленнєвій, театрально-ігро-
вій діяльності).

2. Оцінно-ціннісним (кількісна та якісна оцінка моральних якостей; адекватність 
оцінно-етичних суджень; уміння співвідносити поведінку героїв з власною поведін-
кою, а також із поведінкою однолітків).

Вибір інтеграційного оцінно-ціннісного критерію зумовлений тим, що розуміння, 
усвідомлення тексту викликає в дитини емоційні переживання, співчуття, що є ос-
новою для формування адекватних оцінних суджень, моральних та етичних оцінок. 
Моральне виховання постає як можливість і право обирати цінності, як підготовка до 
життєвого самовизначення. У теоретичному пізнанні феномен «цінність» відповідає 
поняттю «значущість» і вказує на особистісний, соціально-культурний сенс сприй-
няття дійсності. Отже, предметний та духовний світ може оцінюватися за критеріями 
добра і зла, красивого та потворного, справедливості й несправедливості. Зауважи-
мо, що цінності сприймаються учнем насамперед на емоційно-мотиваційному рівні.

3. Морально-етичним. Для виявлення рівня сформованості морально-етич-
них суджень:

— за художньо-мовленнєвим критерієм було використано завдання: «Хто назве 
більше слів, близьких за значенням», «Назви прислів’я і приказки», «Чи правильно 
вчинив герой?», «Хто правий?», «Ким бути і ким не бути»;

— за оцінно-ціннісним критерієм – «Поведінка персонажа в різних ситуаціях», 
«Якості персонажів», «А я так роблю?»;

— за морально-етичним критерієм – «Поясни поняття», «Як знайти друга?», «До-
слідники і письменники».

Вибір морально-етичного інтеграційного критерію корелює з підвищенням ролі мо-
рального виховання особистості в низці сучасних завдань виховання. Проблема мораль-
ного виховання підростаючого покоління набула нині особливої значущості у зв’язку зі 
стабілізацією суспільно-політичної ситуації в країні, зростанням ролі моралі в регуляції 
суспільних відносин, становленням менталітету, а також відродженням і зростанням у 
житті суспільства духовно-моральних норм спілкування з позиції толерантності.

Педагогіка людиноцентризму розвиває чутливість до всього людського, насампе-
ред до людського в самому собі. Кожна дитина, на переконання В. Сухомлинського, 
має пройти тривалу школу відчуттів і сприймань, яка б виробила в ній широкий діа-
пазон почуттів, любов і повагу до людини.

Організація роботи учнів із художнім текстом морально-етичного спрямування 
сприяє виробленню моральності на таких рівнях: людиноцентризм, емпатійність, діало-
гізм, гуманізм, філософський рівень світорозуміння, аксіологічність, духовність.

На творах літератури, у тому числі фольклорних, в учнів виховується почуття пре-
красного. Цьому допомагає довершена художня форма твopiв, яка передає своєрiд-
нicть i неповторнicть образного мислення народу. Тільки тодi, коли твip буде сприй-
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матися як цiлicне явище мистецтва, він викликатиме естетичну насолоду, впливати-
ме на особистість, збагачуючи її інтелект, емоцiйно-естетичну сферу, мораль, мов-
лення. Цiлicне сприйняття твору можливе лише за умови, коли його художня форма 
розглядається в тісному взаємозв’язку з iдейно-моральним змicтом.

У процесі ознайомлення з літературними творами та їх аналізу учні усвідомлю-
ють позитивні людськi якостi, стосунки людей мiж собою та з природою, гармоній-
ний розвиток особистості. У змicтовнiй формi твори літератури повідомляють дітям 
про життя, природу, суспiльнi відносини, а стрункість i довершенicть будови слова й 
образи розвивають їхні естетичні смаки.

Аналізуючи твори художньої літератури, учні оцінюють вчинки, поведінку героїв, 
їхні моральні якості, порівнюють персонажів із реальними людьми. Означена ро-
бота й емоційний вплив творів є підґрунтям для створення власних висловлювань 
морально-етичного спрямування. В учнів моральна сфера особистості формується 
через засвоєння моральних норм поведінки.

Відповідно до класифікації творів за критерієм «моральна якість» інтегративна 
технологія передбачає інтегровані тематичні блоки.

Інтегративний блок: Формування знань про сім’ю в системі морального вихо-
вання дітей

Мета: Розширення ареалу соціально-моральних почуттів і стосунків дітей.
Завдання: Розвивати уміння розуміти оточення, виявляти до них доброзичливе став-

лення, прагнути до спілкування і взаємодії; збагачувати уявлення дітей про людей, їх 
взаємини; спонукати дітей здійснювати позитивні вчинки, що зумовлюються мотивами 
гуманності й справедливості, виховувати в дітей любов і прихильність до своєї сім’ї.

Інтегративний блок: Вивчення мікросоціуму в системі морального виховання учнів
Мета: Розширення кола спілкування дітей, сприяння усвідомленню значущості 

трудової діяльності дорослих.
Завдання: Підтримуючи природне розширення інтересів дитини, допомагати 

вільно орієнтуватися в найближчому оточенні; розвивати дослідницький підхід до 
доступних об’єктів навколишньої дійсності; учити діяти в повсякденному житті ро-
зумно й самостійно, розуміти й реалізовувати у своїй поведінці моральне ставлення 
до довкілля.

Інтегративний блок: Вивчення соціальної сфери в системі морального ви-
ховання учнів

Мета: Забезпечення умов для накопичення й узагальнення знань про навколи-
шню дійсність.

Завдання: Сприяти входженню дитини в сучасний світ, долучати її до цінностей; 
формувати уявлення про найближче оточення як частку малої Батьківщини; сприяти 
вияву позитивних моральних якостей до об’єктів навколишньої дійсності.

Інтегративний блок: Вивчення рідної природи – засіб морального виховання учнів
Мета: Виховання в дітей елементів екологічної свідомості, ціннісних орієнтацій у 

поведінці та діяльності, що забезпечують відповідальне ставлення до навколишньо-
го природного середовища як невід’ємного складника рідного краю.



 Т. О. Пушкарьова, О. М. Топузов94

Завдання: Під час ознайомлення з природою рідного краю забезпечувати мож-
ливість діяти з об’єктами природи, спостерігати за ними, експериментувати; розви-
вати пізнавальну активність у процесі дослідницької діяльності, гуманне і дбайливе 
ставлення до всього живого; виховання почуття любові до рідної природи як до од-
ного зі складників патріотизму.

Інтегративний блок: Сторінки історії та культури
Мета: Виховання почуття любові, гордості та патріотизму щодо своєї малої 

Батьківщини.
Завдання: Формувати елементарні знання про побут наших предків – початко-

вий етап у пізнанні рідного краю; розвивати в дітей інтересу й допитливості до істо-
ричного минулого, розширювати їхнє уявлення про самобутність нашого народу в 
минулому та сьогоденні; прагнути до усвідомлення дітьми любові до рідних місць, 
відчуття своєї нерозривності з навколишнім світом, формувати бажання зберігати й 
примножувати багатство рідного краю.

Такі інтегровані тематичні блоки сприяють формуванню моральних цінностей 
учнів за допомогою читання художніх творів (літературних казок) і вивчення фоль-
клорних жанрів.

Значну допомогу в підготовці учнів до роботи з дитячою літературою, роз-
витку мовлення, а звідси – вільного спілкування – надають уроки з інтегрова-
ного курсу «Навколишній світ» (педагогічна технологія «Росток»). Уроки з «На-
вколишнього світу» є тим поштовхом, котрий необхідний дитині для вільного 
висловлення. На цих уроках виконується багато завдань творчого характеру: в 
усній та письмовій формі діти виражають свої думки, вчаться складати різнома-
нітні літературні тексти. Уже з 1-го класу діти залучаються до творчих робіт: вони 
самі складають казки, оповідання, невеличкі віршики, створюють частівки, за-
гадки, привчаються самостійно опрацьовувати додатковий матеріал за темою. 
Різноплановий інтегрований зміст курсу «Навколишній світ» дає можливість не 
тільки ознайомити учнів з елементами природничих наук: біології, географії, фі-
зики, хімії, астрономії з урахуванням вікових особливостей, а головне, розвива-
ти творчу особистість.

У зміст інтегрованого курсу «Навколишній світ» включені питання, які найбіль-
ше цікавлять дітей молодшого шкільного віку, а саме: їх навчання, спілкування, 
міжособистісні стосунки, природа, космос, виникнення людини, гострі проблеми 
цивілізації, побут, дозвілля тощо. Тому не дивно, що літературні твори за такою 
тематикою є найцікавішими для учнів. Аналіз поетичних творів для дітей молод-
шого шкільного віку про події та явища навколишнього світу показав, що заці-
кавленість у дітей викликають, зокрема, вірші про природу. Такі твори є вдячним 
матеріалом не тільки для розвитку мовлення дітей, а і їхньої спостережливості. 
Тема пір року широко представлена в найрізноманітніших жанрах дитячої літе-
ратури. Наприклад, при читанні витонченої поезії Миколи Вороного «На озері», 
де змальовується чарівна картина природи, діти отримують ще й виразне есте-
тичне задоволення:
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Верболозом, осокою
Молодою
Плесо озера ясне
Огорнулося і сяє.
Виграває
В сяйві сонця, мов скляне.

І пливуть по ньому хмари,
Мов примари
Сніжно-білі, осяйні,
Усміхаються і линуть –
Ніби гинуть
У прозорій глибині…

При ознайомленні з подібними творами маленькі читачі виразно уявляють собі 
й бурхливу літню зливу, і дзюрчання весняних струмків, і шелест осіннього листя, 
що тихо опадає додолу… У рядках поезії Павла Тичини «Дощ» перед уявним зором 
дітей виникає яскрава картина:

А на воді в чиїсь руці
Гадюки пнуться… Сон. До дна.
Війнув, дихнув, сипнув пшона –
І заскакали горобці!..

— Тікай! – шепнуло в береги.
— Лягай… – хитнуло смолки.
Спустила хмарка на луги
Мережані подолки.

Словесне мистецтво в цьому разі є й засобом естетичного подання відомостей 
про явища природи, і певним резервуаром зберігання інформації про навколишній 
світ. Поезія, темою якої є чарівний і різноманітний світ природи, становить значний 
пласт творів для дітей. Значення таких творів здебільшого полягає, як зазначало-
ся вище, у формуванні в уяві маленьких читачів художньої картини світу природи. 
Але не менш важливим є виховне спрямування дитячої поезії – ненав’язливо, без 
моралізаторства, прищепити дітям звичку допомагати ближнім, починаючи з найрідні-
ших – мами, тата, бабусі, дідуся, й закінчуючи випадковим перехожим або бездомним 
цуценям. Прикладом твору саме такого спрямування є поезія Олександра Пархоменка 
«Помічниця», на якій дитина вчиться добрих вчинків на прикладі старших:

Я матусю дожидаю.
Поглядаю, поглядаю
у вікно частенько,
дожидаю, дожидаю
із роботи неньку.

І на кухні, і в світлиці
підмела, прибрала
і водиці із криниці
два відра набрала.
                    (О. Пархоменко)

Для розвитку дитини важливим є мовленнєвий етикет, який виявляється в за-
своєнні дитиною найважливіших комунікативних формул, що використовуються в 
найтиповіших ситуаціях: звертання, вітання, прощання, вибачення, подяки тощо 
(«Навколишній світ», 2-й клас, автор Пушкарьова Т. О., розділ «Вчимося спілкува-
тись»). Основним джерелом засвоєння такого типу мовленнєвої поведінки для ди-
тини є передусім навколишнє мовне оточення, але не останню роль можуть відігра-
вати морально-етичні настанови, що їх подано через поетичні тексти:

Доброго ранку!
Я прокидаюсь разом із сонечком,
з ліжка стрибну – і мерщій до віконечка.
Бачу: синіє Дніпро за хатами,
в поле збираються тато і мама.
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Чемно вітаюся: «Доброго ранку!»
«Здрастуй, синочку!» – доноситься з ґанку.
                                            (В. Скомаровський)

Для дітей молодшого віку процес початку навчання в школі іноді може бути до-
сить болісним, що пов’язано з цілим комплексом проблем. Спостереження дово-
дять, що одним із шляхів, що полегшує цей складний процес і допомагає зняти син-
дром страху перед навчанням, є твори для дітей на шкільну тематику, вірші та пісні:

Жовте листя на тополі,
Летять у синяві хмарки.
Відкриті навстіж двері в школі, -
Ідуть до школи первачки.
З гілок тополь злітає листя,
Кружляє й падає до ніг.

Уперше діти урочисто
Переступають цей поріг.
Заходьте дружно та сміливо,
Маленькі учні, в світлий клас:
Життя цікаве та щасливе
Розпочинається для вас.
                                  (Н. Забіла)

Способом стимулювання навчального інтересу молодших школярів є теми, які їх 
найбільше цікавлять. Це, як показали результати дослідження, Космос, космічні тіла, 
зірки, планети. Підтримці цих уподобань та розвитку уяви учнів сприяють різнома-
нітні літературні твори відповідної тематики з фантазійним змістом:

Міжпланетний експрес
Гей, кому треба, в вагон підіймайсь!
Подано поїзд кур’єрський на Марс.
О восьмій годині, на час вечері,
Будем за графіком ми на Венері.
Далі зупинка у нас на Сатурні,
Там будуть ігри, розваги культурні.

Можемо Сонце об’їхати махом,
Потім шугати Чумацьким Шляхом.
І незабаром – не вспієш огледіться –
Вже перед нами Велика Ведмедиця.
Рушив у путь міжпланетний експрес,
Лиш смуга біліє в блакиті небес.
                                         (Дж. Родарі)

У процесі формування знань дитини про сучасний світ обов’язково виникають 
питання екологічної ситуації та гострих екологічних проблем сьогодення. Оминути їх 
не можна, аби виховати небайдужого мешканця планети, свідомого громадянина. 
У процесі проблемного розгляду такого матеріалу на уроках доволі ефективним ви-
являється залучення творів дискусійного змісту, які містять дилеми, що спонукають 
учнів до розв’язання певних суперечностей на доступному для молодшого віку рівні. 

Таким чином, ознайомлення учнів із найкращими здобутками фольклору та дитя-
чої літератури дає їм можливість зрозуміти важливість досконалого володіння мовою 
як засобом висловлення думок, спілкування, досягнення поставленої мети, пізнання 
навколишнього світу. Читання на уроках з курсу «Навколишній світ» об’єднує вивчення 
етнографії, історії, культури, світогляду свого народу і людства в цілому, виробляючи в 
учнів уміння спілкування й пізнання законів довкілля та суспільства. Читання і сьогодні є 
ефективним засобом засвоєння набутих людством знань й опанування головними мо-
ральними настановами. Крім того читання залишається одним з основних і ефективних 
засобів навчання, виховання та розвитку, який допомагає дітям визначити своє місце в 
навколишньому світі, засвоїти основні моделі поведінки в суспільстві.
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2.9. ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ 
В УЧНІВ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ

В основу вибору теми експериментальної роботи як складової комплексної 
Програми розвитку дітей «Росток», спрямованої на формування в молодших 
школярів цілісного сприйняття навколишнього світу, була покладена наукова 
ідея про необхідність використання різновидів мистецтва з метою стимулюван-
ня емоційно-чуттєвих форм осягнення дійсності. Сьогодні чітко усвідомлюється 
їх роль у розвитку суб’єкта навчального процесу. Поряд із набуттям знань емо-
ційно-почуттєві форми осягнення дійсності спонукають до особистісного пере-
живання навколишніх явищ і тим допомагають усвідомити їх розмаїття. Саме 
такі форми пізнання властиві мистецтву, яке набуває дедалі більшого значення 
в галузі педагогічних знань як своєрідний регулярний інструмент впливу на ста-
новлення особистості.

Мистецтво удосконалює здатність бачити, відчувати, споглядати. Мистецькі 
твори пропонують художні образи, безпосередньо звернені до сенсорної сфери 
учня й спрямовані на те, щоб «захопити» його, примусити співчувати і співпе-
реживати, нагадати про гармонії Всесвіту, недосяжні системному аналізові. Ці 
функції мистецтва і зумовлюють його ефективність у формуванні світосприйняття 
особистості.

Незважаючи на таку особистісну природу світогляду, тривалий час його зміст об-
межувався одномірним ідеологічним підходом, що продовжував догматизм і схо-
ластику педагогічних процесів. Крім ідеологічного аспекту, актуальним для освіти 
було формування наукового світогляду, тобто звернення до сфери знань і почуттів 
учнів. Це нерідко призводило до нав’язування учням певного напряму думок без їх 
перетворення на власні переконання, гальмувало вироблення глибокого індивіду-
ального осягнення кожним суб’єктом духовних цінностей.

Але знання про світ ширші за будь-які ідеологічні уявлення та наукові закономір-
ності. Різноманітні відношення у системі «природа – суспільство – людина» розвива-
ються в єдності раціональних і емоційних форм осягнення дійсності, загальних і не-
повторно – суб’єктивних. Справедливість цього твердження доводить той факт, що 
у структурі світоглядної орієнтації людини розрізняють світосприйняття, світоспогля-
дання, світорозуміння. З них три (світовідчуття, світоспоглядання і світосприйняття) 
належать до емоційно-почуттєвої сфери, яка завжди є неповторно-індивідуальною, 
і лише одна зі структур – світорозуміння – до раціональної сфери людини. Всі вони 
не існують у «чистому вигляді», оскільки цілісна структура світогляду узагальнює 
різнорівневі уявлення про світ, про спрямованість подій у світі, про сенс людського 
життя тощо. Проте залежно від того, яке місце посідають ці образи у структурі сус-
пільної свідомості людини, виокремлюються філософський (або ідеологічний), нау-
ковий (який формується точними науками), релігійний світогляди.

У системі загальної освіти, як правило, передбачалося формування наукового й 
філософського видів світогляду. Щодо художнього, то завдання його формування в 
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учнів ніяк не фіксувалося традиційною педагогікою. Навіть в офіційних програмних 
документах не йшлося про реалізацію світоглядної функції мистецтва, його виховна 
та розвивальна функції зазначалися, а світоглядна – ні.

З позиції особистісно орієнтованого підходу, однією з провідних тез якого є роз-
криття в навчально-виховному процесі цілісної і гармонійної картини світу, збага-
ченої розмаїттям відчуттів, з повноцінним відтворенням у ній різноманітних явищ 
культури, змінилося і розуміння світоглядної функції мистецтва як синтезу чуттєвих 
образів, які сприяють сенсорному розвитку особистості.

Саме на цьому і було зроблено акцент у визначенні концептуальних положень 
експериментальної роботи, якими є:

— інтегративний підхід до викладання мистецьких дисциплін;
— оволодіння розмаїттям художньо-мовних засобів мистецтва.
Крім проведення уроків образотворчого мистецтва і музики, експериментом 

передбачалася організація позаурочних знань театрального гуртка, спрямовано-
го на інтеграцію мистецьких знань і особистісних уявлень у художньому синтезі, 
який розкриває процеси взаємопроникнення засобів виразності (візуальних, слу-
хових, пластичних), ефект їх трансформації в єдине ціле полісенсорного впливу 
на емоційно-почуттєву сферу учнів. Відомо, що театр перетворює окремі мисте-
цтва як його складові в новий тип специфічної образності, з притаманним цьому 
сполученням мовно-виражальних засобів, які викликають у процесі сприйняття 
нашарування пов’язаних між собою відчуттів. Наприклад, він не механічно поєд-
нує мистецтво маленького актора, режисури, музики, живопису, а надає їм іншої 
якості як компонентам синтетичного сценічного образу, який підпорядковуєть-
ся єдиному художньому задуму та архітектоніці його творчої реалізації. Завдя-
ки цьому окремі засоби виразності набувають ширшого системного значення, 
пронизуючи всі елементи художнього синтезу. Так, музична інтонація спрямовує 
темпоритм акторської мови, темброву палітру звучання всієї дитячої вистави, 
образи живопису визначають просторову композицію драматичної дії, пластику 
рухів. У такий спосіб взаємопроникнення окремих видів мистецтва спричиняє їх 
збагачення і допомагає усвідомити зв’язки художньої мови.

Отже, на прогностичному етапі експерименту проводились педагогічні спо-
стереження, мета яких полягала у встановленні характеру художньо-пізнаваль-
ної діяльності учнів, а саме процесу засвоєння ними основних засобів виразності 
з різних видів мистецтва. Дидактичними ланками такого засвоєння були: сприй-
няття художнього матеріалу, його осмислення, запам’ятовування елементів ху-
дожньої мови та їх міжсенсорних характеристик, використання засобів худож-
ньої мови у виконанні завдань, спрямованих на творче самовираження. При цьо-
му враховувалась роль кожної з названих ланок процесу засвоєння художньої 
мови, їх відносна самостійність у розвитку здатності до творчого самовираження 
опанованими засобами мистецтва.

Одержані результати можна узагальнити такими попередніми висновками.
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1. Основою реалізації інтегративного принципу використання різновидів мисте-
цтва у формуванні в учнів цілісної художньої картини світу є опанування специфіки 
мовно-виражальних засобів.

2. Інтеграція має відбуватися на двох рівнях: теоретичному (знань та понять) і ем-
піричному (суб’єктивні міжсенсорні асоціації, які виникають у процесі художнього 
сприйняття).

3. Провідним принципом викладання мистецьких дисциплін є стимулювання по-
треби творчого самовираження учнів.

4. Доцільними видами творчого самовираження слід вважати використання взаємо-
зв’язку зорово-слухових уявлень для комплексної характеристики явищ навколишнього 
світу та їх сенсорної диференційованої вербальної оцінки.

5. Доведено позитивний вплив інтегрованого підходу до вивчення мистецтва на 
загальну якість навчання учнів.

2.10. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ 
НАВЧАННЯ ЗА ІНТЕГРАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

Для сучасного етапу розвитку освіти характерна суперечність між соціальною по-
требою у формуванні цілісної особистості, здатної до саморозвитку, і поширеною 
диференціацією навчання; ускладненням змісту освіти за рахунок запровадження 
нових дисциплін і часом, відведеним для їх засвоєння. Теперішня система освіти 
часто страждає від недооцінки інтеграції, особистісного та діяльнісного підходів у 
реалізації навчально-виховних задач. Це спостерігається й у підготовці майбутньо-
го вчителя. Тому актуальною для сучасної освіти є проблема розроблення навчаль-
но-методичного забезпечення навчального процесу на засадах інтегративного під-
ходу. Результати досліджень доводять, що це сприяє підвищенню ефективності нав-
чання та самореалізації особистості вчителя.

Конкретним кроком у розв’язанні виявлених суперечностей стає введення в на-
вчальний процес інтегрованих курсів на нових концептуальних засадах, а саме:

• забезпечення переваги практичних, пошукових методів навчання над словес-
ними, діяльнісних над споглядальними, творчих над репродуктивними;

• реалізація руху від емпіричного рівня засвоєння навчального матеріалу до кон-
цептуального, від тематичного до проблемного, від гносеологічного до особистісного.

Дослідники проблеми впровадження інтегрованих курсів у навчальний процес 
зазначають, що поширення методу інтеграції навчальних дисциплін, основна мета 
якого полягала у поліпшенні підготовки учнів середньої школи, відбулося ще на по-
чатку ХХ ст. Інтегрований підхід почав активно впроваджуватись і дістав підтримку 
в різних країнах світу в 70–80-х роках ХХ ст. Було створено нові інтегровані курси в 
різних галузях освіти. Головне завдання таких курсів – формування цілісного, інте-
грованого уявлення учнів про світ, підготовка до вивчення природничих дисциплін, 
встановлюючи зв’язок між ними на основі законів природи.
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Спостереження свідчать про те, що інтегративно-діяльнісний підхід до оновлен-
ня змісту і методів навчання, поєднання навчальних дисциплін у цілісну освітню си-
стему сприяє розвитку особистості дитини, залученню її до культурних цінностей, 
гуманізації освіти, вдосконаленню стилів і методів спілкування в процесі навчання.

Результати теоретичного аналізу проблеми доводять, що інтеграція знань може 
виступати однією з основних форм організації змісту освіти на основі єдності законів 
природи, цілісності сприйняття суб’єктом навколишнього світу. О. Я. Савченко, під-
креслюючи позитивний вплив інтеграції на процес навчання, зазначає: «Одним із 
напрямів методичного збагачення уроків є проведення їх на основі інтеграції змісту, 
відібраного з кількох предметів і об’єднаного навколо однієї теми. Це об’єднання 
має на меті інформаційне й емоційне збагачення сприймання, мислення і почут-
тів учнів завдяки залученню цікавого матеріалу, що дає змогу з різних боків пізнати 
якесь явище, поняття, досягти цілісності знань» [471, с. 87].

Сучасні Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної 
школи [499] припускають інтегровану побудову навчального процесу. В цьому нор-
мативному документі передбачена варіативність у конкретній реалізації того чи ін-
шого предмета й інтегровані курси. Курс освіти на варіативність не тільки не виклю-
чає руху до інтеграції, а навпаки, створює для цього сприятливі умови.

У процесі дослідження ми намагалися з’ясувати особливості інтегрованого під-
ходу до навчання і його відмінність від предметного. Було з’ясовано, що по-перше, 
інтегрований курс за змістом ширший за будь-який предметний курс, оскільки поєд-
нує основи кількох наукових галузей: фізики, астрономії, хімії, географії, екології, іс-
торії, соціальних дисциплін, художної праці, технології і навіть фізичного виховання.

Досвід інтегрованого навчання в ряді вітчизняних шкіл і аналіз світової практики інте-
грації змісту освіти дають змогу виокремити кілька можливих моделей інтеграції.

1. Одна з цих моделей – інтегрований курс, що поєднує кілька предметів з однієї 
освітньої галузі, наприклад природничої. При цьому частка змісту різних предметів – 
майже однакова. Взаємопроникнення предметів виводить зміст інтегрованого курсу на 
якісно новий рівень. Саме така модель реалізована нами в курсі «Навколишній світ».

2. Інший варіант інтеграції – поєднання навчальних предметів з однієї освітньої 
галузі переважно на базі однієї дисципліни. У такій моделі можливе поєднання в 
систему різних, але близьких освітніх галузей, а також предметів близьких освітніх 
галузей, де один із предметів зберігає свою специфіку, а інші виступають як допо-
міжна основа. Прикладом реалізації такої моделі інтеграції може бути інтегрований 
курс словесності, у змісті якого поєднуються література, мова, історія, образотворче 
мистецтво, тобто достатньо близькі предмети гуманітарного циклу.

3. У процесі дослідження ми з’ясували, що існування варіативної частини на-
вчального плану дало можливість створювати таку модель інтегрованих курсів, у 
яких поєднуються предмети з віддалених, різнопланових освітніх галузей. У школах 
із поглибленим вивченням окремих предметів зміст навчання переломлюється че-
рез профільну специфіку, наприклад: спецкурси типу «Математика й економіка», 
«Фізика і економіка».
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4. Вивчення інноваційних процесів оновлення змісту освіти в різних закладах 
освіти показало, що можлива така модель інтеграції знань, в якій наступна тема (на 
базі окремої галузі знань) випливає з попередньої. Так, у курсі краєзнавства «Ми 
сумчани» (курс було розроблено нами у процесі дослідження) й аналогічних курсах 
розділ «Історія міста» обумовлює необхідність вивчення таких тем, як «Економіка 
міста», «Географія міста». Така послідовність тем допомагає зберегти логіку пред-
метної освіти, не розділяючи її предметний зміст на окремі галузі знань. Для цієї мо-
делі інтеграції характерний високий ступінь взаємозумовленості, підпорядкованості 
всіх її елементів. Навчальні цілі будуються на основі предметного знання, сприяють 
оволодінню логікою його розгортання, основними концептуальними поняттями і 
положеннями, даючи змогу тим самим чітко окреслити очікувані результати навчан-
ня. Послідовність навчального матеріалу визначається логікою предмета і розвит-
ком процесу пізнання.

5. Ми переконались у процесі дослідження, що можлива і така модель інтеграції 
знань, коли вони поєднуються навколо загальних для кількох предметів проблем 
або ідей, які враховують потреби, інтереси, можливості й накопичений життєвий 
досвід учнів. У такому випадку інтеграція різних освітніх сфер знання стирає грані 
між предметами, даючи змогу розглянути величезне число зв’язків, відновлюючи 
у свідомості дитини єдність і цілісність досліджуваного світу. Навчальні дисципліни 
виступають як засіб, за допомогою якого школярі продовжують займатися про-
блемами і питаннями, які їх цікавлять найбільше. Хоча навчальний процес у цій 
ситуації не може бути спланований заздалегідь, учитель попередньо готує не-
обхідні матеріали і засоби для того, щоб активізувати учнів. Сам він при цьому 
відіграє роль порадника і помічника. Побудовані в такий спосіб інтегровані курси 
вирізняються високим ступенем співробітництва вчителя й учнів, гнучкістю, особи-
стісним підходом до навчання. Такі інтегровані курси цінні тим, що готують учнів до 
керування процесом власного навчання і життя.

6. У процесі дослідження було виявлено ще одну модель інтеграції. Вона пе-
редбачає, що дисципліни і курси групуються навколо суспільно значимої про-
блематики, законів розвитку суспільства. Найчастіше така модель використову-
ється у викладанні соціальних і суспільних дисциплін, наприклад у курсі «Лю-
дина і світ». Критерієм добору змісту навчання в цих курсах стає актуальність 
проблематики для життя і суспільства. Особливе значення надається процесу-
альному аспекту вирішення проблем, людським стосункам, набуттю суспільних 
навичок. Набуття наукових знань тут відступає на другий план. Іншими прикла-
дами реалізації такої моделі інтеграції можуть бути курси, побудовані на основі 
всеохоплюючих соціальних проблем, життєвого досвіду, наприклад: «Влашту-
вання шкільного садка», «Шкідливі звички і здоров’я», де розглянуті худож-
ні, соціологічні, психологічні, біологічні, філософські аспекти цієї проблеми. 
Навчальні матеріали таких курсів вирізняються різноманітністю і добирають-
ся вчителем з різних джерел (життєвих ситуацій, документів, матеріалів пре-
си тощо). Учні широко залучаються до суспільно корисних робіт. У цій ситуації 
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досягаються єдність і практична спрямованість навчання, цілісність сприйняття 
світу, що забезпечується за рахунок інтеграції галузей знання, їхньої підпоряд-
кованості досліджуваному предмету.

Результати дослідження дають змогу зробити висновок, що широке використання 
інтеграції в змісті освіти відрізняється від традиційного навчання певними перевагами.

До переваг інтегрованого навчання ми відносимо й особистісну значущість про-
цесу навчання, активність школярів у навчальному процесі, можливість ефективно 
реалізувати ідеї особистісно орієнтованого навчання, індивідуальний підхід до учня, 
формування самостійності, відповідальності, здатності до самоосвіти, уміння плану-
вати власну діяльність.

Як правило, мета навчання планується учнем і вчителем спільно, навчальний 
процес, підпорядкований інтересам школяра (групи), його зміст, у окремих випад-
ках, відбирається та систематизується самими учнями. Ступінь участі учня в пізна-
вальному процесі, його старання й докладені зусилля також оцінюються спільно. 
Ефективно використовуються такі форми навчальної діяльності, як конструювання, 
інтерв’ювання, самостійна підготовка навчальних матеріалів.

Дослідження виявило також основні труднощі втілення інтегрованого навчання в 
практику роботи закладів освіти: це брак спеціально розробленої наочності для реалі-
зації такого навчання, відсутність необхідної кваліфікації учителів. Саме недостатня під-
готовка майбутніх вчителів до викладання інтегрованих курсів є в перспективі основною 
проблемою їх ефективного впровадження у практику роботи школи.

Отже, інтеграція приводить до більш зацікавленого, особистісно значущого 
й осмисленого їх сприйняття, що підсилює мотивацію, дає можливість ефек-
тивніше використовувати навчальний час за рахунок виключення дублювання і 
повторів, неминучих під час викладання розрізнених предметів. Систематичне 
й органічне підкріплення понять і навичок на новому предметному матеріалі 
сприяє формуванню певних умінь, а головне, бажання використовувати раніше 
набуті знання.

У процесі дослідно-експериментальної роботи ми виявили кілька факторів, які 
можна вважати інтегруючими. Це можуть бути такі компоненти змісту освіти, які 
включаються в інший зміст або поєднуються в системи вищого порядку, не втрача-
ючи водночас своєї специфіки. Ці фактори відіграють роль єдиної систематизуючої 
основи змісту. Важливо, щоб досягалася спільність, а ступінь і рівень утвореного ін-
тегрованого змісту можуть бути різними.

Прикладом інтегруючого фактора може бути природниче знання, представ-
лене змістовною лінією «Людина і світ», але таке, що далеко виходить за межі 
курсів, які утворюють його. В умовах гуманізації змісту освіти, у тому числі при-
родничо-наукової, інтегровані знання вже доволі широко використовуються в 
курсах фізики, хімії, біології, географії (наприклад, інформація про життя вче-
них, про їх відкриття). Зокрема, історія як інтегруючий фактор в інших навчаль-
них курсах може бути представлена у вигляді інтегрованого розділу (історія фі-
зики, біології, хімії, географії).
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Математику як науку також можна вважати інтегруючим фактором стосовно ін-
ших предметів. Адже математика є «мовою» науки, отже, вона може «працювати» 
як у природничо-науковій, так і в гуманітарній сфері. Наприклад, створені й вико-
ристовуються спецкурси «Математичні методи в роботі з історичними документа-
ми», «Математичні методи в лінгвістиці». За педагогічною технологією «Росток» 
розроблено курс «Елементи теорії імовірності».

Інтегруючим фактором є сьогодні і наука інформатика, не тільки як відповідний 
навчальний предмет, а і як специфічна сфера змісту освітнього процесу (ідеться про 
загальну інформатизацію змісту). Школа вже має значний досвід вивчення способів 
кодування інформації в курсах відповідних предметів: метафори й епітети в літера-
турі, математичні знаки в математиці, фізичні – у фізиці, хімічні – у хімії тощо.

Останнім часом активну інтегруючу функцію починає виконувати екологічний 
компонент змісту. Уже існують такі навчальні курси, як «Екологія» та інші курси 
подібної спрямованості. Оскільки через ці курси неможливо виконати всі завдан-
ня екологічної підготовки учнів, започатковано спроби екологізувати зміст кожної 
предметної й освітньої галузі. Так, у межах науково-педагогічного проекту «Росток» 
на базі ЗОШ № 18 м. Миколаєва розроблено інтегровані спецкурси екологічного змі-
сту: «Фізика і екологія», «Хімія і екологія».

Аналіз науково-педагогічної літератури показав, що для вирішення проблеми ін-
теграції уявлень учнів про навколишній світ пропонуються різні підходи: історичний, 
особистісний, суспільний, антропологічний, культурологічний тощо.

Антропологічний підхід передбачає побудову всього навчального процесу на 
підставі вивчення біографій суспільних і політичних діячів, вчених та дослідників, 
поетів і письменників, художників та композиторів; особистісний підхід спирається 
на аналіз навчальних ситуацій; соціальний – на добір матеріалу з урахуванням його 
придатності в повсякденному житті. Для нього характерна ситуативна орієнтація, 
коли потрібно виконати реальне життєве завдання (прочитати газету, написати за-
яву про прийняття на роботу, обчислити складні діаграми тощо).

Для визначення змісту освіти за культурологічного підходу використовуються 
стійкі, принадні для всього суспільства в цілому аспекти життя, знань, оцінки й 
відносини.

Важлива умова для виявлення системоутворюючого фактора інтеграції – пошук 
підстави для об’єднання. При цьому під цим фактором ми розуміємо ідеї, явища, 
поняття, предмети, здатні об’єднати в цілісну єдність компоненти системи, стимулю-
вати діяльнісний прояв, зберегти визначений і необхідний ступінь волі компонентів, 
забезпечити саморегуляцію нової системи, її саморозвиток.

Зважаючи на висновки наукового дослідження проблеми формування інтегро-
ваних уявлень про світ на основі інтегрованого курсу «Навколишній світ», ми нама-
гались відобразити глибокі взаємозв’язки, які існують між гуманітарними, природ-
ничими, екологічними, етичними, естетичними, моральними та іншими аспектами 
процесу пізнання світу.

Дослідження показало, що інтеграція змісту навчального курсу впливає на ме-
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тоди і технології його викладання. У процесі розроблення методики курсу «Навко-
лишній світ» ми інтегрували елементи методик різних навчальних курсів (зокрема, 
елементи методик біології, фізики, хімії, географії і навіть музики, образотворчого 
мистецтва, трудового навчання, фізичного виховання тощо). Нами було використано 
як нові, так і традиційні методи та способи викладання. Наприклад елементи сен-
сорних методів поєднуються з елементами ігрових, діалогових; експериментальні 
методи поєднуються з вербальними, художніми.

Розробляючи курс «Навколишній світ», ми виходили з того, що особистість 
учня, його індивідуальність, вікові особливості розвитку мають бути головними 
й визначальними чинниками побудови методики навчання. У процесі побудови 
змісту курсу, крім основних дидактичних принципів, було враховано принципи 
гуманітаризації, інтеграції і наступності. Принцип гуманізації спрямовує його на 
пріоритет гуманітарних цінностей суспільства. Принципи інтеграції і наступності 
зробили можливим вирішення проблеми послідовності й наступності навчання 
під час переходу учнів з початкової до середньої школи. Відповідно до цього 
чітке висвітлення цілісності і єдності навколишнього світу, взаємозв’язків та вза-
ємозалежностей у природі, нерозривного зв’язку живого й неживого у природі, 
єдності людини і природи – все це пропедевтичні завдання курсу «Навколишній 
світ», які мають бути розв’язані перед наступним етапом у розвитку природни-
чо-наукового світогляду учнів, а саме систематичним вивченням курсів фізики, 
хімії, біології, географії.

 Важливим фактором, який сприяє ефективності формування інтегрованих 
уявлень учнів про навколишній світ, є творче ставлення вчителя. Це дає змогу 
збагатити методику курсу значною кількістю нових засобів і прийомів, значно 
активізує дослідницько-пошукову та навчальну роботу. Так, у процесі творчої 
співпраці з учителями (Сумська класична гімназія) був розроблений новий ін-
тегрований навчальний посібник для 1-го класу з письма та розвитку мовлення 
у двох частинах «Дзвіночок» зміст якого тісно пов’язаний з курсом «Навколиш-
ній світ». Особливості нового посібника – творча, розвивальна спрямованість, 
інтегрований зміст, дали можливість використовувати його для формування ін-
тегрованих уявлень учнів про навколишній світ на уроках з письма та розвитку 
мовлення. Посібник має власну логічну структуру і побудований за принципом 
поступового зростання навчального навантаження із застосуванням цікавого 
розвивального матеріалу, що сприяє підвищенню ефективності уроку, спрощує 
підготовку вчителя до нього.

Нові аспекти інтеграції уявлень учнів про світ розглядались у процесі опрацюван-
ня курсу математики для чотирирічної початкової школи і 5–6-х класів (автор Пе-
терсон Л. Г.), а також нового курсу «Елементи теорії ймовірностей» для 6–7-х кла-
сів основної школи за педагогічною технологією «Росток». Результати дослідження 
доводять, що такі особливості курсу математики, як цілісна логічна будова, особи-
стісно, діяльнісно й культуроорієнтовані підходи до навчання учнів, сучасний випе-
реджальний зміст з урахуванням нових математичних технологій сприяють достат-
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ньо ефективному розвиткові абстрактного, логічного, алгоритмічного, варіативного 
мислення, вміння учнів генерувати ідеї, висловлювати і грамотно пояснювати свої 
думки, розв’язувати задачі високого ступеня складності.

Основними завданнями курсу «Елементи теорії ймовірностей» є розвиток варі-
ативного мислення учнів, а також пропедевтика вивчення ймовірнісних закономір-
ностей у природі та суспільному житті людини. Світовий досвід, результати нашого 
дослідження свідчать, що введення цього або подібних курсів у навчально-вихов-
ний процес позитивно впливає на розумовий розвиток учнів, мотивацію навчання, 
формування реалістичного ставлення до нього, на процеси адаптації дитини до змін 
в особистому та суспільному житті.

Цікаві результати дослідження інтегративно-діяльнісного підходу до модерні-
зації змісту навчання було отримано у процесі аналізу педагогічного досвіду в 
розробленні програм і навчальних посібників з інтегрованих курсів словесності, 
а також іноземних мов, у яких використані міжпредметні зв’язки з курсом «Навко-
лишній світ» для початкової і основної школи.

Дослідно-експериментальна робота з визначення змісту курсів словесності, іно-
земних мов та методів їх викладання проводилась методичним об’єднанням вчите-
лів словесності та кураторів (м. Суми) і кафедрою іноземних мов Сумської класичної 
гімназії протягом 1996–2006 рр. У курсах словесності інтегрувалися знання з мови, 
літератури, історії та культури. Результати дослідження показали, що названі інте-
гровані курси мають суттєве виховне значення. Моральні, етичні, естетичні, пробле-
ми у змісті цих курсів розглядаються на історичному та літературному матеріалі й 
дають змогу реалізувати на практиці діяльнісний підхід до навчання і виховання. 
У ході дослідження було отримано позитивні результати при застосуванні методу 
порівняльного вивчення історичних культур на основі інтеграції типу «викладання за 
епохами», використанні методичного комплексу з англійської мови для початкової 
та основної школи (авторські програми, підручники), а також методичних посібників 
до інтегрованих факультативних курсів старшої школи: «Гіди-перекладачі» та «Діло-
ва англійська мова».

Аналіз психологічної літератури, а також результати наших досліджень підтвер-
дили, що 10–11 років – це вік, коли у свідомості дитини світ ще не поділяється на фі-
зичні, хімічні та біологічні явища, а постає цілісним і різноманітним. Тому інтеграція 
змісту виявляється доволі ефективною для розумового розвитку дитини на вказано-
му етапі. Інтегративні курси, які взаємодіють між собою змістовно та методично й 
побудовані на принципах особистісно, діяльнісно та культуроорієнтованих підходів, 
відіграють велику роль у вирішенні проблем наступності навчання, розумового, мо-
рального, екологічного, естетичного виховання учнів під час переходу від початкової 
до основної школи.
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РОЗДІЛ ІІІ

ДІЯЛЬНІСНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

3.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНІСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Для реалізації сучасних вимог суспільства до освіти у педагогічній практиці ви-
користовується діяльнісна технологія навчання. Поряд із традиційними питаннями 
«Чому навчати?» і «Як навчати?» вчитель сьогодні має розуміти, як учити так, щоб 
ініціювати у дітей власні питання і пошуки: «Для чого мені вчитися?» і «Як мені вчи-
тися?». Для цього вчителю слід осмислити й прийняти ідею системно-діяльнісно-
го підходу як основи сучасних стандартів освіти, знати й ефективно застосовувати 
інноваційні методики та технології, бути професійно компетентним.

На думку багатьох дослідників, діяльнісна педагогіка ґрунтується на врахуванні 
психічних процесів, розвиток яких необхідний для успішного ведення діяльності: ес-
тетичного сприйняття, образного мислення, уявлення, емоційно-позитивного став-
лення до дійсності, а також пам’яті й уваги. Метод навчання, коли учень не набуває 
знань у готовому вигляді, а здобуває їх сам у процесі власної навчально-пізнавальної 
діяльності, є діяльнісним методом. 

Німецький педагог-демократ XIX ст. Адольф Дістервег, чиї ідеї значно випередили 
час і є актуальними для розвитку освіти XXI ст., писав що учня, треба привести до того, 
щоб він сам знаходив відомості науки, самостійно їх опановував: «Такий метод навчан-
ня найкращий, найважчий, найрідкісніший. Труднощами пояснюється рідкість його за-
стосування. Викладання, читання, диктування порівняно з ним дитяча забавка…» [159]. 
На думку А. Дістервега, діяльнісний метод навчання є універсальним і його слід було б 
упроваджувати не тільки в початкових школах, а й у всіх школах, навіть у закладах вищої 
освіти. Цей метод доречний скрізь, де набувають знань, для будь-кого, хто навчається. 
Тобто для того, щоб знання учнів були результатом власних пошуків, необхідно організу-
вати ці пошуки, розвивати їх пізнавальну діяльність.

Психологічним підґрунтям діяльнісної технології навчання є розуміння діяльності 
як засобу розвитку особистості в цілому, концепція розвивального навчання як стра-
тегія модернізації змісту освіти, розроблена на основі положень Л. С. Виготського, 
теорія ампліфікації (збагачення) розвитку особистості дитини, розроблена на основі 
досліджень О. В. Запорожця, дослідження структури діяльності у працях П. Я. Галь-
періна, О. В. Запорожця, О. М Леонтьєва.

У вітчизняній психології утвердився діяльнісний підхід до формування людини як 
особистості. Л. С. Виготський [99], О. М Леонтьєв [298], Д. Б. Ельконін [557] обґрунту-
вали періодизацію психічного розвитку дитини, розкрили процес розвитку її психіки як 
зміну провідних типів діяльності. Провідна діяльність у психології розуміється як така, 
розвиток якої зумовлює найголовніші зміни в психічних процесах і психологічних осо-
бливостях особистості на цій стадії. Відповідно до положень педагогічної психології, у 
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молодшому шкільному віці провідною є навчальна діяльність. Вона визначає перспек-
тиви психічного розвитку, становлення особистості школяра. Під впливом навчальної 
діяльності предметом пізнання молодших школярів стають не тільки явища навколиш-
ньої дійсності, а й внутрішній світ людини. У молодших школярів починає формуватися 
здатність до морального самопізнання, відбувається ініціалізація – освоєння соціально-
го досвіду, формується прагнення стати причетним до суспільства.

Керуючись діяльнісним підходом до формування особистості, Д. І. Фельдштейн 
[527] розглядає її становлення в онтогенезі як особливу форму прояву соціального 
розвитку. Вихідним пунктом його дослідження є положення про те, що в процесі он-
тогенезу дитина набуває суспільного досвіду, тобто відбувається її ініціалізація. Вод-
ночас вона стає самостійнішою, тобто відбувається процес її індивідуалізації. Інакше 
кажучи, процес розвитку особистості є єдністю цих двох взаємозалежних компонен-
тів – соціалізації та індивідуалізації. Причому окремі вікові періоди роблять свій спе-
цифічний внесок у процес формування особистості.

Діяльнісна технологія навчання дає змогу розвивати у дітей здібності та якості, що 
забезпечують їх успішність не тільки в навчальній діяльності, а загалом у різних аспектах 
життєдіяльності. Цей педагогічний інструментарій дає можливість організувати освітню 
діяльність і взаємодію учасників освітнього процесу системно, на засадах діяльнісно-
го підходу, передбаченого новими освітніми стандартами. В основу діяльнісної техноло-
гії покладено метод рефлексивної самоорганізації (загальна теорія діяльності – Г. П. Ще-
дровицький, О. С. Анісімов та ін.), і водночас вона містить усі етапи глибокого і міцного 
засвоєння знань (П. Гальперін). Завдяки цьому учні можуть на уроках системно тренува-
ти весь спектр універсальних навчальних дій, що визначають уміння вчитися.

Як приклад наведемо структуру уроків відкриття нового знання й опорну схему (Л. Пе-
терсон), яка допомагає вчителям співвідносити між собою різні типи уроків і виявити їхню 
загальну методологічну основу – схему рефлексивної самоорганізації: (рис. 3.1)

Рис. 3.1. Структура уроків відкриття нового знання й опорна схема:
1 – мотивація до навчальної діяльності; 2 – актуалізація і фіксування індивідуальних труднощів 

у пробній дії; 3 – виявлення місця і причин труднощів; 4 – побудова проекту виходу з утруднення; 
5 – реалізація побудованого проекту; 6 – первинне закріплення в зовнішньому мовленні; 7 – само-
стійна робота із самоперевіркою; 8 – включення у власну систему знань і повторення; 9 – рефлексія 
навчальної діяльності
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Аналіз вимог до кожного етапу уроку показує, що учні мають можливість:
(1) – тренувати свої здібності до самовизначення і планування співпраці з учите-

лем і однолітками; 
(2) – виконувати пробну навчальну дію, фіксувати свої утруднення; 
(3) – виявляти й формулювати проблему, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; 
(4) – враховувати різні думки, ставити перед собою мету, вибирати спосіб і засо-

би її реалізації, планувати; 
(5) – працювати за планом, висувати гіпотези, самостійно будувати способи 

розв’язання проблем, шукати інформацію, отримувати з текстів потрібну інформа-
цію, моделювати, враховувати різні думки й узгоджувати спільну позицію;

(6, 8) – використовувати моделі, усвідомлено і довільно будувати свої висловлю-
вання, виконувати дії за алгоритмом; 

(7) – здійснювати самоконтроль, критеріальну самооцінку і корекцію власних дій; 
(9) – виконувати рефлексію діяльності, проводити самооцінку її результатів. 
Крім того, під час таких уроків в учнів активно розвиваються пізнавальні процеси 

і вольова саморегуляція в ситуації утруднення. Учні активно включаються в процес 
відкриття нового знання, стають суб’єктами навчальної діяльності. Вони розуміють 
нові правила і поняття, а не механічно заучують їх.

Після того як на уроці відкриття нових знань (поняття, спосіб дії) учні щось 
«відкрили», виникають запитання: «Як організувати подальшу роботу, щоб це 
знання було засвоєно кожним учнем? Як організувати цю роботу з користю для 
розвитку особистості учня? Чи можна досягти цих цілей шляхом формального 
виконання певної кількості завдань нового типу?». Практика показує, що тільки 
знайшовши самостійно свою помилку, зрозумівши її причину і виправивши, учень 
здатен надалі уникати цієї помилки під час виконання аналогічних завдань. На-
буті в ході цієї роботи вміння самоконтролю, корекції і самооцінки стануть тими 
метапредметними результатами навчання, які залишаться в їх арсеналі й після 
школи. Тому важливо процес формування необхідних умінь і навичок застосу-
вання нового знання будувати на основі методу рефлексії, тобто зробити розви-
вальним. При цьому на уроках, які традиційно називалися уроками повторення і 
закріплення, будуть не тільки відпрацьовуватися предметні вміння та навички, а 
й одночасно формуватися універсальні навчальні дії. Такі уроки отримали назву 
уроків рефлексії.

Крім уроків відкриття нового знання і рефлексії в дидактичній системі діяльнісно-
го методу виокремлено ще два типи уроків діяльнісної спрямованості:

— розвивального контролю;
— систематизації знань.
На уроках розвивального контролю учні беруть участь у процесі перевірки за-

своєння знань, контролюють себе і виконують самооцінку. На уроках побудови 
системи знань – будують маршрут вивчення курсу, роблять узагальнення, систе-
матизують вивчені знання, визначають галузь їх застосування і намічають шляхи 
подальшого розвитку.
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Таким чином, діяльнісна технологія дає можливість педагогу проводити уроки 
так, що діти самі виконують повний комплекс універсальних навчальних дій.

Діяльнісна технологія має інтегративний характер: у ній синтезовані ідеї з кон-
цепцій педагогіки і психології з позицій наступності. При реалізації кроків 1, 2, 
5–9 виконуються вимоги технології демонстраційно-наочного навчання; кроки 2–8 
забезпечують системне виконання учнями всіх етапів, виокремлених П. Я. Гальперіним, 
необхідних для глибокого і міцного засвоєння знань; завершення 2-го кроку пов’я-
зане зі створенням труднощів у діяльності («колізії»), що, на думку Л. В. Занкова, є 
необхідною умовою реалізації завдань розвивального навчання. На етапах 2–5, 7, 9 
забезпечуються вимоги до організації навчальної діяльності учнів, розроблені В. 
В. Давидовим.

Отже, структура навчальної діяльності за діяльнісною технологією містить у собі 
систему діяльнісних кроків.

1. Мотивація (самовизначення) до навчальної діяльності.
Мета: мотивувати (самовизначитися) учнів до навчальної діяльності. Цей етап 

процесу навчання передбачає усвідомлений перехід учня з життєдіяльності в про-
стір навчальної діяльності, для чого організовується його мотивування до діяльності 
на уроці, а саме:

1) актуалізуються вимоги до учня з боку навчальної діяльності («треба»);
2) встановлюються тематичні рамки («можу»);
3) створюються умови для виникнення в учня внутрішньої потреби у включенні в 

навчальну діяльність («хочу»).
Незважаючи на малу тривалість вказаного етапу (1–2 хв), його правильне про-

ведення має дуже важливе значення, оскільки мотивація є необхідною умовою 
входження в діяльність. Тому зупинимося на ньому докладніше. Процес мотива-
ції суб’єкта діяльності (учня) полягає в розумінні й прийнятті ним на особистісно 
значущому рівні пропонованих до нього вимог, у цьому випадку — норм навчаль-
ної діяльності («треба» – «можу» – «хочу»). Організація розуміння («треба») по-
лягає в тому, що учні актуалізують уявлення про прийнятих у класі на цьому етапі 
навчання вимогах до них як школярів (наприклад, правила комунікації, норми 
поведінки на уроці, тобто вимоги до того, як вони будуть «вчитися»). Тому поча-
ток уроку має містити повторення відомих учням правил організації навчального 
процесу. Тут же виокремлюються змістовні рамки уроку («можу»). З викладеного 
випливає, що такі поширені у практиці роботи вчителів прийоми, як подорож на кос-
мічному кораблі, запрошення на день народження до казкового героя та ін., нічого 
спільного не мають із розумінням норми навчальної діяльності. Вони спрямовані 
на те, аби викликати в дітей гарний настрій, привернути їхню увагу, щоб вони 
захотіли включитися в спільну діяльність («хочу»). Але це «хочу» стосується не 
навчальної, а іншої діяльності!
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2. Актуалізація й фіксування індивідуальних труднощів у пробній дії.
Мета:
1) актуалізація вивчених способів дій, достатніх для побудови нового знання, їх 

вербальна (у мові) і знакова (еталон) фіксація та узагальнення;
2) актуалізація розумових операцій і пізнавальних процесів, достатніх для побу-

дови нового знання;
3) мотивація до пробної навчальної дії («треба» – «можу» – «хочу») і її самостій-

ного здійснення;
4) фіксація учнями індивідуальних труднощів у виконанні пробної навчальної дії 

або її обґрунтуванні.
На цьому етапі відбуваються підготовка й мотивація учнів до належного са-

мостійного виконання пробної навчальної дії, її вчинення і фіксація індивіду-
альних труднощів. Відбір навчального змісту для актуалізації повинен забезпе-
чувати повноту тих способів дій, які використовуються під час побудови нового 
знання. Можливе додаткове включення ще одного-двох способів організації 
ситуації вибору учнями відповідного інструментарію для проектування. Кіль-
кість завдань не повинна бути великою, щоб, з одного боку, не розсіювати ува-
гу дітей, а з іншого – не затягувати цей етап: його тривалість не повинна пере-
вищувати 5–7 хв. Організація ситуацій індивідуальних труднощів для кожного 
учня передбачає:

• узагальнення дітьми обраного вчителем навчального змісту для актуалізації:
— Що я вибрала для повторення?;
— Чому я вибрала саме це? (Це допоможе нам сьогодні вчитися, дізнатися нове);
• постановка однакового для всіх учнів індивідуального завдання для пробної дії 

(диференціація завдань на цьому етапі недоцільна);
• аналіз завдання для пробної дії з метою виявлення нового навчального змісту 

(Що нового в цьому завданні?), що забезпечить розуміння вимог до пробної дії;
• забезпечення прийняття на особистісно значущому рівні вимог до виконання 

пробної дії, що є дуже важливим моментом, оскільки учні усвідомлено йдуть назу-
стріч тому, що їм невідомо. Для досягнення цієї мети (доти, доки ця норма не стане 
внутрішньою потребою дітей) достатньо поставити їм кілька запитань, наприклад:

— Що ви будете робити з завданням, адже в ньому є те, що вам невідомо? (Ми 
спробуємо);

— Навіщо будете пробувати? (Щоб потім самим знайти новий спосіб);
— Це вам цікаво? (Так);
• виконання пробної дії та зіставлення отриманих варіантів. З’ясовується, що: 

1) або варіанти різні, і серед актуалізованих способів немає способу, придатно-
го для вибору правильного рішення; 2) або варіанти однакові, тоді проблема в 
тому, що немає способу, придатного для обґрунтування правильності рішення.

• вихід учнів на рефлексію пробної дії:
— Отже, що нам треба зробити? (Треба поміркувати).
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Варто зазначити, що, виконуючи пробні навчальні дії в системі, учні звикають до 
того, що помилка в навчанні є не «криміналом», а лише приводом подумати, що не 
виходить, і виправити свою помилку.

3. Виявлення місця та причини труднощів. Цей етап найважчий як для вчителя, 
так і для учнів. Настав момент, коли потрібно обміркувати ситуацію, що склалася, 
знайти місце і причину утруднення. 

Мета: 
1) відновити виконані операції й зафіксувати (вербально і знаково) місце – крок, 

операцію, де виникло утруднення;
2) співвіднести свої дії з використовуваним способом дій (алгоритмом, поняттям 

і т. ін.) і на цій основі виявити й зафіксувати у зовнішній промові причину утруднен-
ня – ті конкретні знання, вміння або здібності, яких бракує для розв’язання вихідної 
задачі й завдань такого класу або типу взагалі.

Щоб допомогти учням відновити хід своїх міркувань і виявити місце труднощів, 
можна поставити їм запитання:

— Яке завдання ви виконували?
— Яким способом?
— Що зробили спочатку, потім?
— Де виникло утруднення?
Для виявлення причини труднощів ставлять запитання типу: 
— Чому тут виникло утруднення?
— Чим це завдання відрізняється від попередніх?
У підсумку на цьому етапі учні повинні зрозуміти, «чого вони не знають», якого 

знання їм не вистачає. (Ми не змогли зробити це завдання, тому що не знаємо, як 
помножити двозначне число на однозначне, – цього випадку немає в таблиці мно-
ження і т. ін.)

4. Побудова проекту виходу з утруднення (мета і тема, спосіб, план, засіб).
Мета: побудувати проект виходу з утруднення.
На цьому етапі учні в комунікативній формі обмірковують проект майбутніх на-

вчальних дій: ставлять мету (метою завжди є усунення труднощів, що виникли), уз-
годжують тему уроку, вибирають спосіб (доповнення або уточнення), будують план 
досягнення мети й визначають засоби – алгоритми, моделі тощо. Цим процесом ке-
рує вчитель. На перших порах використовується допоміжний діалог.

— Яку мету нам треба поставити? (Наприклад: навчитися множити двозначне 
число на однозначне.)

— Як би ви запропонували сформулювати тему уроку? (Множення двозначного 
числа на однозначне.) 

Тема, запропонована дітьми, може не збігатися із запланованою. Тоді вчитель, 
показавши учням заготовлений ним варіант, повинен узгодити з ними формулюван-
ня теми. Можливо, буде прийнято формулювання дітей, і це навіть корисно для того, 
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щоб мотивувати їх до етапу проектування. Важливо лише, аби формулювання теми 
було грамотним та зрозумілим дітям. 

— Ми можемо скористатися якимось уже відомим нам способом множення? (Так, 
правилом множення суми на число.) Цю відповідь дітей вчитель саме і повинен за ана-
логією й змістовно (розподільна властивість множення) підготувати на етапі актуалізації 
знань. Учні мають розуміти, що якщо в цьому випадку уточнюється знаковий засіб (у 
наведеному прикладі правило множення суми на число: воно застосовується тоді, коли 
в сумі – розрядні доданки), то використовується метод уточнення. Якщо такого правила 
або алгоритму немає (наприклад, немає способу запису суми великого числа додан-
ків), то потрібно вводити новий спосіб запису, доповнювати відомі – у цьому випадку 
застосовується метод доповнення. Відомо тільки дві логічні форми розвитку понять: ме-
тод уточнення та метод доповнення. Виявивши спосіб дій, треба побудувати план. Для 
цього можна поставити дітям питання: – Що зробимо спочатку? (Спочатку запишемо 
двозначне число у вигляді суми розрядних доданків.) – Що зробимо потім? (Потім помно-
жимо цю суму на однозначне число за правилом множення суми на число. На завершення 
уточнюються засоби, потрібні для проектування. У цьому разі, наприклад, доречно записати 
або вивісити на чільне місце формулу множення суми на число: (а + b) • 3 = а • 3 + b • с. 
У міру того як учні будуть засвоювати метод проектування, підсумкові запитання знімаються 
– використовується спонукальний діалог: – Як ви будуватимете нове правило? За необ-
хідності педагог коригує відповіді дітей за допомогою підсумкового діалогу. Виявлення 
причин труднощів, постановка мети діяльності та побудова проекту виходу із складної 
ситуації належить до сфери рефлексії, тобто обмірковування. Зараз ми знову повертає-
мося в простір навчальних дій.

5. Реалізація побудованого проекту.
Мета:
1) організувати комунікативну взаємодію з метою реалізації побудованого про-

екту, спрямованого на набуття відсутніх знань;
2) зафіксувати побудований спосіб дії в мові й знаках (за допомогою еталона);
3) організувати розв’язання вихідної задачі, даної для пробної дії, й зафіксувати 

подолання труднощів;
4) уточнити загальний характер нового знання.
На цьому етапі учні діють за планом, а вчитель за необхідності спрямовує їх за допо-

могою додаткових запитань. Однак важливо, щоб учитель фіксував для себе зростання 
їх самостійності від уроку до уроку. Реалізація третьої мети може відбуватися в різні мо-
менти. Наприклад, учні запропонують скористатися цим завданням під час обміркову-
вання плану реалізації проекту. Якщо спосіб його побудови не передбачає використання 
вихідної задачі, то вчитель сам повинен запропонувати повернутися до її розв’язання з 
використанням нового способу. Тут же уточнюється, що новий спосіб можна застосову-
вати для розв’язання не тільки цього завдання, а й усіх подібних завдань такого типу. На 
завершення етапу фіксується подолання труднощів.
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6. Первинне закріплення з промовлянням у зовнішній промові.
Мета: організувати засвоєння дітьми нового способу дій при розв’язанні типових 

завдань з їх промовлянням у зовнішній промові. Відбувається оформлення в мис-
ленні (засвоєння) побудованого способу дій. Учні у формі комунікативної взаємодії 
– спочатку фронтально, потім у групах і парах – розв’язують типові завдання з про-
мовлянням алгоритму розв’язку вголос. Етап супроводжується рефлексією (обмірко-
вуванням) того, що робиться, як робиться та чи все зрозуміло.

7. Самостійна робота з самоперевіркою за зразком.
 Мета:
1) перевірити через зіставлення з еталоном своє вміння застосовувати новий на-

вчальний зміст у типових ситуаціях;
2) організувати рефлексію засвоєння нового способу за результатами виконання 

самостійної роботи (особлива увага приділяється принципу мінімаксу й психологіч-
ній комфортності).

Під час цього етапу використовується індивідуальна форма роботи: учні самостійно 
виконують завдання нового типу і здійснюють їх самоперевірку, покроково порівнюючи 
з еталоном. На завершення проводиться рефлексія засвоєння нового способу. Можна 
поставити запитання: – У кого виникли труднощі? З чим вони пов’язані? – Що вдало-
ся? – У кого все вийшло? Молодці! Поставте собі плюси (або інші заохочувальні знаки, 
прийняті в класі: усміхнене обличчя, сонечко і т. ін.). Емоційна спрямованість етапу по-
лягає в організації для кожного (по можливості) учня ситуації успіху, що мотивує його до 
включення в подальшу пізнавальну діяльність.

8. Включення в систему знань та повторення.
Мета:
1) виявити межі застосування нового знання;
2) повторити навчальний зміст, необхідний для забезпечення змістовної безпе-

рервності.
З’ясовується, в яких відомих типах завдань може бути використано нове знан-

ня. Учням пропонуються завдання, в яких новий спосіб дій передбачається як про-
міжний крок. Організовуючи цей етап, вчитель так добирає завдання, щоб, з одного 
боку, тренувалося використання вивченого раніше матеріалу, що має методичну 
цінність для безперервності змістовно-методичних ліній курсу, а з іншого – йшла 
підготовка до введення в майбутньому нових способів дії.

9. Рефлексія навчальної діяльності на уроці (підсумок уроку).
Мета:
1) зафіксувати новий зміст, вивчене на уроці;
2) провести рефлексивний аналіз навчальної діяльності під кутом зору виконан-

ня вимог, відомих учням;
3) оцінити власну діяльність на уроці;
4) зафіксувати неподолані труднощі як напрями майбутньої навчальної діяльності; 
5) обговорити й записати домашнє завдання.
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На цьому етапі фіксується новий зміст, вивчене на уроці, й організовуються 
рефлексія та самооцінка учнями власної навчальної діяльності. На завершення спів-
відносяться її мета й результати, фіксується ступінь їх відповідності та накреслюють-
ся подальші цілі діяльності. Можливі запитання:

— Яке завдання ставили на уроці?
— Чи вдалося розв’язати поставлене завдання?
— Яким способом?
— Які отримали результати?
— Що потрібно зробити ще?
— Де можна застосувати нові знання?
— Що на уроці у вас добре вийшло?
— Над чим ще треба попрацювати?
Якщо є час, можна на цьому етапі поставити одне-два запитання на закріплення норм 

навчальної діяльності, наприклад: – Як ви вчинили, отримавши завдання для пробної 
дії? (Пробував (ла) виконати; почав (ла) виконувати, але не зміг (змогла) завершити його, 
не став (ла) робити і т. ін.) – Для чого потрібна пробна дію? (Щоб спробувати свої сили й 
зрозуміти, чому нам треба вчитися.) – Чи вдалося самостійно з’ясувати, що невідомо? – 
У кого вийшло самостійно побудувати план дій? Коли етапи навчальної діяльності будуть 
відпрацьовані достатньою мірою, можна перейти до запитань вищого рівня узагальнен-
ня. Наприклад, у 4-му класі, коли «уміння вчитися» має бути вже оформлено у вигляді 
чіткого алгоритму і відпрацьовано, можна поставити запитання: – Доведіть, що сьогодні 
ви вчилися, а не просто були присутні на уроці й витрачали час. На завершення уроку фік-
суються неподолані труднощі, намічаються перспективи майбутньої навчальної діяльності 
та узгоджується домашнє завдання. Зауважимо, що домашнє завдання має містити:

1) обов’язкову частину – посильну для кожної дитини, невелику за обсягом (не 
більше 30–40 хв самостійної роботи для найслабших дітей класу) і – бажано – на 
варіативній основі (виконати з трьох – чотирьох запропонованих завдань одне – два 
за вибором) і з творчим компонентом (скласти задачу, приклад, схему і т. ін.);

2) необов’язкову частину – одне завдання (краще за вибором) творчого рівня 
(метод виконання якого не вивчався).

Розкриття індивідуальності кожного учня, виховання особистості, гармонійної 
в усіх її проявах, є ключовими позиціями організації навчально-виховного про-
цесу за діяльнісною технологією. Вона дає можливість узгодити вимоги і цінності 
суспільства з потребами та цінностями самої дитини. З позицій дитиноцентриз-
му в педагогіці й особистісного підходу до формування особистості учня, навчан-
ня – це творчий процес, який передбачає вільний самовияв учнів, активізацію, 
спрямовану на пошуки неординарних способів виконання навчальних завдань, 
на створення системи співробітництва. Все це забезпечує виникнення в дитини 
психологічних захисних механізмів, оптимальну адаптацію в колективі, форму-
вання позитивної мотивації, виховання духовності та моральної самореалізації 
учнів, що, у свою чергу, сприяє результативному формуванню в учнів ключових і 
предметних компетентностей.
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3.2. ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЦІ

У сучасній педагогіці діяльнісний підхід до організації навчання і виховання під-
ростаючого покоління набуває поширення. І це не випадково, бо під час суттєвих 
змін у суспільстві й відкритих можливостей активний творчий пошук, пов’язаний 
з умінням особистості організувати свою діяльність відповідно до нових потреб і 
адекватно до потреб суспільства, стає одним з основних пріоритетів.

Наукова спадщина відомих педагогів, в якій ми знаходимо ідеї, узагальнення, 
методи, спрямовані на творчий розвиток особистості шляхом системної організації 
діяльності, вивчення й застосування закономірностей її формування, завжди є дже-
релом для створення ефективних педагогічних технологій. Такою спадщиною, на 
наш погляд, повною мірою можна вважати наукову і практичну творчість педагогів – 
науковців і практиків: Й. Г. Песталоцці, М. Монтессорі, С. Русової, А. С. Макаренка, 
В. О. Сухомлинського, О. Я. Савченко; психологів Л. С. Виготського, В. В. Давидо-
ва, С. Л. Рубінштейна, П. Я. Гальперіна, О. В. Запорожця, О. М. Леонтьєва.

Погляди педагогів на розвиток дітей через системну організацію їхньої діяльно-
сті є сучасними і актуальними для сьогодення.

Поступово стали популярними й активно впроваджуються у педагогічну практику 
методики розвивального навчання і виховання, діяльнісні, інтерактивні технології. Тому 
проблема дослідження діяльнісного підходу до розвитку особистості, його теоретичних 
та практичних засад є сьогодні актуальною і базується на принципах пріоритету розви-
вального навчання й виховання та гуманізації. Це передбачає поворот освіти до осо-
бистості учня, забезпечення максимально сприятливих умов для виявлення й розвитку 
задатків та здібностей через прийняття особистісних цілей та запитів.

Л. С. Виготський писав, що педагогіка повинна орієнтуватися не на вчорашній, а 
на завтрашній день дитячого розвитку, тільки тоді вона зможе викликати до життя 
ті процеси розвитку, які перебувають у зоні найближчого розвитку [96, с. 189]. Тобто 
під впливом навчання та виховання, конкретних умов навчально-виховного процесу 
формуються здібності, яких у дитини ще не було.

«Про розвивальне навчання можна вести мову тільки в руслі того або іншого кон-
кретного розуміння діяльності», – зазначав В. В. Давидов [142, с. 5]. Розвивальний ха-
рактер навчальної діяльності пов’язаний з тим, що діяльність дитини будується насампе-
ред шляхом сходження від абстрактного до конкретного, від загального до часткового. 
Діяльнісний підхід дає змогу організувати творчу діяльність учнів у межах кожного на-
вчального предмета: спостереження, досліди, самостійний пошук інформації; спеціаль-
ні вправи на розвиток уяви та літературної творчості (складання невеликих казок, опові-
дань про навколишній світ, поетичні вправи, інші вправи з розвитку мовлення); вправи з 
моделювання, конструювання об’єктів та явищ навколишнього світу.

Позитивні зміни в розробленій Концепції нового Державного стандарту для по-
чаткової школи, де компетентнісний підхід набув подальшого розвитку, реалізують 
тісний взаємозв’язок ключових і предметних компетентностей, а також їх упрова-
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дження у зміст та методику початкової освіти з позицій системної організації на-
вчальної діяльності. О. Я. Савченко обґрунтовує пріоритетність формування в учнів 
початкових класів ключової компетентності – уміння вчитися – та системний підхід 
до її реалізації і виокремлює етапи експериментальної роботи з формування у мо-
лодших школярів компонентів ключових компетентностей: аксіологічного, когнітив-
ного, діяльнісного, організаційно-комунікативного та інтелектуально-соціального, а 
також внутрішні й зовнішні суперечності упровадження компетентнісного підходу та 
шляхи їх подолання.

 «Компетентнісна освіта – особистісно-діяльнісна. У ній зміщується акцент на 
здатність особи до практичних дій у певному контексті. Звичайний результат навчан-
ня «знаю що…» змінюється в напрямі «знаю як…». Базовими поняттями компетент-
нісної освіти є: компетентнісний підхід; компетентність і компетенція; ключові 
та предметні компетентності» [474, с. 12].

«Впровадження компетентнісного підходу має бути системним і багатовимірним 
процесом, що цілеспрямовує всі компоненти навчального процесу на особистіс-
но-діяльнісну, результатну освіту, стимулює педагогів з позицій актуальних та пер-
спективних потреб розвитку дитини осучаснити свою методичну підготовку, залуча-
ти кожного учня до особистісно значущого, успішного навчання, розвивати позитив-
не мислення і відповідальну поведінку» [474, с. 15].

Діяльнісний підхід у навчанні та вихованні тісно пов’язаний з принципом інте-
грації, за допомогою якого в дитини формується цілісна картина світу. Інтегрований 
зміст зумовлює необхідність інтеграції методів, технологій навчання та виховання, 
що означає гармонійне поєднання методів, спрямованих водночас на розвиток пра-
вої і лівої півкуль головного мозку, органів чуття, емоцій. Заняття мистецтвом (живо-
пис, ліплення, музика, поезія) інтегруються з драматизацією, читанням, елементами 
трудового навчання, що також сприяє розвитку обдарованості в дітей. На це вказува-
ли великі педагоги: Й. Г. Песталоцці, К. Д. Ушинський, С. Русова, В. О. Сухомлинський.

Про необхідність навчання дитини на основі організації її діяльності в навчаль-
но-виховному процесі писали також Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн. У працях 
видатного психолога Л. С. Виготського сформульовано поняття про зону найближ-
чого розвитку дитини. На основі цього поняття розробляються сучасні концепції 
про співвідношення навчання та розумового розвитку. Л. С. Виготський довів, що 
розвивальна ефективність навчання (виховання) прямо пропорційна простору зони 
творчої самостійної діяльності, в якій учень, у процесі подолання труднощів та пев-
них перешкод, самостійно екстраполює засвоєні ним у співробітництві з вчителем 
знання та уміння: «Дитина в школі виконує діяльність, яка спонукає її підніматися 
вище її самої. Це, звичайно, відноситься до здорового шкільного навчання». Тобто 
основою ефективного здорового навчально-виховного процесу, спрямованого на 
розвиток дитини є діяльність, у процесі виконання якої формуються необхідні знан-
ня, уміння, якості особистості [96, с. 189]. На це звертає увагу Л. С. Рубінштейн: «Пе-
дагогічний процес як діяльність учителя-вихователя формує особистість дитини, що 
розвивається залежно від того, як педагог керує діяльністю дитини, а не підміняє 
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її. Будь-яка спроба вихователя вчителя «дати дитині пізнання і моральні норми, ми-
наючи її власну діяльність щодо оволодіння ними, підриває самі основи здорового 
розумового і морального розвитку дитини, виховання її особистісних властивостей і 
якостей» [467, с. 191–192].

Наприклад, неможливо навчити учнів розв’язувати задачі, тільки демонструю-
чи, як це зробити, не надавши можливості їм самостійно дійти розв’язку шляхом 
виконання спеціально дібраних вправ та певної кількості прикладів. Це стосується 
не тільки навчальних, а й життєвих задач. Разом із тим у педагогічній практиці часто 
буває так, що вчитель ставить перед учнем завдання і навіть не дає часу помірку-
вати. Щоб скоротити час, учитель, не чекаючи відповіді, відповідає за учня сам, а 
потім питає: «Правильно? Так? Ти це хотів сказати?». Учню (незважаючи на те, що 
він, можливо, відповів би інакше) не залишається нічого іншого, як підтвердити від-
повідь учителя. Таким чином учитель підміняє діяльність учня власною діяльністю. 
Імовірно, за рахунок цього досягається економія часу, але втрачається значно важ-
ливіше – елемент творчої діяльності дитини, момент її розвитку. 

Ці висновки стосуються як навчальної, так і виховної діяльності. За словами І. Д. Беха, 
«спосіб керування (виховний вплив) лише задає, а не визначає однозначно діяльність 
вихованця. Тому розв’язання ним завдання, що спрямоване на виховання, психологічно 
виступає для нього як вільний і творчий акт» [50, с. 5]. Саме такі підходи до навчання і 
виховання створюють основу розвитку особистості.

Діяльнісний підхід до розвитку учнів ми бачимо й у педагогічній спадщині Софії 
Русової. Вона писала, що нова школа має за мету збудити, дати змогу виявитися са-
мостійним творчим силам дитини. Виклавши творчу самостійну діяльність дитини, 
вчитель розширює свідомість учня й тим самим розширює діяльність його й допома-
гає йому новими засобами творити якнайкраще. Задля того, щоб зуміти викликати в 
учня духову діяльність, треба зрозуміти душевний склад дитини [469, с. 5].

Як немає в садку двох однаковісеньких кущів, так немає в класі двох дітей з од-
наковими почуттями, думками, здібностями. Перший обов’язок кожного вчителя 
– добре ознайомитися зі своїми учнями, з обставинами їхнього життя, дізнатися, 
який свідомий капітал знання щодо їхнього обмеженого поля спостережень, по-
троху додавати нове, єднати розірване, освітлювати близькі відносини різних речей. 
Із самого завдання школи – розвинути думку й мову учня – випливає, що спершу 
вчитель мусить викликати дітей на розмови; вони оповідають йому, як і де живуть, 
що їх оточує – речі рідного осередку, люди, худоба, птиця, рослини. З характеристик 
усіх цих істот учитель підкреслює головні риси, які відрізняють, наприклад, бабу від 
сестри, тата від діда, матір від усіх інших жінок; звертає увагу дітей на ті риси, які 
відрізняють собаку від кота, корову від коня й т. ін. Задля цього треба виводити дітей 
на двір, де вони розглянуть корову, коня, свиню, й за приводом вчителя побачать 
багато такого, на що досі не звертали уваги. Нехай так само учні принесуть вчителеві 
рослини з свого городу, садка, левади, розповівши про них усе, що вже їм відомо з 
родинного життя, вони почують нові зауваження вчителя, які зацікавлять і привер-
нуть їхні думки до того, що вони, хоч і бачать щодня, але без уваги, без наукового 
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висвітлення. Так буде зав’язано перші петлі тієї мережки, яку школа мусить виплести 
в голові учня з гармонійного поєднання досвіду дитини й нових широких наукових 
пояснень та додатків. Природознавство зазвичай має велике значення в розвитку 
дитячої уваги, спостережливості й логічної дисципліни розуму. Діти хоч і здійснюють 
багато самостійних спостережень над птахами, комашками, та їхня думка не зупиня-
ється на окремих явищах того життя, що відбувається довкола, не пов’язує їх докупи, 
не може передбачити багатьох наслідків цих явищ. Отже, їхніми спостереженнями 
повинен керувати вчитель. Взагалі природознавство в школі має широке значення 
не тільки для дисципліни розуму, а й для господарського досвіду, і для виховання 
естетичного почуття, й для розвитку моральних сил дитини. В Україні, тим більше, 
це має значення: сільськогосподарська праця може виступати наперед, тільки ко-
ристуючись усіма скарбами природи, всіма її особливостями. Для цього потрібне 
знання – і про рослини, і про комашок, шкідливих та корисних, і про птаство, звірів. 
Навчатися цього можна, звичайно, не з книжки, а діяльно, через працю самих учнів. 
Треба, щоб учитель мав хоча б малесенький клаптик землі, на якій учні могли б са-
довити деякі рослини й здійснювати досліди фізіології рослин, життя різних тварин. 
Щодо морального й естетичного аспектів, то ніщо так добре не впливає на дітей, як 
різні екскурсії, під час яких вони всі живуть таким тісним товариським життям, де па-
нують одностайність і взаємна допомога між самими учнями й учителем та учнями. 
Тут краса природи, степ на заході сонця, річка, став, скелі або інші деталі природи, у 
різному світлі сонця – ця краса, коли вона захоплює весь гурток разом, глибоко вра-
жає дитячу душу, закладаючи перше свідоме почуття любові до рідної прекрасної 
країни. Таким чином, на чолі початкової науки має перебувати природознавство: як 
джерело найпотрібнішого наукового знання, як найкраща дисципліна розуму, що 
призвичаює дитину до пильних спостережень, до послідовних висновків, як пред-
мет, що справляє найкращий моральний і естетичний вплив на виховання дитини 
[469, с. 208–209].

У процесі теоретичного аналізу діяльнісного підходу до інтеграції уявлень учнів 
про навколишній світ ми звернулись до педагогічного досвіду А. С. Макаренка, що 
дало змогу виявити певні педагогічні позиції вчителя, які, на наш погляд, можуть 
бути ефективними для вирішення досліджуваної проблеми. А. С. Макаренко писав: 
«На наше глибоке переконання, широко застосовуване у нас словесне виховання, 
тобто безкінечне розглагольствування про хороші речі без супровідної гімнастики 
поведінки, є найзлочинніше шкідництво. Свідомість, не побудована на досвіді, на 
ділі насамперед слабосила, одинока, не здатна творити ніяку практику» [316, с. 174]. 
Таким чином, педагог звертає увагу на неефективність «словесного» виховання й на-
голошує на дієвості діяльнісної педагогіки. Пропонується створення навчально-ви-
ховних ситуацій, які підштовхують дитину до позитивного вибору дій. Для цього ви-
користовуються відповідні методи, пов’язані з організацією діяльності дитини: на-
вчальної, ігрової, естетичної, трудової, суспільної. Це забезпечує не тільки досвід, а й 
відчуття особистого успіху, позитивне емоційне ставлення до пізнання, спілкування, 
творчості, що зрештою є основою для самореалізації особистості.
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Ряд науковців вважають, що методи організації діяльності розв’язують не тіль-
ки завдання формування умінь і навичок, а й звичок і стосунків [171]. Тобто учень 
рухається у своєму розвитку від усвідомлення необхідності знань, умінь через 
тренування (вправи) до навичок і, поступово, до звичок поведінки. До методів 
організації діяльності, зокрема, відносять вимоги, які зобов’язують учнів викону-
вати певні дії і вчинки та базуються на гуманному ставленні до дитини, довір і до 
неї. Вимоги, різні за формою висування, вираження, залежать від індивідуаль-
них якостей дитини і педагога, характеру стосунків, особливостей ситуації, але у 
будь-якому разі спонукають учня до дії.

Висновок, зроблений науковцями, корелює з підходами, які широко використо-
вував і А. С. Макаренко у своїй педагогічній практиці. А саме застосування методів 
буде успішнішим, якщо:

1) пояснювати дітям необхідність дотримання тих чи інших вимог;
2) одночасно не висувати багато вимог;
3) залучати дітей до визначення певних вимог.
Отже, саме завдяки діяльнісному підходу до розвитку особистості увага педа-

гога сконцентрована на конкретній дитині, її індивідуальності. Вона виховується в 
колективі, але не протиставляється йому. «Виховний колектив» А. С. Макаренка не 
затьмарює конкретну особистість, а розвиває її в процесі спілкування вихованців, їх 
сумісної діяльності та особистої діяльності кожного.

Така виховна позиція А. С. Макаренка співзвучна словам С. Л. Рубінштейна про 
те, що «особистісні психічні якості дитини, її здібності, риси характеру, тощо, а також 
різні на різних ступенях розвитку і в різних індивідів особливості психічних процесів 
(сприйняття, пам’яті і т. ін.) не тільки проявляються, але і формуються в ході осо-
бистої діяльності дитини, через яку вона під керівництвом вчителя активно вклю-
чається до життя колективу, засвоюючи правила та оволодіваючи знаннями, які 
були набуті в процесі розвитку пізнавальної діяльності людства» [468, с. 191–192]. 
У сумісній колективній діяльності відбуваються спілкування учнів, розвиток усіх сфер 
їхньої життєдіяльності: інтелектуальної, емоційної, вольової. Разом із тим успішне 
досягнення мети в колективній діяльності можливе, лише якщо вона захоплює біль-
шість учасників колективу. Зміст діяльності може бути різним. Особливе місце у на-
вчально-виховному процесі посідає навчальна діяльність, у процесі якої між учнями 
встановлюються ділові зв’язки. Свої навчальні успіхи й невдачі дитина переживає 
в колективі класу, тому від характеру відносин залежать її моральне самопочуття, 
самооцінка, а врешті-решт, і самореалізація.

А. С. Макаренко надавав важливе значення також ігровій діяльності, яку за її міс-
цем у житті дитини порівнював зі службою, роботою для дорослих. Причому педа-
гог вважав, що гра потрібна старшокласникам не менше, ніж молодшим школярам, 
оскільки у будь-якій грі діти прагнуть до самоврядування, до участі в управлінні 
справами свого колективу, що готує їх до вирішення реальних життєвих проблем.

У теоретичних узагальненнях, а також практичній педагогічній роботі А. С. Мака-
ренко приділяв велику увагу організації виховної діяльності дітей. Цю діяльність він 
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вважав єдиним засобом, що розвиває та вдосконалює їх природні сили, виховує люд-
ські якості, як духовні, так і фізичні. Цей висновок і було використано в розробленні ме-
тодики «паралельної педагогічної дії». У процесі розвитку своїх вихованців найбільшої 
ефективності А. С. Макаренко досягав не гриманням на дітей або їх словесним пере-
конанням, а переважно завдяки такій організації діяльності дітей, яка відповідала 
поставленій вихователем меті. Сутність такого підходу яскраво продемонстрована 
у словах: «Спробуйте серйозно, палко та щиро поставити за мету виховати мужню 
людину. В такому разі не можна буде обмежитись розмовами, які рятують душу. Не 
можна буде закрити кватирки, обкласти дитину ватою і розповідати їй про подвиги 
Папаніна. Це не можна буде зробити тому, що результат для вашої чуйної совісті в 
цьому випадку буде ясний: ви виховуєте цинічного спостерігача, для якого чужий 
подвиг – тільки об’єкт для розглядання, момент для розваги. Неможливо виховати 
мужню людину, якщо не поставити її в такі умови, коли б вона могла виявити муж-
ність будь у чому: в стриманості, у прямому відкритому слові, у терпінні, в сміливо-
сті» [316, с. 319].

Привертає увагу те, що в конкретній ситуації, яку організує педагог, дитина під час 
виконання конкретних дій не вимушена йти якимось одним і тільки одним шляхом 
(бути своєрідним гвинтиком у руках вихователя). Навпаки, вихованець має можли-
вість вибору поведінки, варіант якої визначається його індивідуальними особливос-
тями. Ці різні варіанти втілюють у собі можливість досягнення конкретної виховної 
мети (в наведеному вище прикладі показано, що вихованець у своїй діяльності 
може виявити, зокрема, таку якість, як мужність, по різному, але які б не були ва-
ріанти прояву, це не змінює суті). Отже, тут у кожній виховній ситуації реалізуються 
неповторність і індивідуальність вихованця, а це, у свою чергу, позитивно впливає 
на розвиток його уявлення про себе як особистість. Такий підхід у сучасній педа-
гогіці називають індивідуальним, орієнтованим на особистість. За таким підходом 
основна лінія поведінки вихователя, як пише І. Д. Бех, «не притягувати вихованця 
до деяких заздалегідь відомих стандартів, а координувати свої очікування і вимоги, 
максимально розгорнути можливості особистісного росту вихованця…» [50, с. 8].

Діяльність дітей А. С. Макаренко вважав єдиним засобом розвитку їхніх при-
родних сил та виховання. Тому він робить висновок про необхідність створення 
спеціально організованої системи життєдіяльності дітей. У такій системі в резуль-
таті виконання різних практичних дій і вправ вихованцями (тобто спеціально орга-
нізованої діяльності) паралельно із задоволенням їх життєвих потреб (відповідно 
до віку дитини) формуються і виховуються якості особистості, потрібні сучасному 
суспільству. Ці узагальнення відображені у відомій «педагогіці паралельної дії». 
За словами А. С. Макаренка, «дійсна сутність виховної роботи… зовсім не у ваших 
розмовах з дитиною, не в прямому впливі на дитину, а в організації вашої родини, 
вашого особистого і суспільного життя і в організації життя дитини» [316, с. 64], і 
далі: «потрібно створити такий ланцюжок вправ, ланцюжок перешкод, які потрібно 
долати і завдяки яким і формується гарна людина». Ці слова є підтвердженням того, 
що в педагогічній системі А. С. Макаренка ми знаходимо положення, які доводять, 
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що його педагогічну систему можна вважати діяльнісно орієнтованою. Дослідження 
педагогічної творчості А. С. Макаренка показали, що організація учнівської діяльності 
відбувалась, за термінологією Л. С. Виготського, з урахуванням зони найближчого роз-
витку дітей кожного віку. Відповідно, конкретна практика виховання дітей А. С. Мака-
ренка, його багатий педагогічний досвід, на засадах діяльнісного, індивідуального, 
особистісного підходу до кожного вихованця може бути використана в сучасних роз-
вивальних педагогічних концепціях, які нині дуже поширені й втілюються в практику 
навчально-виховного процесу.

3.3. РОЗВИТОК УЧНЯ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИКИ

У межах комплексного педагогічного експерименту з розроблення змісту 
освіти і педагогічних технологій Програми розвитку дітей «Росток» апробується 
курс математики початкової школи автора Л. Г. Петерсон. Програма цього курсу 
укладена відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти (ма-
тематична освітня галузь), затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 21 лютого 2018 р. № 87  і базового навчального плану.

Основною метою початкового курсу математики є комплексний розвиток 
особистості учня на засадах створення цікавої, змістовної та значущої з позицій 
загальних уявлень про навколишній світ системи математичних понять, навчан-
ня молодших школярів побудови, дослідження й застосування математичних мо-
делей світу, що їх оточує, формування в них спеціальних умінь і навичок, необхід-
них у повсякденному житті, а також для оволодіння систематичними курсами 
алгебри і геометрії.

Ця мета реалізується шляхом виконання головних завдань вивчення початкового 
курсу математики:

• уточнення, поглиблення та розвиток сенсорних умінь молодших школярів;
• формування уявлень про натуральне число, обчислювальних навичок із нату-

ральними числами і нулем;
• розв’язування задач, що розкривають зміст арифметичних дій і відношень 

«менше на», «більше на», «менше в», «більше в»;
• формування уявлень про основні геометричні фігури і тіла, початкового 

досвіду вимірювань та обчислень геометричних величин, вироблення необхід-
них графічних умінь;

• формування початкових умінь доказово міркувати і пояснювати свої дії та роз-
виток відповідних мовленнєвих умінь, пов’язаних із використанням математичних 
термінів та символів; розвиток логічного мислення.

Розв’язання поставлених завдань здійснюється через такі змістові лінії.
Властивості та відношення предметів. Ця змістова лінія розкривається через вті-

лення у зміст програми знань правил лічби, способів порівняння кількості предметів 
та умінь ними користуватися; методів формування в учнів умінь показувати і назива-
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ти предмети, виокремлювати з групи один чи кілька предметів за певними ознака-
ми, порівнювати їх, вживати відповідну термінологію, зокрема терміни «стільки ж», 
«менше», «більше», вживати кількісні та порядкові числівники.

Змістова лінія «Числа і дії над ними» розкривається протягом вивчення всього 
початкового курсу математики і реалізується в програмі курсу під час формування 
уявлень про натуральний ряд та порядок чисел у ньому, цифру і число, помісцеве 
значення цифр у позначенні натурального числа в межах мільйона; про утворення 
дробу, чисельник, знаменник. Зміст курсу математики включає такі знання: нуль не 
належить до натуральних чисел; розрядний та класовий склад чисел, таблицю кла-
сів і розрядів та співвідношення між розрядними одиницями кожного класу; таблиці 
додавання і множення натуральних чисел та відповідні табличні випадки відніман-
ня й ділення; назви компонентів арифметичних дій і порядок їх виконання. У курсі 
формуються необхідні математичні уміння, а саме: називати попереднє і наступне 
число для будь-якого числа в межах мільйона, лічити одиницями, десятками, сот-
нями, тисячами; визначати кількість одиниць кожного розряду й загальну кількість 
одиниць певного розряду в числі; записувати і читати число «нуль» та будь-яке нату-
ральне число, порівнювати натуральні числа в межах мільйона й записувати резуль-
тати; виконувати обчислення, які ґрунтуються на нумерації багатоцифрових чисел; 
виконувати найпростіші усні обчислення в межах ста, письмово додавати і віднімати 
в межах мільйона, виконувати обчислення значень числових виразів до чотирьох 
дій, у тому числі з дужками, ділити з остачею і записувати результат, використову-
вати переставний і сполучний закони додавання і множення, розподільний закон 
множення відносно додавання, властивості частки; робити перевірку виконаних дій; 
пов’язувати відношення з арифметичними діями під час розв’язування задач.

У курсі математики Л. Г. Петерсон змістова лінія «Числові та буквені вирази» 
представлена матеріалом, що дає учням уявлення про числовий вираз та його зна-
чення, про буквений вираз, а також сприяє формуванню умінь обчислювати значен-
ня числового виразу, знаходити числове значення простішого буквеного виразу за 
заданих числових значень букв, що входять до нього.

Змістова лінія «Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла» реалі-
зується через формування таких понять: точка, пряма, відрізок, промінь, кут, три-
кутник і його елементи, чотирикутники, види чотирикутників, коло і круг, куб, куля, 
циліндр. Особливість вивчення більшості геометричних понять у цьому курсі мате-
матики – їх раннє введення на основі спеціально побудованої системи. При цьому 
спочатку основна увага приділяється формуванню просторових уявлень, розвитку 
мови і практичних навичок креслення. З перших уроків 1-го класу учні ознайомлю-
ються з такими геометричними фігурами, як квадрат, прямокутник, трикутник, коло. 
Запропонований прийом розрізання цих фігур на частини і складання нових фігур з 
отриманих частин допомагає учням усвідомити інваріантість площі, сприяє розвитку 
комбінаторних здібностей. Поряд із цими конкретними питаннями розглядаються 
більш абстрактні поняття точки, відрізка, ламаної лінії, багатокутника. Вже у 1-му 
класі учні ознайомлюються з такими загальними поняттями, як область, границя, 
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сітка ліній та ін. Ці поняття мають топологічний характер, тому межі їх застосування 
дуже великі. Порівняна легкість їх засвоєння забезпечується тим, що топологічні уяв-
лення розвиваються в учнів раніше, ніж метричні.

У 2-му класі такий курс математики передбачає формування найпростіших 
просторових понять: куба, паралелепіпеда, циліндра, піраміди, кулі, конуса, 
а також умінь розв’язувати задачі на обчислення площі поверхні та об’єму па-
ралелепіпеда, що супроводжується кресленням розгорток, склеюванням фігур 
за їх розгортками. Подібні задачі не тільки розвивають просторові уявлення й 
формують практичні навички, а і є засобом наочної інтерпретації досліджуваних 
арифметичних фактів. Наприклад, обчислення площі прямокутника є наочною 
моделлю дії множення, а обчислення об’єму паралелепіпеда обґрунтовує спо-
лучну властивість цієї арифметичної дії.

Запас геометричних уявлень і навичок, що накопичені в учнів до 3-го класу, дає 
змогу поставити перед ними нову, значно глибшу мету: дослідження й «відкриття» 
властивостей геометричних фігур.

Розкриття змістової лінії «Вимірювання геометричних величин та обчислення їх 
значень» забезпечується включенням у курс математики понять: довжина відрізка, 
многокутники, периметр і площа многокутника та втілення у зміст умінь їх будувати 
і вимірювати, виявляти різні геометричні закономірності, формулювати припущен-
ня, гіпотези, логічно обґрунтовувати, доводити. Усе це формує необхідні практичні 
навички для повноцінного вивчення систематичного курсу геометрії, мотивує аксіо-
матичну побудову цього курсу, допомагає учням усвідомити зміст їхньої діяльності 
на уроках геометрії у старших класах.

Доволі серйозна увага приділяється розкриттю змістової лінії «Величини та оди-
ниці вимірювання величин». До таких величин, необхідних для вивчення в почат-
ковому курсі математики, належать: час, швидкість, маса, об’єм, грошові одиниці. 
У змісті курсу також закладені форми і методи формування знань про співвідношен-
ня та залежність між величинами, одиниці їх виміру, а також умінь скорочено запи-
сувати величини, розв’язувати задачі на визначення швидкості, часу, відстані, ціни, 
кількості та вартості.

Курс математики Л. Г. Петерсон має певні змістово-методичні особливості. Одна 
з них гуманітарна спрямованість, що впроваджується через принцип моделювання 
як базисний. Він полягає в тому, що зміст програми відображає основні ідеї ма-
тематичного моделювання. Формування уявлень про сутність математичного пі-
знання починається з 1-го класу. Це означає, що пріоритет у навчанні математики 
надається не традиційному переданню готового знання, а оволодінню основними 
методами математичної діяльності, самостійному «відкриттю» учнями властивос-
тей і відносин реального світу.

Добір змісту і послідовність вивчення основних математичних понять здійснюва-
лися на засадах системного підходу. Побудована багаторівнева система початкових 
математичних понять дала можливість встановити порядок введення фундамен-
тальних понять, що забезпечує спадкоємні зв’язки між ними і безперервний розви-
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ток усіх змістово-методичних ліній курсу математики. Таким чином реалізується 
наступність між дошкільною освітою, початковою й основною школою.

Важливе місце під час розроблення програми було відведено вирішенню пи-
тання про роль і співвідношення понять множини та величини. Ці обидва понят-
тя утворюють генетичну основу для формування поняття числа. Особливістю цього 
курсу математики є також те, що ці важливі поняття розвиваються паралельно, при-
чому наочні властивості операцій над множинами та величинами відображаються 
одне в одному. Саме такий підхід забезпечує успішне застосування набутих мате-
матичних знань для розв’язування практичних задач. Таким чином, синтез теорети-
ко-множинного підходу до початкового курсу математики з вивченням скалярних 
величин і їх властивостей забезпечує ефективність формування математичних по-
нять у школярів.

Вказаний підхід визначає головну особливість розробленого нами курсу матема-
тики: введення поняття числа в ньому здійснюється на основі тих реальних джерел, 
що привели до виникнення цього поняття, тобто на підставі лічби та вимірювання. 
У цьому відображається двоїста природа числа, а в глибшому аспекті – двоїста при-
рода нескінченних систем, з якими має справу математика: дискретної, рахункової 
і континуальної нескінченності. Вимірювання величин пов’язує натуральні числа з 
дійсними, тому подальший розвиток числової лінії відбувається як нескінченне уточ-
нення процесу вимірювання величин.

Оскільки частина знань початкового курсу математики має практичну спрямова-
ність і застосовується в сучасному житті, наш курс математики охоплює такі поняття, 
як частина й ціле, взаємодія частин, оператор, алгоритм – і як об’єкт дослідження, 
і як засіб навчання. Наприклад, у 1-му класі учні докладно вивчають розбиття мно-
жин та величин на частини, взаємозв’язок цілого і його частин. Потім виявлені зако-
номірності стають основою формування обчислювальних навичок, навчання дітей 
розв’язування рівнянь і текстових задач.

У 2-му класі під час вивчення загального поняття операції розглядаються пи-
тання: над якими об’єктами виконується операція, у чому полягає операція, який 
її результат. При цьому операції можуть бути як абстрактними (додавання чи від-
німання певного числа, множення на це число та ін.), так і конкретними (розби-
рання й збирання іграшки, готування їжі та ін.). Під час обговорення будь-яких 
операцій ставиться питання про можливість їх послідовного виконання. Оскільки 
операції можуть виконуватися в різному порядку, ставиться також питання про їх 
перестановку та сполучення.

Послідовне виконання певних операцій означає планомірну діяльність, що вико-
нується за заданою програмою. При цьому розрізняються нерозгалужені, розгалу-
жені й циклічні програми. Ознайомлення з цими питаннями не тільки допомагає уч-
ням успішніше вивчити традиційно важкі питання шкільної програми з математики 
(наприклад, порядок дій у виразах, алгоритми дій з багатозначними числами), а й 
готує їх до засвоєння дуже важливої для сучасного життя ідеї програмування.
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Як правило, запис загальних властивостей операцій над множинами та величи-
нами випереджає відповідні навички учнів у виконанні аналогічних операцій над 
числами. Це дає змогу створити для кожної з таких операцій загальну рамку, в яку 
потім, у міру введення нових класів чисел, вкладаються операції над цими числами і 
властивості цих операцій. Таким чином дається теоретично узагальнений спосіб орі-
єнтації у вченнях про кінцеві множини, величини і числа, що дає змогу потім розв’я-
зувати великі класи конкретних задач.

Загальний підхід до операцій над числами і буквений запис властивостей цих 
операцій допомагають розкрити перед учнями спільність текстових задач, що мають 
зовні різні фабули, але єдиний математичний зміст. Це дає змогу розкрити найваж-
ливішу ідею ізоморфізму математичних моделей, що створює умови для роз’яснен-
ня учням ролі та значення математичного методу дослідження реального світу.

У розробленому нами курсі математики підсилені алгоритмічна, логічна і комбіна-
торна лінії, які розвиваються у процесі вивчення арифметичних, алгеб раїчних і геоме-
тричних питань. Наприклад, вже в 1-му класі учні перевіряють істинність висловів, скла-
дають різні комбінації з заданих елементів, виконують дії за зразком та ін.

Функціональна лінія будується навколо поняття функціональної залежності вели-
чин, що є, як відомо, генетичною основою поняття функції, проміжною моделлю 
між реальною дійсністю і загальним поняттям функції. Неявно функціональні залеж-
ності й тепер розглядаються на уроках математики, але не як джерело виникнення 
функцій, а навпаки, як їх окремий випадок. Таким чином, під час вивчення функцій у 
школі іноді порушується принцип моделювання. У результаті учні не усвідомлюють 
доцільності цього поняття і його практичної значущості, втрачають інтерес до ви-
вчення не тільки функцій, а й математики взагалі.

За номенклатурою понять розроблений початковий курс математики несуттєво 
відрізняється від інших його варіантів. Його ядром є ті самі змістово-методичні лінії. 
Проте принципи побудови, структура змісту програми і нові методичні підходи за-
безпечили необхідні умови для ефективної реалізації поставленої мети.

Психолого-педагогічні аспекти курсу математики. Традиційний пояснюваль-
но-ілюстративний метод, на основі якого часто будується навчання в школі, недо-
статній для розв’язання завдань, поставлених Державним стандартом початкової за-
гальної освіти. Зрозуміло також, що розв’язання цих завдань не може проводитись у 
відриві від досліджень, присвячених особливостям мислення школярів молодшого 
шкільного віку. Тому в практиці навчання ми керуємося результатами психолого-пе-
дагогічних досліджень (Л. С. Виготський, П. Я. Гальпєрін, Л. В. Занков, В. В. Давидов 
та ін.), що довели свою високу ефективність у розвитку особистості дитини.

Результатом аналізу причин, що перешкоджають упровадженню ідей розви-
вального навчання в практику роботи масової загальноосвітньої школи, стала 
технологія навчання, яка відображає основні теоретичні результати сучасних 
психолого-педагогічних досліджень процесу навчання. Порівняємо традиційний 
метод навчання з діяльнісним методом, який ми використовуємо в нашому курсі 
математики (табл. 3.1).
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Таблиця 3.1
Порівняння традиційного і діяльнісного методів навчання

Пояснювально-ілюстративний 
метод Діяльнісний метод

• Повідомлення теми й мети уроку.
• Пояснення нового матеріалу.
• Закріплення.
• Контроль.

• Постановка навчального завдання (пробне 
завдання).

• «Відкриття» дітьми нового знання. Створення 
еталону.

• Первинне закріплення в зовнішній мові (з 
коментуванням).

• Самостійна робота з перевіркою за еталоном.
• Розв’язування тренувальних вправ.
• Контроль.
• Розв’язування вправ на повторення.

Таким чином, нове знання вводиться не через пе редачу готового знання, а через 
самостійне «відкриття» його дітьми. Постановка навчальної задачі забезпечує моти-
вацію поняття. «Відкриття» поняття дітьми здійснюється за допомогою виконання 
ними предметних дій з реальними об’єктами їх графічними схемами — дія викону-
ється в зовнішньому плані, будується орієнтована основа цієї дії (ООД). Первинне 
закріплення забезпечує проходження етапу зовнішньої мови — діти проговорюють 
вголос і водночас виконують письмово встановлені алгоритми дії. У навчальній са-
мостійній роботі дія вже не супроводжується мовою, алгоритми дії учні проговорю-
ють «про себе» (внутрішня мова). І, нарешті, у процесі виконання заключних трену-
вальних вправ дія переходить у внутрішній план і автоматизується (розумова дія).

Описане вище введення понять дає можливість істотно збільшити міцність знань 
і темп вивчення матеріалу без перевантаження дітей. При цьому створюються спри-
ятливі умови не тільки для практичного впрова дження результатів психолого-педа-
гогічних дос ліджень, а й для реалізації принципу моделювання, тому що вже на ета-
пі введення поняття розкри ваються його походження і практична значущість.

Щоб зробити процес навчання цікавим для кожної дитини, використовуємо 
прийом, який можна назвати «випереджальною багатолінійністю». Після введення 
поняття, що потребує для відпрацьовування тривалого часу, ми ознайомлюємо уч-
нів з такими математичними фактами, що не входять на даному віковому етапі в 
обов’язкові результати навчання, а сприяють розвитку дітей, розширенню їхнього 
світогляду, формуванню інтересу до математики, готують до подальшого, глибшо-
го вивчення математичних понять. Таким чином, тренувальні вправи виконуються 
паралельно з дослідженням нових математичних ідей, тому вони не стомлюють ді-
тей, тим більше, що їм надається, як правило, форма гри (кодування і розшифров-
ка, відгадування загадок та ін.). Наприклад, після вивчення прийомів додавання та 
віднімання в межах 9 приділяється значний час формуванню відповідних навичок 
лічби, що доводяться до автоматизму, але при паралельному вивченні таких питань, 
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як «Кубик Рубика», «Чарівні цифри», «Рівність фігур» та ін. Ці питання, як правило, 
безпосередньо пов’язані з досліджува ним матеріалом, розширюють і поглиблюють 
його або послідовно продовжують одну із змістово-методичних ліній курсу. Напри-
клад, грань «Кубика Рубика» складається з дев’яти клітинок, що дає змогу запропо-
нувати учням велику кількість цікавих для них вправ на лічбу в межах 9. Крім того, 
у формі гри продовжується ознайомлення з геометричною фігурою «куб». При оз-
найомленні з «чарівними цифрами» узагальнюються знання дітей про додавання 
й віднімання чисел та властивості цих операцій, виникає можливість глибше усві-
домити зміст понять «число» і «цифра», уперше розглядається історичний аспект 
розвитку поняття про число та ін. Таким чином, кожна дитина з невисоким рівнем 
підготовки має можливість, «не поспішаючи», відпрацювати необхідну навичку, а 
більш підготовлені діти постійно одержують «поживу для розуму», що робить уро-
ки математики привабливими для всіх дітей — і сильних, і слабких. Тому принци-
пово важливо створити в класі атмосферу довіри, доброзичливості, захопленості, 
що дає змогу по-справжньому «розкритися» і повірити у свої сили кожному учню. 
Зазначимо також, що в курсі велика увага приділяється розвитку варіативності мис-
лення, творчих здібностей дітей, їхньої емоційної сфери. Для цього розроблені й 
ре алізовані нові методики вивчення багатьох важливих розділів шкільної програ-
ми з математики: формування обчислювальних навичок та геометричних уявлень, 
розв’язок рівнянь та текстових задач, у тому числі за дач на рух, задач на частини і 
відсотки.

Методичне забезпечення програми
Підручник є неперервним єдиним комплексом із серії зошитів на друкованій 

основі. Обрана форма підручника допомагає дітям самостійно здобувати знан ня, 
реально формує в них головне вміння – вміння вчитись. Варіативність завдань дає 
кожній дитині можливість знайти в підручнику матеріал, що відповідає рівню її зді-
бностей і спрямованості інтересів.

Матеріал підручника розподілено на короткі фрагменти – «уроки». Така структура 
зручна в практичній роботі вчителя: не обмежуючи його творчості, вона до помагає в 
тематичному і поурочному плануванні. Зручна вона і для дітей, оскільки допомагає 
їм переборювати труднощі навчання поступово, крок за кроком.

Підручник забезпечений методичними рекомендаціями для вчителів. Він може 
використовуватися у всіх типах навчальних закладів, орієнтованих на розвивальне 
навчання й екологічне виховання учнів.

3.4. ДІАЛОГОВА ПРИРОДА ДІЯЛЬНІСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
СПРИЙНЯТТЯ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ

Одним із важливих проявів творчих якостей особистості є ціннісне ставлення до 
предметів і явищ навколишньої дійсності. Усвідомлення цінностей зумовлюється 
системою світоглядних знань, життєвим і соціальним досвідом, але формується та 
виявляється лише в процесі активної діяльності. Активною діяльністю для учнів є на-
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вчальна діяльність, у процесі якої фіксуються значущі для людини об’єкти та явища 
світу. Ми проводили дослідження проблеми впливу діалогу в навчальній діяльності 
учнів початкової школи на креативне сприйняття ними навколишнього світу. 

За висловом Е. Хаббарда, мета навчання дитини полягає в тому, щоб зробити її 
спроможною розвиватися далі без допомоги вчителя. Аби досягти цієї мети, вчитель 
має під час своєї роботи з дітьми розв’язувати такі завдання: навчати дітей без при-
мусу, розвивати в них стійку зацікавленість до знань і потребу в їхньому самостій-
ному пошуку, що сприятиме ефективнішій самореалізації особистості в житті. Це і 
зумовило актуальність дослідження.

Дослідження показало, що для виконання поставлених завдань у практичній ді-
яльності з учнями мають переважати такі фактори самоорганізації особистості учнів:

— відносин – характер стосунків, які складаються між учителем та учнем, між 
учнями;

— емоційної самореалізації – різнорівнева й диференційована за змістом орга-
нізація навчального процесу;

— здоров’я – формування здорового способу життя школярів;
— творчості – розвиток креативних здібностей кожної дитини, максимальний 

розвиток самодіяльності, вільне вираження власного «Я».
Відправною точкою у процесі розвитку пізнавальної самостійності та творчої ак-

тивності учнів для нас було навчити дітей ставити питання: «Чому? Як це відбуваєть-
ся? А навіщо..?» тощо і вміти шукати відповідь на них самостійно. Для цього важли-
во подавати новий матеріал за діяльнісною технологією, добираючи загадки, вірші, 
кросворди ребуси, вводячи цікаві приклади, досліди, парадоксальні факти, застосо-
вуючи технічні засоби навчання (фонозаписи, слайди, відеофільми) для створення 
ситуації утруднення в навчальній діяльності учнів і подолання цього утруднення.

На етапі створення утруднення у діяльності учні тренуються:
— колективно складати загадки, казки, оповідання, вірші у яких є певна навчаль-

на проблема;
— складати кросворди, ребуси.
На етапі подолання утруднення в діяльності для відповіді на певні запитання 

(завдання) учні намагаються самостійно відшукати конкретні джерела, де можна 
знайти інформацію (вчитель допомагає в забезпеченні такою літературою заздале-
гідь усіх учнів).

Книга поступово стає для дітей другом, помічником, порадником, яка веде їх до 
другого дому школяра – бібліотеки.

На етапі побудови проекту виходу з утруднення вчитель спонукає дітей до само-
стійної пошукової і творчої діяльності:

— самостійно дібрати або скласти загадки, кросворди, ребуси, вірші на задану тему;
— самостійно підготувати розповідь за ілюстрованою дитячою енциклопедією;
— написати реферат (повідомлення) і переказати його зміст на уроці;
— скласти тести до вивченої теми, провести їх з однокласниками, перевірити, 

проаналізувати, оголосити результати.
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Весь час нагадуємо дітям, що недостатньо багато знати, треба вміти користуватись 
цими знаннями, уміти поділитись ними з іншими, зацікавивши своєю доповіддю.

Творчість дітей реалізується в намаганні створити мотивацію свого виступу перед 
класом: скласти кросворди так, щоб, розшифрувавши їх, можна було прочитати клю-
чове слово, яке є темою реферату.

У процесі розв’язання навчальної проблеми учні можуть бути залучені до викла-
ду нового матеріалу. Діти із задоволенням на це відгукуються, певною мірою ста-
ють співавторами підручника. Це є одним із результатів систематичного формування 
креативності у процесі розвитку особистості учня, для чого в класі створюється ат-
мосфера співдружності, співтворчості, співробітництва. Це впливає на появу нових, 
оригінальних ідей.

Одним із завдань нашого дослідження було виявлення впливу включення учнів 
у різні види діалогу у процесі формування уявлень про світ, у якому учні живуть та 
взаємодіють.

Як відомо, діалог є особливою формою взаємодії особистості зі світом. Діалогічне 
спілкування в умовах нашого дослідження мало індивідуальний характер. Індивідуаль-
на форма діалогу дала нам можливість дослідити ті внутрішні сприйняття, ставлення, 
емоції, які переживають учні стосовно уявного співрозмовника (краплинка дощу, опада-
ючий листочок, хмаринка в небі, зірочка). Такі діалоги допомагають учням розібратися у 
своїх поглядах на світ, у якому вони живуть, у сумнівах, переживаннях.

Включення діалогу в пізнавальну діяльність, як показують результати спостере-
жень, впливає на розвиток творчої активності школярів, формування образного мис-
лення. Як визначав Л. С. Виготський [96] творча дія уяви полягає в безпосередній 
залежності від багатства та різноманіття попереднього досвіду людини, тому цей 
досвід є матеріалом, з якого створюються будови фантазії.

Засобом створення діалогу є мова. У слові акумулюються відносини між людь-
ми, їхня духовність та мудрість. Відомо, що на чуттєву сферу учнів істотно впливає 
емоційність мови. А. С. Макаренко писав, що дитина ніколи не піде до вихователя, 
котрий розмовляє рівним голосом, вона сховає від нього своє найтонше, небезпеч-
не переживання. Крім того, він пропонував «створити такий ланцюжок вправ, лан-
цюжок перешкод, які потрібно долати і завдяки яким і формується гарна людина» 
[316, с. 39]. У процесі дослідно-експериментальної роботи ми пропонували учням 
пофантазувати і сформулювати різні види звертань позитивного характеру до об’єк-
тів і явищ навколишнього світу. Це сприяло закріпленню відповідного ставлення до 
них. А наявність у дітей емоційно-позитивного ставлення до природи значно полег-
шує розвиток почуттів як особливої, надзвичайно складної та тонкої сфери відносин 
дитини з довкіллям.

Наведемо варіант організації ознайомлення учнів початкової школи з поняттям 
«діалог» та навчальної діяльності з цією формою спілкування.

Робота з учнями проходила у три етапи:
— презентація поняття «діалог»;
— розігрування діалогу «По дорозі в школу»;
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— створення індивідуальної фантазійної форми діалогу з певним об’єктом (кра-
плинка дощу, листок дерева, хмаринка в небі, зірочка).

Учні дістали знання про діалог, виробили вміння вести його за допомогою рольо-
вої гри, набули навичок самостійного конструювання діалогу.

Аналіз отриманих результатів показав, що діалоги учнів різні й за розміром (від 
5–6 реплік до 10 і більше), і за якістю (використання простих чи складних речень, 
емоційність мови, наявність порівнянь, епітетів). Це зумовлено такими чинниками:

• успішністю навчання на уроках мови, навколишнього світу;
• природними особливостями мислення та мовлення;
• рівнем загального розвитку;
• впливом мовного середовища в школі й удома, де учні перебувають щодня;
• емоційним настроєм на роботу.
Сам процес створення діалогу супроводжувався певними емоційними станами, 

що відображалися в зовнішніх проявах – виразі обличчя, міміці тощо. Самостійне 
знаходження відповідей на запитання викликало в учнів почуття радості, моральне 
задоволення. Про це можна було судити за захопленням, з яким учні розповідали 
одне одному про написане, усно продовжували будувати діалог, перевтілившись у 
різноманітні об’єкти навколишнього світу.

Звернемо увагу на результати дослідження, які доводять ефективність викори-
стання діалогу у процесі формування інтегрованого сприйняття картини навколиш-
нього світу:

1. 86 % учнів, котрі брали участь у дослідженні, використовували набуті знання 
про природу у своїх діалогах. Наприклад:

Слєба Ю. (5-А клас)
— Хмаринко, як ти робиш дощ?
— Сонце випаровує воду, і вона в газоподібному стані піднімається вгору. А коли 

її вже багато, вона конденсується і хмари її «відпускають» назад, на землю.
Сологуб Т. (6-А клас)
— Краплинко, куди ти так швидко летиш?
— Я лечу разом з іншими на землю. Ми можемо разом створити і калюжку на 

дорозі, і невеличке озерце, і навіть цілий океан. Ми можемо утворити яри, навіть 
зруйнувати камінь.

2. 34 % учнів використали в діалогах казковий сюжет (власний або запозичений із 
відомої казки) для більш образного опису явищ природи.

3. Учні застосовували епітети, порівняння, широку гаму кольорів, що свідчить про 
естетичне, емоційне сприймання навколишнього світу.

4. У 27 % учнів добре розвинута емпатія (співчуття):
Смагін Є. (6-А клас)
— Тобі, краплинко, боляче падати на землю?
— Так, адже я падаю з великою швидкістю і розлітаюсь на ще менші краплинки.
5. 78 % учнів «запропонували» вигаданим образам об’єктів природи дружбу, що 

вказує на гуманістичну спрямованість і виховний вплив діалогів.
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6. 12 % учнів запропонували навчальні ігри. А гра, як відомо, згуртовує дітей, дає 
можливість самореалізуватись, розв’язати особисті суперечності.

7. Деякі учні влаштували вікторини для ерудитів та спортивних знавців.
Синівська М. (5-Б клас)
— Чому листя восени жовтіє?
— А навіщо лисиці хвіст?
— А чому у верблюда два горби і навіщо вони йому?
— Навіщо слону хобот?
8. Спостереження показало високий рівень вихованості дітей у процесі діалого-

вого спілкування. Учні використовували ввічливі звертання, застосовували «чарівні 
слова» (будь ласка, дякую) тощо.

9. У процесі дослідження було виявлено високий рівень творчої активності учнів, 
що відобразилось і в написанні власних віршованих рядків, вигадуванні легенд, ка-
зок, оповідань. Наприклад:

Панасик С. (5-А клас)
— Хмаринко, заспівай-но, пісню!
— Добре ! Я – Хмаринка, Хмаринка, Хмаринка.
Я по небу пливу, По небу я повільно, повільненько пливу!
Важливим результатом проведеної експериментальної роботи, на нашу думку 

є те, що учні намагалися образно мислити, творити, залучаючи до цього свої емо-
ції, почуття. Адже, за словами О. Я. Савченко: «Багато можливостей для загального 
розвитку школярів втрачає початкова школа через недооцінювання чуттєвої основи 
навчання» [471, с. 176].

Поряд із позитивними результатами дослідження виявило проблемні питання у 
виховному аспекті, які заслуговують на увагу вчителів, батьків, психолога :

1,5 % учнівських діалогів вказують на проблеми в сімейному спілкуванні. Про це свід-
чить зміст окремих діалогів. Є певні ознаки браку уваги до особистих проблем учнів.

Наприклад:
Д. П. (5-А клас)
— А хто твій батько?
— Я не дуже знаю мого батька, але мені здається, що це Місяць.
Б. К. (5-А клас)
— А в тебе є батько і мати?
— Мого батька збили, а мама – це велика сіра хмара.
Окремі діалоги містять у собі в завуальованій формі авторитарний стиль вихо-

вання у сім’ї, що є дуже небезпечним у ранньому підлітковому віці. Саме таке ви-
ховання може стати причиною замкненості в собі, втеч з дому, початку вживання 
наркотичних речовин.

Бачимо в діалогах і прояв невпевненості у собі, і, навпаки, завищену самооцінку.
Невелика кількість діалогів дала змогу виявити особисту тривожність. Як прави-

ло, це діалоги учнів 5-х класів, які нині перебувають в адаптаційному періоді (почат-
кова  середня школа).
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Отже, за даними нашого дослідження діяльність другої сигнальної системи є ос-
новою механізму переведення суспільних цінностей на рівень особистісних. Тому 
ми вважаємо, що використовуючи у висловлюваннях своє ставлення до об’єктів на-
вколишнього світу, учні:

— переборюють скутість у прояві своїх почуттів;
— вчаться естетично оцінній діяльності;
— стимулюють виникнення усвідомлених позитивних емоційних проявів.
Варто підкреслити, що емоційний компонент не лише сприяє формуванню есте-

тичного ставлення до природи, а й допомагає перевести засвоєні знання, правила у 
сферу дій, які здійснюються за інтересами й за особистим бажанням.

3.5. ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІЯЛЬНІСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Останнім часом у зв’язку з різноманітністю форм навчання, навчальних програм 
виникає необхідність вивчення їхнього впливу на фізичне та психічне здоров’я дітей. 
Сьогодні це актуальна проблема, оскільки окремі освітні моделі, програми, підруч-
ники можуть справляти негативний вплив на здоров’я учнів або ніяк не сприяють 
його покращанню, бо не враховують основних наукових засад фізичного та психічно-
го розвитку дитини. Необхідна діагностика. На нашу думку, набуває актуальності й 
практичної значущості проблема створення педагогічних технологій, які б не тільки 
зберігали, а й покращували здоров’я молоді. Варто зауважити, що поставлена про-
блема вирішується різноманітними методами. Але в сучасній освіті спостерігається 
суперечність між різноспрямованою й доволі активною діяльністю щодо збережен-
ня та зміцнення здоров’я дітей і реальними результатами цієї роботи. Проблемі здо-
ров’я школярів приділяється багато уваги: розширюється національна мережа шкіл 
сприяння здоров’я, реалізуються різноманітні програми й проекти, проводяться 
конкурси педагогічних розробок, створені підручники, посібники, методичні реко-
мендації з основ здоров’я. Однак реальна педагогічна практика свідчить, що показ-
ники дитячого здоров’я продовжують погіршуватися.

Аналіз проблеми показує, що традиційно в освіті переважає уявлення про здо-
ров’я як сукупність фізичних показників. Тому зазвичай основні зусилля спрямовані 
на їх поліпшення, щоправда, це не дає значних позитивних результатів. Щодо пси-
хічного і соціального здоров’я, то цим показникам увага майже не приділяється, 
оскільки немає системи критеріїв і способів їхньої оцінки. Більше того, вони дотепер 
не стали факторами ефективності роботи школи. Здоров’язбереження сприймаєть-
ся як додаткове навантаження, виконувати яке мають окремі фахівці. Шкільний учи-
тель, орієнтований переважно на інтелектуальні досягнення учнів, залишає без ува-
ги розвиток емоційної, конфліктної, комунікативної компетентності, що є основою 
психічного і соціального здоров’я учнів.

Разом із тим останнім часом суспільство дедалі більше потребує збереження 
та розвитку психічного і соціального здоров’я громадян, що тісно пов’язано з 
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державною системою виховання. Тому розвиток не тільки фізичного, а й психіч-
ного, соціального здоров’я має стати змістом усієї педагогічної практики, стриж-
нем сучасної освіти.

Педагогічна практика свідчить, що здоров’язберігаючими і здоров’яформуючими 
мають бути і зміст навчання (навчальні програми, підручники), і навчальні техноло-
гії, і весь зміст виховання. Всі програми, спрямовані на зміцнення здоров’я школярів, 
потрібно адресувати не лише навколопедагогічному співтовариству – лікарям, пси-
хологам, адміністраторам, а більшою мірою – педагогам, тобто тим, хто найбільше 
впливає на здоров’я, займаючись навчанням і вихованням. Збереження і розвиток 
здоров’я мають стати змістом масової педагогічної практики.

Аналіз соціологічних опитувань педагогів і лікарів показує, що причина погіршен-
ня здоров’я школярів полягає не стільки в несприятливих умовах життя, скільки в не-
достатній увазі до створення відповідних умов педагогічного процесу, застосування 
здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих навчальних технологій. Маються на ува-
зі, зокрема, нераціональна організація навчально-виховного процесу, недосконала 
розробка не тільки здоров’яформуючих, а й здоров’язберігаючих основ сучасних 
методів і технологій навчання. Водночас у світі відомі приклади інших підходів до 
вирішення проблеми. Так, у педагогічній практиці Великобританії здоров’я дитини 
розглядається як обов’язковий освітній результат. На жаль, у нас подібний досвід 
має індивідуальний характер і є надбанням лише окремих закладів освіти або кон-
кретних педагогів.

На наш погляд, розв’язання проблеми збереження здоров’я дітей та учнівської 
молоді буде ефективнішим за таких умов і напрямів діяльності:

1) створення відповідного шкільного середовища;
2) використання здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих технологій і технік у 

процесі навчання;
3) освіта в галузі здоров’я.
Ці напрями діяльності ми пропонуємо в науково-педагогічному проекті «Росток», 

що включає як стратегічне завдання створення та впровадження здоров’язберігаю-
чих і здоров’яформуючих навчальних технологій на засадах інтегративно-діяльніс-
ного підходу до організації навчально-виховного процесу.

Перший напрям – створення шкільного середовища – достатньо традиційний: 
це і виконання санітарно-гігієнічних норм (попри всю тривіальність цієї тези, без на-
явності достатнього освітлення або зручних парт неможливо говорити не тільки про 
розвиток, а й про збереження здоров’я), організація якісного харчування школярів, 
обладнання класів і рекреацій з урахуванням ідеї розвитку дитячого здоров’я. Тобто 
весь простір школи повинен працювати на розвиток фізичного здоров’я дитини.

Другий напрям – наявність у школі органічно вбудованих у навчальний процес 
педагогічних технологій та технік, що формують і розвивають здоров’я учнів.

Результати педагогічних досліджень дають нам можливість стверджувати, що за-
пропонована в науково-педагогічному проекті «Росток» діяльнісна технологія пози-
тивно впливає на здоров’я учнів, оскільки пожвавлює практично всі види активності, 
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створює позитивний емоційний фон на уроках, знижує розумове навантаження, вра-
ховує вікові фізіологічні й психологічні закономірності розвитку учнів. Ця технологія 
реалізована у підручниках з математики і навколишнього світу, а також у методиці 
викладання цих курсів. Діяльнісна технологія розроблена на засадах інтеграції ре-
зультатів наукових досліджень феномену людської діяльності, теорій розвивального 
навчання. Основою цієї технології є принцип діяльності.

Принцип діяльності полягає в тому, що учень не набуває знань у готовому вигля-
ді, а здобуває їх сам у процесі власної навчальної (психологи говорять – учбової) ді-
яльності. При цьому передбачається максимальна пізнавальна активність школяра: 
функція вчителя полягає в організації його навчальної діяльності. Практична реаліза-
ція принципу діяльності вимагає дотримання таких умов:

а) Безперервність означає наступність між усіма етапами процесу навчання. 
Виокремлюються такі його етапи:

1) самовизначення до діяльності на уроці. Створюються умови для виникнення 
внутрішньої потреби включення в діяльність;

2) актуалізація знань та вмінь, достатніх для побудови нового способу дії. Це ви-
магає тренування відповідних мисленнєвих операцій;

3) постановка проблеми. На цьому етапі учні співвідносять свої дії з нормою (ал-
горитмом, поняттям) і на цій основі вичленовують причину ускладнення. Цей етап 
має закінчуватися фіксуванням мети уроку;

4) побудова проекту виходу з ускладнення («відкриття» школярами нових знань);
5) первинне закріплення. Учні у формі комунікативної взаємодії розв’язують ти-

пові завдання на новий спосіб дії з проговорюванням алгоритму розв’язання вголос;
6) самостійна робота й самоперевірка;
7) включення в систему знань і повторення;
8) рефлексія діяльності на уроці та обговорення цілей наступної діяльності 

(підсумок уроку).
Виокремлені етапи є змістом навчальної технології, спрямованої на формування 

в учня готовності до саморозвитку.
б) Цілісне уявлення про світ передбачає формування в учня узагальненого, ці-

лісного уявлення про природу – суспільство – самого себе, про роль і місце кожної 
науки в системі наук.

в) Мінімакс полягає в такому: школа зобов’язана запропонувати учневі зміст осві-
ти на максимальному (творчому) рівні й забезпечити його засвоєння на рівні соці-
ального безпечного мінімуму (освітнього стандарту).

г) Психологічна комфортність передбачає зняття всіх стресогенних факторів на-
вчального процесу, створення в школі й на уроці доброзичливої атмосфери, орієнто-
ваної на реалізацію ідей особистісно орієнтованої освіти.

д) Варіативність передбачає формування в учнів здібностей до систематичного 
перебору варіантів і вибору оптимального варіанта.

є) Творчість означає максимальну орієнтацію на творчий початок у навчальній 
діяльності учнів.
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Узагальнення педагогічного досвіду роботи за науково-педагогічним проектом 
«Росток» показало, що діяльнісна технологія може бути реалізована у процесі ви-
кладання будь-якого навчального курсу. Ми вважаємо, що за допомогою цієї техно-
логії педагоги усвідомлено можуть формувати в дітей психічне здоров’я: стійкість до 
стресів, інтелектуальну витривалість, позитивну самооцінку, готовність до самороз-
витку й самореалізації.

Третій напрям – освіта в галузі здоров’я – передбачає не тільки розкриття цієї 
проблеми в самостійних навчальних предметах і буквальну трансляцію знань про 
здоров’я (валеологія, основи безпеки життєдіяльності), а й про трансляцію цих 
знань (тією чи іншою мірою) через усі шкільні навчальні курси (навколишній світ, 
літературу та навіть математику) і через спільну освітню діяльність вчителів та учнів, 
наприклад, проектної або дослідницької спрямованості, що доволі тісно пов’язано 
з діяльнісною технологією.

Тому в рамках цього проекту передбачається розробити різноманітні способи 
зміцнення і розвитку здоров’я дітей у школі. Причому підхід до змінення здоров’я 
учнів має бути комплексним, інтегрованим і розкривати взаємозв’язок біологічних, 
соціальних, психологічних, світоглядних факторів, що впливають на здоров’я. Цьому 
великою мірою сприяє інтегрований розвивальний курс для 1–6-х класів «Навколи-
шній світ».

Інтегрований підхід, враховує розвиток всіх аспектів здоров’я: фізичного, психо-
логічного й соціального. Він дає можливість виявити нові ресурси здоров’я, які з’яв-
ляються в дитини у процесі навчання в школі, параметри здоров’я, що розвиваються 
в школі, такі як стресостійкість, креативність, толерантність, інтелектуальна витрива-
лість, готовність до подолання перешкод, емоційна компетентність і т. ін. У межах 
цього підходу досягнення дитини в галузі здоров’я стають і метою, і результатом 
освітнього процесу. Таким чином, ми можемо говорити не тільки про здоров’язбе-
рігаючі технології, а й про здоров’ярозвивальні технології, які мають бути викори-
стані в освіті.

На відміну від традиційного погляду на здоров’я, за яким завданням освіти є 
мінімізація негативного впливу на здоров’я учнів, ми вважаємо, що ефективно по-
будований навчальний процес може сприяти появі в них нових життєвих ресурсів, 
пов’язаних зі збереженням та зміцненням їх здоров’я.

3.6. ДІЯЛЬНІСТЬ І ВЧИТЕЛЬ

Діяльнісна технологія передбачає певну спрямованість діяльності вчителя. Нова 
навчальна інформація вводиться не через трансляцію готового знання, а через са-
мостійне «відкриття» його дітьми. Мотивація забезпечується постановкою певної 
навчальної задачі. «Відкриття» дітьми понять, явищ і законів здійснюється за допо-
могою виконання ними предметних дій з реальними об’єктами та їхніми графічни-
ми схемами. Дія виконується в зовнішньому плані, будується орієнтовна основа цієї 
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дії (ООД). Первинне закріплення забезпечує проходження етапу зовнішньої мови 
– діти проговорюють уголос і водночас виконують письмово встановлені алгоритми 
дії, проговорюють «про себе» (внутрішня мова). У процесі виконання узагальню-
вальних тренувальних вправ дія переходить у внутрішній план та автоматизується 
(розумова дія).

Технологія діяльності має забезпечити системний тренінг усіх видів діяльності 
[430, с. 24–27]:

— самовизначення (потреба в діяльності й необхідні здібності);
— нормореалізація (виконання відомої норми діяльності);
— нормотворчість (побудова нової норми діяльності, якщо немає відомої).
Отже, інтегративно-діяльнісна технологія – це така організація навчального про-

цесу, коли пасивність дитини у процесі пізнання неможлива:
— кожен учень завжди має конкретне завдання (воно може бути колективним), 

про виконання якого обов’язково потрібно прозвітувати перед іншими;
— від діяльності кожного учня залежить якість виконання поставленого колектив-

ного завдання. 
Учні отримують завдання, які інтегрують матеріал уроку в індивідуальну твор-

чу діяльність і дають можливість не тільки набути нових знань, а й реалізувати свої 
здібності в досягненні прогнозованого результату власного навчального проекту. 
Зауважимо, що навчальні завдання, навчальні проблеми повинні мати не тільки піз-
навальний, а й виховний зміст, певне емоційне наповнення. Важлива глибока заці-
кавленість учня в розв’язанні навчального завдання, особиста мотивація.

Наприклад, у процесі вивчення курсу «Навколишній світ» (4-й клас, розділ 
«Рослини») пошукова діяльність організовується за допомогою спеціальних за-
питань і завдань:

• Кого, на вашу думку, можна назвати нашими зеленими друзями?
• Придумайте і проведіть у класі гру «Наші зелені сусіди».
• Пофантазуйте на тему: «На Землі зникли рослини». Якими могли би бути на-

слідки такої події?
• Запропонуйте рецепти страв з продуктів рослинного походження (рослина – 

продукт – страва). Чи корисні вони, на вашу думку? Чому? Чи можна створити «квіт-
ковий годинник»? Що ви для цього використаєте?

• Розробіть проект невеличкого дитячого парку. Запропонуйте його побудову.
У кожному конкретному випадку на кожному етапі ставляться й розв’язують-

ся конкретні завдання. Індивідуальна робота може поєднуватися з колективною, 
можуть бути створені одна або кілька творчих груп. Творчий звіт кожен учень має 
зробити самостійно. Це, як показало дослідження, посилює навчальну мотивацію 
оскільки у процесі звітування дитина висловлює особисті враження, думки, емоції, 
фіксує та відтворює власний досвід і досвід колективної діяльності.

Відбувається рефлексія як обов’язковий етап будь-якої успішної діяльності. 
Для кожної дитини стає зрозуміло, що конкретно вона зробила, у чому полягає 
її внесок у загальну справу, де її особистий успіх і що надалі вона може зробити 
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самостійно або у групі. Етап рефлексії допомагає формувати в дітей готовність до 
подальшої творчої діяльності, розкрити свій творчий потенціал, самореалізува-
тися й допомогти надалі організовувати власну або колективну роботу. Напри-
клад, побачити проблему, накреслити шляхи її розв’язання, побудувати проект, 
визначити його зміст і форму, терміни його виконання, організаційно-технічні й 
матеріальні умови його забезпечення.

Після початку роботи над навчальною проблемою або проектом учитель має 
залишити позицію лідера й надати учням можливість усвідомити: вони пра-
цюють цілком самостійно і тільки за необхідності він надає їм допомогу. Між 
учителем й учнями мають виникнути рівноправні суб’єкт-суб’єктні відносини. 
Важливо намагатися ставити перед учнями такі завдання й проблеми, щоб на-
вчальний проект мав конкретне практичне, а не лише пізнавальне значення. 
Водночас суто пізнавальні проекти, безперечно, також відіграють достатньо 
позитивну роль у процесі розвитку особистості. Як зазначалося, необхідним 
етапом інтегративно-діяльнісного підходу до навчання є етап рефлексії, під-
биття підсумків, який передбачає вибір критеріїв оцінки роботи дітей. Успіш-
ність останнього етапу залежить від успішності попередніх етапів. Водночас 
обов’язково треба враховувати той факт, що основним завданням оцінки є по-
дальша мотивація творчої діяльності учнів.

Інтегративно-діяльнісний підхід до формування уявлень про світ дає змогу не 
тільки сформувати цілісний погляд на світ, а й суттєво посилити критерій міцності 
знань та активізувати темп вивчення матеріалу без перевантаження дітей. При 
цьому створюються сприятливі умови для практичного впровадження результа-
тів психолого-педагогічних досліджень, реалізації сформульованих вище прин-
ципів, оскільки вже на етапі введення поняття розкриваються його походження і 
практична значущість.

У процесі використання діяльнісної технології розвивається творчість учнів, 
створюються сприятливі умови для їхньої самореалізації: накопичується досвід 
а) розв’язання проблем (не тільки навчальних); б) подолання труднощів; в) кон-
структивного ставлення до них, досягнення й здобуття успіху в результаті вико-
нання будь-яких завдань.

Уроки й позаурочна діяльність передбачають: 1) виконання творчих завдань; 
2) побудову проектів; 3) підготовку творчих звітів; 4) захист проектів.

Будь-яке творче завдання ґрунтується на використанні певного навчального ма-
теріалу, який потрібно усвідомити й використати для побудови проекту, що пропо-
нує альтернативний вихід із проблемної ситуації. У такий спосіб у дитини виникає 
потреба в новому знанні, відкритті його для себе, аби використати як необхідний 
елемент у процесі досягнення успіху в творчій діяльності: «Те, що я чую, – я забуваю, 
те, що я бачу, – я пам’ятаю, те, що я роблю, я розумію» (Конфуцій).
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Розділ IV

Експериментальне дослідження реалізації ідей 
інтегративно-діяльнісної педагогіки в освітньому 

процесі школи

4.1. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОГО 

ПІДХОДУ НА БАЗІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 
ШКОЛИ № 305 М. КИЄВА

Дослідно-експериментальна робота за темою: «Формування ключових компетентно-
стей учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проек-
том «Росток» проводилась у період з вересня 2007 р. по травень 2019 р. в чотири етапи:

І. Діагностично-концептуальний (вересень 2007 р. – січень 2009 р.).
ІІ. Організаційно-прогнозуючий (лютий 2009 р. – травень 2014 р.).
ІІІ. Формувальний (червень 2014 р. – серпень 2018 р.).
IV. Узагальнюючий етап (вересень 2018 р. – травень 2019 р.).
Педагогічним колективом спеціалізованої загальноосвітньої школи № 305 м. Ки-

єва було визначено завдання дослідно-експериментальної роботи:
1. Організація моніторингу впливу інтегративно-діяльнісного підходу на форму-

вання ключових компетентностей учнів.
2. Апробація педагогічних технологій на основі інтегративно-діяльнісного підхо-

ду до навчання учнів.
3. Апробація створеної концепції науково-педагогічного проекту «Росток» як за-

собу для формування ключових компетентностей учнів.
4. Визначення позитивних і негативних прогнозів експериментальної роботи.
5. Проведення педагогічних рад на тему «Компетентнісний підхід до організації 

навчально-виховної діяльності молодших школярів в умовах модернізації освіти».
6. Проведення семінару-практикуму «Інтегративно-діяльнісний підхід як основа 

виховання цілісного мислення»
7. Проведення педради на тему «Компетентнісно орієнтований підхід до навчан-

ня і виховання здібних і обдарованих дітей у контексті життєтворчої особистості».
8. Підбиття підсумків організаційно-прогнозуючого етапу науково-педагогічного 

дослідження.
На початку роботи для педагогічного колективу було проведено установчий се-

мінар-практикум з метою ознайомлення з особливостями формування загальнона-
вчальних компетентностей учнів на основі інтегративно-діяльнісного підходу.

Крім того, проводилась робота з батьками за такими трьома напрямами:
1. Психолого-педагогічна освіта батьків (батьківські університети, конференції, 

індивідуальні тематичні консультації, батьківські збори, тренінги).
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2. Залучення батьків до навчально-виховного процесу (дні творчості дітей та їх 
батьків, відкриті уроки та позакласні заходи, допомога в організації та проведенні 
позакласних заходів, зміцнення матеріально-технічної бази школи і класу).

3. Участь батьків у здійсненні навчально-виховного процесу.
У процесі дослідно-експериментальної роботи використовувалась технологія діяльніс-

ного методу з метою формування пізнавальних інтересів до вивчення навчальних пред-
метів, створення умов для самовираження та самореалізації кожного учня. В основу ді-
яльнісного методу навчання покладено особистісне включення школяра в процес, коли 
компоненти діяльності спрямовуються і контролюються самим учнем. Навчальний процес 
відбувається в умовах мотиваційного включення школяра в пізнавальну діяльність, яка на-
дає йому задоволення від участі в ній. Коли дитина сама оперує навчальним матеріалом, 
вона засвоює його осмислено й міцно, у неї формується здатність до самоосвіти. За цим 
способом навчання забезпечується комфортне психологічне самопочуття учнів.

Крім того, широко застосовується метод рефлексії як найкоротший та продуктив-
ний шлях подолання труднощів. При цьому реалізуються такі принципи навчання, як 
принцип діяльності, цілісного уявлення про світ, мінімакса, психологічного комфор-
ту, безперервності, варіативності та творчості.

 У процесі дослідження проводилась апробація підручників, розроблених на основі 
інтегративно-діяльнісної технології в межах проекту «Росток» – «Математика», «Навко-
лишній світ» для 1–4-х класів початкової школи. Процес навчання за цими підручниками 
будується на підставі спостережень, порівнянь, класифікацій, узагальнень.

У цих підручниках відображені не тільки сучасні методи та засоби навчання, 
організаційні форми навчальної діяльності, а й система продуктивних завдань, з 
якими цікаво працювати. Учні дуже люблять розв’язувати приклади, пов’язані з 
відгадуванням слів, загадок, прислів’їв, наприклад, коли виразу відповідає пев-
на літера. Ці завдання учень виконуватиме не тому, що це чиясь вимога, а тому, 
що це йому цікаво. Додаткова перевага таких підручників полягає в тому, що 
учень має можливість сам знаходити свої помилки. Це дуже важливо. У цій си-
туації відбувається не тільки констатація існування помилки, як у випадку, коли 
помилку знаходить інший. Допущену помилку дитина бачить сама, коли в неї не 
виходить слово, і вона повертається до перевірки розв’язаних прикладів. Важли-
во, що коли учень знаходить помилку в себе сам. Тоді він намагається не просто 
її виправити, а зрозуміти причину її виникнення.

Використання наведених прийомів знижує можливість виникнення помилок. 
Крім того, учні будь-якого віку із задоволенням виконують подібні завдання. Вся си-
стема завдань побудована таким чином, що поряд із розвитком обчислювальних 
навичок учні ефективно просуваються й у розвитку операцій мислення, вміння ана-
лізувати, порівнювати, узагальнювати.

Навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» розвиває творчі здібності 
школярів. Наприклад, творчий характер мають домашні завдання, які є додаткови-
ми до обов’язкової частини, але не є обов’язковими. Завдання пропонуються систе-
матично, не рідше двох – трьох разів на тиждень.
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Як додаткові завдання для тренінгу операцій мислення й розвитку творчих зді-
бностей пропонуються, наприклад, такі:

• на які групи можна поділити вирази;
• які способи дій (правила) будете використовувати;
• знайдіть усі можливі способи розв’язування цих прикладів;
• обчисліть усно тільки значення тих виразів, які зможете;
• знайдіть вирази, значення яких ви усно обчислити не зможете. Обчисліть, ви-

користовуючи письмовий прийом;
• знайдіть «зайвий вираз»;
• прочитайте вираз різними способами;
• прокоментуйте розв’язування рівнянь, прикладів;
• придумайте задачі до виразів;
• назвіть властивість, яку використали;
• знайдіть вирази на нове правило, властивість;
• знайдіть вирази з однаковим значенням і т. ін.
Подібного роду завдання включаються в кожний урок на етапах актуалізації 

(якщо завдання на повторення підходять для підготовки учнів до «відкриття» нового 
знання), первинного закріплення, повторення вивченого матеріалу.

Крім того, необхідно мати на увазі, що першочергове значення на уроці математики 
ми приділяємо розвитку особистісних якостей дитини і формуванню позитивного став-
лення до навчання. Це стає можливим у разі використання різноманітних дидактичних 
ігор, які завжди є на озброєнні вчителя початкових класів і які у великій кількості висвітле-
ні у підручниках математики. Достатньо звернути увагу на ігри для відпрацювання знань 
про склад числа і таблиці множення («Знайди пару», «Доповни до…», «Розфарбуй одним 
кольором», «Засели будиночок», «Мовчанка», «Естафета», «Магічні квадрати», «Лабі-
ринт», «Сходинки», «Ритмічний рахунок»), для відпрацювання порядку дій і знаходжен-
ня значень виразів («Влучний стрілець», «Найкращий лічильник», «Рибалка», «Поштар», 
«Кругові приклади», «День-ніч» або «Ланцюжок»), обчислення за алгоритмом, заданим 
блок-схемою.

Інтегрований курс «Навколишній світ» побудований на основі загальнодидактич-
них, природничих та екологічних принципів. У ньому відображено глибокі взаємо-
зв’язки, котрі існують між гуманітарними, природничими, етичними, естетичними, 
моральними та іншими аспектами процесу пізнання світу.

Інтегрований характер змісту й широкі міжпредметні зв’язки курсу дають йому 
можливість органічно взаємодіяти з іншими дисциплінами, позакласними вихов-
ними заходами, що сприяє системності та наступності всього процесу в початковій 
школі, створює додаткові можливості для запобігання перевантаженню учнів.

У сучасному педагогічному процесі значного розвитку набула ідея міжпредметної інте-
грації. Інтегровані уроки ставлять за мету об’єднати споріднений матеріал кількох предме-
тів навколо однієї теми. Діти розглядають явища і поняття з різних боків. У цьому допома-
гають уроки милування природою за В. О. Сухомлинським (з рідної мови і навколишнього 
світу), бо учні в молодшому шкільному віці мають зрозуміти, що світ природи існує не тіль-
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ки для наукового вивчення та практичної діяльності людини, а як об’єкт безкорисливого 
споглядання, милування, джерело естетичних емоцій та почуттів. Завдяки спілкуванню з 
природою відшукуються цілющі джерела дитячого розуму, пізнання і творчості. Щоб збе-
регти дитячу безпосередність, радісне сприйняття й відкриття світу, проводяться уроки 
милування природою, аби навчити помічати прекрасне і цікаве в буденному. Учні доволі 
яскраво й безпосередньо реагують на прояви прекрасного в навколишньому світі. Саме 
перебуваючи на природі, школярі вчаться будувати перші творчі висловлювання. Вони 
розповідають, а потім і описують зміни в живій та неживій природі (засніжене дерево; 
клен, який вбрався в золоті шати; квітку, що вперше з’явилася після холодної зими; годів-
ничку, в яку вони насипали зерен для пташок). Таким чином учні вчаться бачити прекрасне 
у природі, починають замислюватися над тим, для чого і для кого потрібно зберегти цю 
красу. За допомогою цього в учнів формуються яскраві наочно-образні уявлення.

Важливою особливістю курсу «Навколишній світ» є його екологічне спрямування. Осо-
блива увага приділяється вихованню відповідального ставлення до природи, необхідності 
її збереження та охорони. Певною мірою зміст курсу – це результат інтеграції основних 
аспектів проблеми збереження й охорони життя:

— екологічного;
— валеологічного;
— духовно-творчого.
Інтеграція змісту створює передумови для широкого застосування нових методів 

і технологій викладання курсу. У методиці вчителі-класоводи використовують еле-
менти викладання інших предметів: читання, музики, образотворчого мистецтва, 
трудового навчання. Перевага надається діяльнісним, активним, творчим, загально-
дидактичним методам, а також методам, притаманним природничим наукам: спо-
стереженню, дослідам, демонструванню об’єктів, практичним роботам, екскурсіям 
дослідницької спрямованості, предметним урокам, евристичним бесідам, драмати-
зації, ігровим та діалогічним методам із широким залученням засобів літератури, 
мистецтва, народної творчості. Вказані методи допомагають учням уявляти себе в 
різноманітних ситуаціях: у ролі письменників, художників, винахідників.

Принципи гуманізації освіти спрямовує курс «Навколишній світ» на використання 
особистісно орієнтованих технологій навчання. Тому не тільки зміст, а й особистість 
учня, його індивідуальність, вікові особливості розвитку постають як головні й визна-
чальні умови побудови курсу.

Важливе завдання учителя – піднести дитяче сприймання на належний емоцій-
но-образний рівень та організувати оцінну діяльність учнів.

Допомагає в цьому одна з активних моделей навчання – інтерактивні технології, які 
стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає суб’єктом нав-
чання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з учителем. Основні методи – це само-
стійна робота, проблемні та творчі завдання, запитання від учня до вчителя і розвиває 
творче мислення. Використовуються певні форми організації діяльності учнів на уроці: 
групові, кооперативні, колективно-групові. Ці форми роботи дають можливість працю-
вати разом для засвоєння значної кількості інформації за короткий проміжок часу.
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У школі було проведено психологічні дослідження в ході експериментальної ро-
боти за науково-педагогічним проектом «Росток». Психолог школи здійснював пси-
ходіагностику розумових здібностей дитини. Особливості навчально-пізнавальної 
мотивації перевірялися за текстом «Мотиваційна готовність» (автор О. Л. Венгер). 
Аналітико-синтетична діяльність учнів у процесі мисленнєвої діяльності вивчалась 
за допомогою Матриць Равена. Цей метод психологічного дослідження є ефектив-
ним, оскільки дає змогу не тільки виявити зниження аналітико-синтетичних здібнос-
тей на невербальному матеріалі (що дуже важливо у роботі з учнями початкових 
класів), а й побачити, на якому етапі розв’язання проблеми виникають труднощі. 
Перевірка логічного мислення дітей проводилась за Шкалою інтелекту Векслера 
(субтести 4 та 10 – «Встановлення подібностей» та «Послідовні картинки»). Ефектив-
ним у процесі діагностики виявився тест короткочасної пам’яті та умовиводів – екс-
прес-методика визначення готовності дитини до шкільного навчання, створена в 
лабораторії психодіагностики Інституту психології ім. Г. І. Костюка НАПН України 
(автори Гільбух Ю. З., Коробко С. Л., Кондратенко Л. О.). Мовленнєвий розвиток 
дітей перевірявся за допомогою тесту на виявлення порушень розуміння склад-
них логіко-граматичних конструкцій (автор В. В. Тарасун). Для перевірки пам’яті ви-
користовувався Тест короткочасної зорової пам’яті (за Д. Векслером).

Оскільки розумовий розвиток дитини багато в чому залежить від рівня сформо-
ваності уваги, то за допомогою тестів перевірялися такі основні властивості уваги: 
концентрація (ступінь зосередженості на об’єкті), розподіл (здатність утримувати у 
сфері уваги одночасно кілька об’єктів), переключення довільне (свідоме перенесен-
ня уваги з одного об’єкта на інший), стійкість (здатність до тривалого зосередження 
на одному об’єкті), обсяг (кількість об’єктів, які можуть бути охоплені увагою). Всі ці 
властивості уваги перевірялися за допомогою тестів Ф. Є. Рибакова.

Метою тесту «Побудова дедуктивних умовиводів. Словниковий тест» (за Д. Віль-
соном та Д. Грилз) була перевірка пасивного словника дитини, її здатності до де-
дуктивних умовиводів. Для діагностики здатності дитини до виокремлення суттєвих 
ознак поняття застосовувалися тест та шкала оцінювання за Т. Д. Марцинківською. 
Виявити рівень розвитку наочно-образного мислення учнів допоміг тест «Схемати-
зація. Дорога до будиночків» (автор Бардіна Р. І.). Вивчення психомоторної актив-
ності дітей проводилось у різних видах діяльності, зміст яких передбачає активіза-
цію рухових компонентів психомоторних дій.

Методика дослідження структури психомоторної дії в процесі навчання передбачала 
використання шкали інтелектуального руху та шкали моторного руху М. Озерецького.

У результаті досліджень у 3–4-х класах рівень продуктивності та творчої уваги за 
один навчальний рік підвищився на 20 %; рівень мисленнєвих процесів у 3-А класі на 
3 %, у 3-Б – на 10 %, у 4-х класах – на 20 %; підвищилися всі види пам’яті: у 3-х класах 
– на 10 %, у 4-х класах – на 20 %.

Для виявлення рівня сформованості в учнів загальнонавчальних компетентностей 
було проведено моніторинг навчальних досягнень учнів із математики та навколишньо-
го світу за дослідно-експериментальною програмою «Росток» (рис. 4.1–4.11).
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Рис. 4.1. Результати моніторингу навчальних досягнень учнів 3-х класів з матема-
тики за програмою «Росток»

Рис. 4.2. Результати моніторингу навчальних досягнень учнів 4-х класів з матема-
тики за програмою «Росток»
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Рис. 4.3. Результати моніторингу навчальних досягнень учнів 2-х класів з курсу 
«Навколишній світ» за програмою «Росток»

Рис. 4.4. Результати моніторингу навчальних досягнень учнів 3-х класів з курсу 
«Навколишній світ» за програмою «Росток»
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Рис. 4.5. Результати моніторингу навчальних досягнень учнів 4-х класів з курсу 
«Навколишній світ» за програмою «Росток»

Рис. 4.6. Моніторинг якості знань учнів 4-х класів за 2009/2010 н. р.
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Рис. 4.7. Результати моніторингу навчальних досягнень учнів 3-х класів з матема-
тики за програмою «Росток»

Рис. 4.8. Результати моніторингу навчальних досягнень учнів 4-х класів з матема-
тики за програмою «Росток»
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Рис. 4.9. Результати моніторингу навчальних досягнень учнів 2-х класів з курсу 
«Навколишній світ» за програмою «Росток»

Рис. 4.10. Результати моніторингу навчальних досягнень учнів 3-х класів з курсу 
«Навколишній світ» за програмою «Росток»
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Рис. 4.11. Результати моніторингу навчальних досягнень учнів 4-х класів з курсу 
«Навколишній світ» за програмою «Росток»

Учні 3-х класів досягли таких результатів з математики: на початок року ви-
сокий рівень навчальних досягнень становив – 27,3 %, достатній – 43,7, серед-
ній – 29 %; на кінець року високий рівень навчальних досягнень учнів зріс і до 
34 %, достатній – до 49, середній зменшився до 17 %. У 4-х класах на початку 
року високий рівень навчальних досягнень становив – 26,2 %, достатній – 41,4, 
середній – 32,4 %; на кінець року високий рівень навчальних досягнень учнів 
зріс до 29,3 %, достатній – до 46,2, середній знизився до 24,5%. З навколишньо-
го світу у 4-х класах на початок року високий рівень навчальних досягнень ста-
новив 58,2 %, достатній – 31, середній – 10,8 %; на кінець року високий рівень 
навчальних досягнень учнів зріс і становив 64,3 %, достатній – 31, середній 
зменшився до 4,7 %.

Результати моніторингу якості навчальних досягнень учнів з математики показа-
ли, що майже всі учні 1–4-х класів добре засвоїли програмовий матеріал, вміли за-
стосовувати набуті знання під час розв’язування прикладів, задач, рівнянь.

Письмова перевірка знань з навколишнього світу проводилася за допомогою 
тестів та карток, завдання на яких передбачали конструйований або вибірковий 
тип відповіді.

Завдання, які пропонувалося виконати учням, були спрямовані на виявлення рів-
ня засвоєння загальнонавчальних дослідницьких умінь у зоні найближчого розвитку 
дитини, її творчих здібностей, розвиток мовлення, критичного та логічного мислен-
ня, позитивної мотивації до пізнання природи і суспільства, формування вмінь вста-
новлювати причинно-наслідкові зв’язки.
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Моніторингові дослідження засвідчили такі результати.
1. У процесі навчання за Комплексною програмою розвитку дітей «Росток» в уч-

нів формується позитивна мотивація до навчання.
2. Використання навчальних програм, підручників та посібників, розроблених у 

межах науково-педагогічного проекту «Росток», формує творчу розвинену особи-
стість, яка володіє повною мірою всіма загальнонавчальними компетентностями. 
Підтвердженням цієї позитивної тенденції є результати моніторингу якості знань 
учнів із математики та курсу «Навколишній світ», проведені в кожному класі, який 
працює за Комплексною програмою розвитку дітей «Росток».

3. Зміст програмового матеріалу, завдання, вміщені в підручниках, сприяють роз-
витку пізнавальної активності учнів, їхньому всебічному розвитку.

4. У всіх учнів 1–4-х класів, котрі навчаються за Комплексною програмою розвит-
ку дітей «Росток», ефективно формується розгорнута навчальна діяльність (уміння 
вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логіко-мовленнєвими, пізнавальни-
ми й контрольно-оцінними компетентностями, виховуються загальнолюдські чес-
ноти. Важливим, на нашу думку, у роботі за концепцією інтегративно-діяльнісної 
педагогіки є те, що зміст й завдання підручників допомагають сформувати в дітей 
загальнолюдські чесноти та значущі для українського народу цінності: патріотизм, 
почуття національної гордості, соціальної справедливості, первинності духовного 
щодо матеріального. Інтегративно-діяльнісна педагогіка, реалізована концептуаль-
но у педагогічній технології розвитку дітей «Росток», сприяє вихованню гуманної, 
творчої, соціально активної особистості, здатної любити Батьківщину, шанувати свій 
народ, ощадливо ставитися до природи, світу речей, самої себе, інших людей, розу-
міти значення життя як найвищої цінності.

Крім того, навчання і виховання за інтегративно-діяльнісною технологією «Росток» 
дають можливість отримувати високі результати у роботі з обдарованими дітьми.

Моніторинг дослідження якості знань, який проводився на початку та наприкінці 
навчального року, підтвердив позитивний вплив інтегративно-діяльнісної педагогі-
ки на процес формування ключових і предметних компетентностей учнів. Викори-
стання інтегративно-діяльнісного підходу в навчанні сприяє досягненню мети кон-
курентоспроможної освіти, здатної забезпечити кожній дитині можливості ставити і 
досягати певних цілей, творчо самоутверджуватися в соціумі.

4.2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНТЕГРАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ 
НА РОЗКРИТТЯ І РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

ОСОБИСТОСТІ НА БАЗІ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 
ШКОЛИ № 221 М. КИЄВА

Створення необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для всебіч-
ного розвитку обдарованості дитини, становлення духовної, культурної особисто-
сті громадянина України і європейської спільноти на засадах гуманізації, інтеграції, 
екологізації змісту освіти потребує зосередження уваги на гармонійному розвитку 
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учнів, формуванні в них цілісної картини світу та уявлень про місце людини у сві-
ті як невід’ємної частини природи, загальнолюдських цінностей у гармонії з націо-
нальним самоусвідомленням, розвитку основних здібностей, відповідних віку учня. 
Виявлення позитивного впливу інтегративного-діяльнісного підходу для виконання 
цих завдань, а також на розкриття та розвиток обдарованості дитини в ході навчаль-
но-виховного процесу, підвищення рівня фізичного, психічного, духовного розвитку 
учнів через організацію їх активної творчої діяльності стало метою дослідження. До-
слідження проводилось на базі середньої загальноосвітньої школи № 221 м. Києва

Етапи дослідно-експериментальної роботи:
Підготовчий (вересень – грудень 2009 р.):
— нормативно-правове забезпечення експерименту:
а) прийняття відповідних рішень педагогічною радою, конференцією школи;
б) розроблення програми науково-дослідної та експериментальної роботи;
в) підготовка науково-теоретичного обґрунтування проблеми дослідження;
— початок апробації навчально-методичних комплектів щодо забезпечення за-

стосування інтегративно-діяльнісного підходу до навчання.
Діагностично-концептуальний (січень – червень 2010 р.):
— психодіагностика й визначення обдарованості учнів школи, що навчаються в 

експериментальних класах;
— стимулювання зусиль педагогічного, учнівського, батьківського колективів на 

розвиток обдарованості;
— розроблення та впровадження інноваційних технологій особистісно орієнто-

ваного навчання і виховання, спрямованих на розвиток особистості;
— відпрацювання діагностичних методик, принципів їх аналізу, розроблення ан-

кет, тестів, інших матеріалів;
— забезпечення умов проведення експерименту: штатний розпис відповідно до 

вимог експериментальної роботи; наповненість класів; фінансування досліджень за 
програмою експерименту; матеріально-технічне забезпечення.

Організаційно-прогнозуючий (червень 2010 р. – червень 2012 р.):
— діагностика здібностей учнів;
— розроблення та впровадження «Індивідуальної психолого-педагогічної картки учня»;
— організація моніторингу впливу інтегративно-діяльнісного підходу до навчан-

ня учнів на розвиток обдарованості;
— апробація педагогічних технологій на основі інтегративно-діяльнісного підхо-

ду до навчання учнів;
— визначення позитивних і негативних прогнозів експериментальної роботи.
Формуючий (червень 2012 р. – грудень 2016 р.):
— внесення коректив, доповнень до системи виявлення та розвитку обдарова-

ності дітей;
— формування психолого-педагогічної культури вчителів щодо роботи з обдаро-

ваними дітьми;
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— розроблення та апробація технологій розвитку учнів.
Узагальнюючий (грудень 2016 р. – травень 2018 р.):
— проведення комплексного дослідження впливу інтегративно-діяльнісного під-

ходу до навчання на рівень розвитку обдарованості учнів;
— кількісний та якісний аналіз оцінювання результатів експерименту на підставі 

вироблених теоретико-методологічних критеріїв та впровадження методів і мето-
дик, що розвивають обдарованість;

— підготовка наукового звіту про результати експериментальної роботи.

Мета дослідження:
— підвищення ефективності формування та розвитку інтелектуальних здібнос-

тей особистості на засадах інтегративно-діяльнісного підходу навчально-виховного 
процесу;

— створення необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для все-
бічного розвитку дитини, становлення духовної, культурної особистості громадяни-
на України;

— формування загальнолюдських цінностей у гармонії з національним самоусві-
домленням;

— виявлення позитивного впливу інтегративного та діяльнісного підходів на під-
вищення рівня фізичного, психічного, духовного розвитку учнів початкової школи 
через організацію їх активної творчої діяльності.

Завдання:
— дослідження та наукове обґрунтування необхідних соціальних, психологічних, 

педагогічних умов для розвитку інтелектуальних здібностей дитини;
— дослідження динаміки розвитку основних здібностей, відповідних віку учня: 

виявлення позитивного впливу інтегративного діяльнісного підходу на розкриття та 
розвиток інтелектуальних здібностей дитини в ході навчально-виховного процесу;

— розроблення методів підвищення рівня фізичного, психічного, духовного роз-
витку учнів через організацію їх активної творчої діяльності;

— апробація педагогічних технологій, пов’язаних із використанням програм та 
підручників, розроблених за науково-педагогічним проектом «Росток»;

— розроблення комплексу діагностичного інструментарію стосовно інтелекту-
альних здібностей учнів;

— створення інформаційної бази даних щодо інтелектуальних здібностей учнів, 
що навчаються в експериментальних класах.

Очікувані результати:
— апробація навчально-методичних комплектів щодо забезпечення курсу мате-

матики та інтегрованого курсу «Навколишній світ»;
— апробація створеної концепції науково-педагогічного проекту як засобу для 

розвитку інтелектуальних здібностей дітей;
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— узагальнення проміжних результатів діагностики розвитку інтелекту учнів в 
умовах проекту;

— виявлення та обґрунтування психолого-педагогічних умов підвищення рівня 
розвитку інтелектуальних здібностей дітей в умовах інтегративного та діяльнісного 
підходів;

— розроблення моделі діагностики розвитку високоінтелектуальної особистості;
— розроблення та запровадження скринінг-контролю щодо процесу розвитку ін-

телектуальних здібностей дитини;
— розроблення організаційно-педагогічних рекомендацій до навчання учнів на 

основі інтегративного та діяльнісного підходу;
— створення міні-посібників з розроблення уроків на основі інтегративного ді-

яльнісного підходу.

Виконання завдань програми
Психологом школи були досліджені соціальні умови, в яких виховуються учні 

експериментальних класів. У процесі дослідження було встановлено, що 28 % учнів 
виховуються в неповних сім’ях, 12 % – у багатодітних родинах, 2 % (1 дитина) – у 
неблагополучній сім’ї, але на первинні результати діагностики ці дані не впливали. 
Спостереження психолога та вчителів за учнями показали, що більшість дітей з бага-
тодітних родин у своєму розвитку нічим не поступаються своїм одноліткам.

Але спостерігалася повільна адаптація серед дітей з неповних сімей через те, що 
більшість із них дуже болісно пережили момент розставання з дитячим садочком 
та родиною. Психолог сформував групи, в яких проводилися заняття, спрямовані на 
адаптацію дітей до навчання.

Педагогічні умови – це насамперед бажання учасників навчально-виховного про-
цесу створити навчання учнів цікавим, яскравим, незабутнім, щоб дитина молод-
шого шкільного віку почувалась у школі комфортно й була готова до сприйняття та 
засвоєння всього нового.

Аналізуючи психологічні дослідження, можемо помітити динаміку розвитку ос-
новних здібностей дітей, їх комунікабельність, допитливість, самореалізацію, вмін-
ня знайти вихід з важких ситуацій, адаптацію до сучасних умов життя. Діти, котрі 
навчалися за цією програмою, мали добре розвинені конвергентні інтелектуальні 
здібності (рівневі, комбінаторні, процесуальні властивості інтелекту), що характе-
ризували один з аспектів інтелектуальної активності, спрямованої на пошук єдино 
правильного (нормативного) результату відповідно до умов і вимог діяльності. По-
казник виконання тестового завдання виявляє ступінь сформованості конкретної 
конвергентної здібності (запам’ятовувати й репродукувати певний обсяг інформації, 
виконувати просторові перетворення, встановлювати зв’язки між словами, поясню-
вати значення прислів’їв, здійснювати розумові операції або дії під час розв’язання 
завдань тощо).

Організація активної творчої діяльності є незамінним компонентом інтегровано-
го курсу «Навколишній світ», вивчення нового матеріалу як відкриття нових знань, 
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проектна індивідуальна робота, а також робота над проектами в групах є пере-
думовою бажання вчитися. Діти із задоволенням досліджують те чи інше явище, 
створюють власний план реалізації того чи іншого завдання, не за винагороду 
(оцінку), а тому, що це цікаво.

Школа працює за інтегративно-діяльнісною технологією «Росток» з таких предметів: 
«Математика» (1–6-й) класи, «Навколишній світ» (1–6-й класи), «Інформатика» (1–2-й 
класи), «Хімія» (7-мі класи), «Фізика» (7-мі класи), «Теорія ймовірностей» (6–7-й класи).

Велику увагу розвитку інтелектуальних здібностей учнів приділяють також керів-
ники гуртків, котрі працюють із дітьми початкових класів («Шахи», студія кераміки 
«Гончарик», художня студія), кінетичні здібності учнів розвиваються в спортивних 
секціях «Футбол», «Волейбол», «Аеробіка» та «Хореографія».

Протягом шести місяців психологом школи, вчителями початкових класів та за-
ступником директора з навчально-виховної роботи було проведено системний ана-
ліз результатів тестувань, моніторингу навчальних досягнень учнів, участі та резуль-
татів виступу учнів у районних, міських та Всеукраїнських конкурсах.

Інтегративно-діяльнісний підхід орієнтується на принципи пріоритетів розвиваль-
ного навчання та виховання. Розвивальне навчання є необхідною умовою гуманіза-
ції освіти, забезпечення максимально сприятливих умов для виявлення й розвитку 
задатків та здібностей дитини на основі прийняття особистісних цілей та запитів. 
Тобто під впливом навчання та виховання формуються здібності, яких у дитини ще 
не було. Її діяльність будується насамперед шляхом сходження від абстрактного до 
конкретного, від загального до часткового. Діяльнісний підхід дає змогу організува-
ти творчу діяльність учнів у межах кожного навчального предмета, інтегруючи їх у 
цілісну систему: спостереження, досліди, самостійний пошук інформації; спеціальні 
вправи на розвиток уяви й літературної творчості (складання невеликих казок, опо-
відань про навколишній світ, поетичні вправи, інші вправи з розвитку мовлення); 
вправи з моделювання, конструювання об’єктів та явищ навколишнього світу. Такий 
підхід у навчанні та вихованні тісно пов’язаний з принципом інтеграції.

У нашому науково-педагогічному проекті принцип інтеграції використовується в 
курсі «Навколишній світ», на основі якого в учнів формується цілісна картина світу.

Блок психолого-педагогічних досліджень
Використані психодіагностики та інші діагностичні матеріали.
Протягом роботи в проекті «Росток» було проведено ряд досліджень:
• індивідуальна діагностика кожного учня;
• визначення рівня адаптації першокласника.
• визначення рівня уваги учнів 2-х класів;
• визначення рівня слухової та зорової пам’яті;
• визначення рівня логічного мислення;
• визначення творчих нахилів та рівня креативності (за Торренсом).
• діагностика інтелектуального розвитку дитини (чотири субтести) (Амтхауер): 

1-й – визначення понять; 2 – визначення п’ятого зайвого; 3-й –встановлення взаємо-
зв’язку за зразком; 4 – узагальнення;
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• субтест «Числові ряди»;
• діагностика особистісного розвитку (З. Карпенко).
• комплексна психодіагностика особистості.
• діагностика множинних здібностей учнів;
• визначення мотивів навчання учнів;
• тест шкільної тривожності Філіпса;
• методика «Емоційна оцінка школи».

Діаграми результатів моніторингу, які відображають результати реалізації програми

Рис. 4.12. Результати анкетування батьків учнів, які працювали за науково-педа-
гогічним проектом «Росток»

Анкетування проводилося серед батьків, діти яких протягом усього експеримен-
ту працювали за технологією «Росток». 

Мета опитування полягала у вивченні думки батьків щодо ефективності, якості 
викладання, змісту та впливу на інтелектуальні здібності учнів. Ця програма сприяє 
швидкій адаптації дитини до навчально-виховного процесу в школі, оскільки книги 
містять ігровий компонент, багато малюнків (які з радістю розфарбовуються).

Батькам дуже імпонує програма з математики, спрямована на розвиток логічно-
го мислення. Дуже корисні щоденні завдання для вдосконалення техніки письма. 
Приємно, що завдання з математики пов`язані з практичним життям і дитина може 
застосовувати набуті знання поза школою. Батьки зазначають, що дуже цікава та ін-
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формаційно насичена програма «Навколишній світ», яка навчає правил поведінки 
та культурі спілкування. Значна кількість завдань сприяє творчій співпраці батьків і 
дітей. Та чи не найважливішим є те, що першокласники з радістю йдуть до школи і 
навчання для них – цікавий процес пізнання навколишнього світу.

Рис. 4.13. Результати анкетування вчителів, які працюють за науково-педагогіч-
ним проектом «Росток»

Ці результати свідчать про необхідність створення умов для інтелектуального 
розвитку особистості, яка має вільно проявляти свої здібності, розвиватися від-
повідно до своїх нахилів. Це передбачає рішучий поворот освіти до особистості 
учня, забезпечення максимально сприятливих умов для виявлення та розвитку 
задатків та здібностей на основі прийняття його особистісних цілей та запитів. 
Засновники теорії розвивального навчання дійшли висновку про взаємозалеж-
ність процесу розвитку дитини і навчального процесу. Тобто під впливом нав-
чання та виховання, конкретних умов навчально-виховного процесу формуються 
здібності, яких у дитини ще не було. Отже, діти мають певні здібності, а тому нам 
варто потурбуватися про те, щоб організувати їх навчання та спрямовувати їх ін-
телектуальний розвиток.
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Рис. 4.14. Порівняльні діаграми розвитку пам’яті учнів 2-А та 2-Б класів, які навча-
ються за педагогічним проектом «Росток»

Аналізуючи діаграми протягом першого та другого років навчання (рис. 4.14), 
можна зробити висновок, що рівень пам’яті учнів покращився, зник майже повністю 
низький рівень, збільшилася, відповідно, кількість тих, хто має середній та високий 
рівні.
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Рис. 4.15. Порівняльні діаграми розвитку уваги учнів 2-А та 2-Б класів, які навча-
ються за педагогічним проектом «Росток»

На початку експерименту 25 % учнів мали низький рівень розвитку уваги, завдяки 
співпраці вчителів початкових класів з психологом школи та батьками нам вдалося 
зменшити його до 3 %, причому високий рівень має 48 % дітей (рис. 4.15).
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Рис. 4.16. Порівняльні діаграми розвитку логічного мислення учнів 2-А та 2-Б кла-
сів, які навчаються за педагогічним проектом «Росток»

Низький рівень розвитку логічного мислення у майбутніх першокласників стано-
вив 25 %, наприкінці другого класу низького рівня у 2-А класі вже не було, а в 2-Б 
класі він становив 14 %, загалом по школі – 7 % (рис. 4.16).
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3-А клас

3-Б клас

Рис. 4.17. Діаграми розвитку множинних здібностей учнів 3-х класів, які навча-
ються за педагогічним проектом «Росток»
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Рис. 4.18. Діаграми математичних здібностей учнів 4-х класів, які навчаються за 
педагогічним проектом «Росток»

Діаграми інтелектуального розвитку учнів 4-х класів, які навчаються за педаго-
гічним проектом «Росток»

 Рис. 4.19. Уміння визначати поняття
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Рис. 4.20. Вміння узагальнювати та абстрагувати

Рис. 4.21. Вміння встановлювати взаємозв’язок



 Т. О. Пушкарьова, О. М. Топузов162

Рис. 4.22. Вміння узагальнювати

Рис. 4.23. Загальний інтелектуальний розвиток учнів
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Рис. 4.24. Діагностика особистісного розвитку учнів

4-А клас

Рис. 4.25. Діагностика множинних здібностей
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4-Б клас

Рис. 4.25. Діагностика множинних здібностей (закінчення рисунка)

5-А клас       5-Б клас

      
Рис. 4.26. Діагностика інтелектуального розвитку учнів 5-х класів
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Рис. 4.27. Тест шкільної тривожності Філіпса

5-А клас     5-Б клас

Рис. 4.28. Методика «Емоційна оцінка школи»
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Рис. 4.29. Методика «Емоційна оцінка школи»



ІНТЕГРАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНА ПЕДАГОГІКА 167

Рис. 4.30. Діагностика уваги
 

Рис. 4.31. Діагностика логічного мислення
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Узагальнювально-підсумковий блок
Підсумковий аналіз результатів моніторингу
Анкетування батьків і вчителів виявило позитивні результати впровадження 

дослідної експериментальної програми за інтегративно-діяльнісною техноло-
гією «Росток».

Підсумки анкетування дають можливість стверджувати, що батьки задово-
лені навчанням дітей за цією програмою, їх влаштовують зміст матеріалу та 
методика викладання предметів. Вчителі зауважили, що навчальний матеріал 
спрямований на формування та розвиток інтелектуальних здібностей дитини, 
сприяє формуванню особистісних якостей, а також позитивно впливає на пове-
дінку дітей.

На думку вчителів початкових класів, зміст і форма подання навчального 
матеріалу відповідають віковим особливостям учнів молодшої школи. Опи-
тування підтвердили, що разом з іншими складовими навчально-виховного 
процесу програма має практичну спрямованість і застосовується в сучасному 
житті. Вона містить такі поняття, як частина і ціле, взаємодія частин, опера-
тор, алгоритм як об’єкт дослідження та засіб навчання. Наприклад, у 1-му класі 
учні докладно вивчають розбиття множин та величин на частини, взаємозв’я-
зок цілого та його частин. Потім виявлені закономірності стають основою для 
формування обчислювальних навичок, навчання дітей розв’язування рівнянь і 
текстових задач.

Рис. 4.32. Відповідність змісту матеріалу віковим особливостям учнів
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Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-х класів виявив, що лише 26% учнів 
засвоїли навчальний матеріал на середньому рівні. Порівняно з минулорічними ре-
зультатами навчання 5-го класу відсоток учнів, які засвоїли навчальний матеріал, на 
високому та достатньому рівні значно більший.

 5-й клас (2012/2013 н.р.)    5-ті класи (2013/2014 н.р.)

Рис. 4.33. Моніторинг навчальних досягнень

Порівнюючи дані досліджень діагностики множинних здібностей учнів 3-го та 
4-го класів, ми бачимо, що завдяки таким курсам, як «Навколишній світ» і «Ма-
тематика», рівень логіко-математичних, лінгвістичних здібностей, здібностей 
відчувати природу за рік значно збільшився. Порівнюючи результати, занесені в 
індивідуальні картки учнів, можна стверджувати, що протягом чотирьох класів 
кожен учень зробив значний крок у своєму розвитку. Результати могли би бути 
кращими, якби всі батьки прислухалися до порад учителів та психолога, адже без 
батьківської допомоги дітям навчатися важко.

З перших уроків учні ознайомлюються з такими геометричними фігурами, 
як квадрат, трикутник, прямокутник, коло. Запропонований прийом розрізання 
цих фігур на частини і складання нових фігур з отриманих частин допомагає уч-
ням усвідомити інваріантність площі, сприяє розвитку комбінаторних здібнос-
тей. Поряд із цими конкретними питаннями розглядаються більш абстрактні 
поняття точки відрізка, ламаної лінії, многокутника. Уже в 1-му класі учні оз-
найомлюються з такими загальними поняттями, як область, межа ліній та ін. 
Ці поняття мають топологічний характер, тому межі їхнього застосування дуже 
великі. Порівняна легкість їх засвоєння забезпечується тим, що топологічні уяв-
лення, як зазначалося, розвиваються в учнів раніше, ніж метричні.

У 2-му класі під час вивчення загального поняття операції розглядаються 
такі питання: над якими об’єктами виконуються операція, у чому вона полягає, 
який її результат. При цьому операції можуть бути як абстрактними (додаван-
ня чи віднімання певного числа множення на певне число), так і конкретними 
(розбирання чи збирання іграшки, готування їжі тощо).
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Загальний підхід до операцій над числами й буквеним записом властивостей цих 
операцій дають змогу розкрити перед учнями спеціальність тестових задач, які ма-
ють ззовні різні фабули, але єдиний математичний зміст. Це дає можливість розкри-
ти найважливішу ідею ізоморфізму математичних моделей, що створює умови для 
роз’яснення учням ролі та значення математичного методу дослідження реального 
світу. У програмі підсилені алгоритмічна, логічна й комбінована лінії, які розвива-
ються в процесі вивчення всього курсу математики.

Особливістю програми є її гуманітарна спрямованість, що реалізується через 
принцип моделювання як базисний. Формування уявлень про сутність матема-
тичного пізнання починається з 1-го класу. Це означає що пріоритет у навчанні 
математики віддається не традиційному переданню готового знання, а оволо-
дінню основними методами математичної діяльності, самостійному «відкрит-
тю» учнями властивостей і співвідношень реального світу. Добір змісту й послі-
довність вивчення основних математичних понять ґрунтувалися на системному 
підході. Побудована багаторівнева система початкових математичних понять до-
помагає встановити порядок введення фундаментальних понять, що забезпечує 
спадкоємні зв’язки між ними і безперервний розвиток усіх змістово-методичних 
ліній курсу математики. Таким чином реалізується наступність між дошкільною 
освітою, початковою й основною школою.

Протягом усього періоду вивчення математики в початковій школі програмою 
передбачено розширення й поглиблення розуміння учнями поняття «частина». За 
програмою для 1-го класу: частина – це будь-яка складова цілого. Ціле може склада-
тися з 2-х, 3-х,…, n-ї кількості частин, які необов’язково рівні між собою. У програмі 
підсилені алгоритмічна, логічна й комбінаторна лінії, які розвиваються в процесі ви-
вчення арифметичних, алгебраїчних і геометричних питань. Наприклад, уже в 1-му 
класі учні перевіряють істинність висловлювань, складають різні комбінації із зада-
них елементів, виконують дії за зразком тощо.

Нове знання вводиться не через передання готового знання, а шляхом са-
мостійного «відкриття» його дітьми. Постановка навчальної задачі забезпечує 
мотивацію поняття. «Відкриття» поняття учнями здійснюється за допомогою 
виконання ними предметних дій з реальними об’єктами та їх графічними схе-
мами – дія виконується в зовнішньому плані, будується ООД. При цьому ство-
рюються сприятливі умови не тільки для практичного впровадження результа-
тів психолого-педагогічних досліджень, а й для реалізації принципу моделю-
вання, оскільки вже на етапі введення поняття розкриваються його походжен-
ня і практична значущість.

Щоб зробити процес навчання цікавим для кожної дитини, використовуємо 
прийом, який можна назвати «випереджальною багатолінійністю». Після введення 
поняття, яке вимагає для опрацьовування тривалий час, ми ознайомлюємо учнів з 
такими математичними фактами, що не входять на цьому віковому етапі до обов’яз-
кових результатів навчання, а сприяють розвитку дітей, розширенню їхнього світо-
гляду, формуванню інтересу до математики, готують подальше, глибше, вивчення 
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математичних понять. Таким чином, тренувальні вправи виконуються паралельно 
з дослідженням нових математичних ідей, тому мають, як правило, форму гри (ко-
дування й вивчення, розшифрування, відгадування загадок та ін.). Наприклад, після 
прийомів додавання та віднімання в межах 9 значний час надається формуванню 
відповідних навичок лічби, які доводяться до автоматизму, але під час паралельного 
вивчення таких питань, як «Кубик Рубіка», «Чарівні цифри», «Рівність фігур» тощо. Ці 
питання здебільшого безпосередньо пов’язані з досліджуваним матеріалом, розши-
рюють і поглиблюють його або послідовно продовжують одну зі змістово-методич-
них ліній курсу. При ознайомленні з «чарівними цифрами» узагальнюються знання 
дітей про додавання та віднімання чисел і властивості цих операцій, виникає можли-
вість глибше усвідомити зміст понять «число» і «цифра», уперше розглядається істо-
ричний аспект розвитку поняття про число тощо. Таким чином, кожна дитина з неви-
соким рівнем підготовки може, «не поспішаючи», відпрацювати необхідні навички, 
а більш підготовлені діти постійно одержують складніші завдання, що робить уроки 
математики привабливими для всіх дітей. Навчання ведеться в «зоні найближчого 
розвитку дитини» (Л. С. Виготський), що спричиняє значне розведення рівнів подан-
ня матеріалу й чинних державних стандартів. За такого підходу створюються умови 
для різнорівневої підготовки дітей, що забезпечує засвоєння необхідних стандартів 
знань усіма дітьми [96].

Зауважимо також, що в курсі програми велика увага приділяється розвитку варі-
ативності мислення, творчих здібностей дітей, їх емоційної сфери. Дидактичною ос-
новою пропонованого курсу є нова модель навчання, яка містить: понятійний опис 
цілей утворення й методи їхньої реалізації, структури підготовки і проведення уро-
ків (технології діяльнісного методу), систему дидактичних принципів, які описують 
умови організації взаємодії між учителем і учнями в процесі навчання, та систему 
моніторингу результатів навчання.

Технологія діяльнісного методу, який реалізує цю систему дидактичних принци-
пів, має таку структуру:

1. Самовизначення до діяльності (організаційний момент). На цьому етапі орга-
нізовується позитивне самовизначення учня до діяльності на уроці, а саме: створю-
ються умови для виникнення внутрішньої потреби включення в діяльність («хочу»); 
виокремлюється змістова область («можу»).

2. Актуалізація знань і фіксація утруднень у діяльності (передбачає підготовку 
мислення дітей до проектувальної діяльності:- актуалізацію знань, умінь і нави-
чок, достатніх для побудови нового способу дій; тренування відповідних розумо-
вих операцій.

3. Постановка навчальної проблеми. Учні співвідносять свої дії з використовува-
ним способом дій (алгоритмом, поняттям тощо) і на цій основі виявляють і фіксують 
у зовнішньому мовленні причину перешкоди. Учитель організовує комунікативну 
діяльність учнів із дослідженням проблемної ситуації, яка виникла, у формі еврис-
тичної бесіди. Завершення етапу пов’язане з постановкою мети й формулювання (чи 
уточненням) теми уроку.
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4. Побудова проекту виходу з утруднення («відкриття» дітьми нового знання) 
На цьому етапі передбачаються вибір учнями методу розв’язання проблемної ситу-
ації і на основі обраного методу висування й перевірка ними гіпотез. Учитель орга-
нізовує колективну діяльність дітей у формі мозкового штурму (підготовчий, спону-
кальний діалог тощо).

5. Первинне закріплення в зовнішньому мовленні. Учні у формі комунікативної 
взаємодії розв’язують типові завдання на новий спосіб дій з проговорюванням уста-
новленого алгоритму в зовнішньому мовленні.

6. Самостійна робота із самоперевіркою за зразком. Використовується інди-
відуальна форма роботи: учні самостійно виконують завдання на застосування 
нового способу дій, здійснюють їхню самоперевірку, крок за кроком порівню-
ючи зі зразком, і самі оцінюють її. Емоційна спрямованість етапу складається зі 
створення ситуації успіху, яка сприяє включенню учнів до подальшої пізнаваль-
ної діяльності.

7. Включення до системи знань і повторення. Нове знання включається до систем 
знань. У разі потреби виконується завдання на тренування раніше вивчених алгорит-
мів і підготовки введення нового знання на наступних уроках.

8. Рефлексія діяльності (підсумок уроку). Організовується самооцінка учнями 
діяльності на уроці. На завершення фіксується ступінь відповідності поставленої 
мети й результатів діяльності та намічається мета подальшої діяльності. Зміст інте-
грованого курсу «Навколишній світ» об’єднує елементи знань із природознавства, 
суспільствознавства, екології, літератури та мистецтва, які є пропедевтичною базою 
для вивчення природничих дисциплін в основній і старшій школі. Вивчення учнями 
цього курсу створює сприятливі умови для досягнення основної мети:

— забезпечення повноцінного особистісного розвитку школяра, формування в 
нього почуття патріотизму, усвідомлення належності до природи і суспільства, вихо-
вання громадянина України;

— формування толерантної поведінки з людьми, ціннісних орієнтацій у різнома-
нітних галузях життя, культурній спадщині України, рідного краю, сім’ї;

— формування у школярів цілісного уявлення про природничо-наукову картину 
світу, місце людини в ньому; усвідомлення учнями універсальної цінності життя; 
екологічної, естетичної, практичної, моральної і пізнавальної цінності природи; за-
своєння узагальнених та емпіричних понять, які відображають основні закономір-
ності реального світу, розширюють і систематизують соціальний та пізнавальний 
досвід молодшого школяра;

— ознайомлення з основними елементарними методами пізнання дійсності; 
розширення пізнавального та творчого досвіду учнів як основи розвитку особистості 
через використання активних пошукових, творчих методів у процесі вивчення різно-
манітних природних і суспільних явищ у їх єдності та взаємодії.

Цей курс спрямований на розвиток логічного мислення учнів, загальнонавчаль-
них, дослідницьких умінь у зоні найближчого розвитку дитини; творчих здібностей, 
позитивної мотивації до пізнання природи і суспільства.
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Висновок про завершення та доцільність упровадження результатів експери-
менту в навчально-виховний процес

Діяльнісний підхід дає змогу організувати творчу діяльність учнів у межах кожного 
навчального предмета, інтегруючи їх у цілісну систему: спостереження, досліди, само-
стійний пошук інформації; спеціальні вправи на розвиток уяви та літературної творчос-
ті (складання невеликих казок, оповідань про навколишній світ, поетичні вправи, інші 
вправи з розвитку мовлення); вправи з моделювання, конструювання об’єктів та явищ 
навколишнього світу. Такий діяльнісний підхід у навчанні та вихованні тісно пов’язаний з 
принципом інтеграції. У методику навчання органічно введені заняття мистецтвом – жи-
вопис, ліплення, музика, поезія, драматизація, читання, елементи трудового навчання, 
що також сприяє інтелектуальному розвитку дітей.

4.3. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНТЕГРАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОГО 
ПІДХОДУ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ НА БАЗІ СЕРЕДНЬОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 72 М. КИЄВА

На базі середньої загальноосвітньої школи № 72 м. Києва з 2009/2010 навчально-
го року було розпочато дослідження в контексті дослідно-експериментальної робо-
ти за темою «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток дитини».

Метою дослідження стало виявлення позитивного впливу інтегративно-діяльніс-
ного підходу на розвиток дитини, її обдарованості в ході навчально-виховного про-
цесу; вивчення необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для всебіч-
ного розвитку дитини, становлення духовної культурної особистості і європейської 
спільноти на основі діяльнісної технології, інтеграції, екологізації змісту освіти, що 
вимагає зосередження уваги на гармонійному розвитку учнів, формуванні в них ці-
лісної картини світу та уявлень про місце людини у світі як невід’ємної частини при-
роди, загальнолюдських цінностей у гармонії з національним самоусвідомленням, 
розвитку здібностей учнів.

Об’єкт дослідження: педагогічний процес, побудований на засадах інтегратив-
но-діяльнісного підходу до організації навчання і виховання в межах науково-педа-
гогічного проекту «Росток».

Предмет дослідження: підвищення ефективності всебічного розвитку учнів на 
засадах інтегративно-діяльнісного підходу до організації навчання і виховання. 

Завдання експерименту:
— дослідження та наукове обґрунтування необхідних соціальних, психологічних, 

педагогічних умов для всебічного розвитку дитини; 
— дослідження процесу розвитку основних здібностей дитини, відповідно до 

віку, виявлення позитивного впливу інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття 
та розвиток здібностей дитини в ході навчально-виховного процесу;

— розроблення методів підвищення рівня фізичного, психічного, духовного роз-
витку учнів через організацію їх активної творчої діяльності;
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— розроблення комплексу методичного інструментарію стосовно діагностики 
домінуючих здібностей учнів;

— вивчення динаміки розвитку обдарованих дітей, навчання та виховання яких 
здійснюються на засадах інтегративно-діяльнісного підходу;

— створення інформаційної бази даних щодо здібностей та обдарувань учнів, ко-
трі навчаються і виховуються за педагогічною технологією «Росток». 

Основні ідеї дослідження: інтегративно-діяльнісна технологія ґрунтується на 
принципі пріоритету розвивального навчання та виховання. Розвивальне навчання 
є необхідною умовою гуманізації освіти. Гуманізація передбачає рішучий поворот 
освіти до особистості учня, забезпечення максимально сприятливих умов для вияв-
лення та розвитку його задатків та здібностей на основі прийняття його особистісних 
цілей та запитів.

Діяльнісний підхід дає змогу організувати творчу діяльність учнів у межах кожно-
го навчального предмета, інтегруючи їх у цілісну систему: спостереження, досліди, 
самостійний пошук інформації; спеціальні вправи на розвиток уяви та літературної 
творчості; вправи на моделювання, конструювання об’єктів та явищ навколишнього 
світу. Такий діяльнісний підхід у навчанні та вихованні тісно пов’язаний з принципом 
інтеграції.

На організаційно-прогнозуючому етапі проведення експерименту 2009/2010 навчаль-
ному році було проведено: 

— діагностику здібностей учнів;
— розроблення та впровадження «Індивідуальної психолого-педагогічної 

картки учня»;
— організацію моніторингу впливу інтегративно-діяльнісного підходу до навчан-

ня учнів;
— апробацію педагогічних технологій на основі інтегративно-діяльнісного підхо-

ду до навчання учнів;
— апробацію створеної концепції науково-педагогічної технології «Росток» як за-

собу для розвитку здібностей;
— визначення позитивних і негативних прогнозів експериментальної роботи;
— Всеукраїнську науково-практичну конференцію: «Психолого-педагогічні 

умови підвищення рівня всебічного розвитку дітей в системі початкової освіти та 
основної школи в умовах інтегративно-діяльнісного підходу за технологією «Ро-
сток».

У своєму дослідженні ми спирались на основну базову ідею експерименту, яка 
полягає в тому, щоб за рахунок застосування інтегративно-діяльнісного підходу і 
технології «Росток» домогтись мінімізації пригнічення окремих здібностей дитини, 
забезпечити комплексний розвиток природної обдарованості.

У школі була організована й проведена діагностика всебічного розвитку учнів, 
що навчаються в умовах експерименту, і учнів, які навчаються за програмою загаль-
ноосвітньої школи. У комплексі проведеної роботи запроваджувався скринінг-кон-
троль процесу розвитку дитини.
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Аналізуючи різноманітні підходи вітчизняної школи диференційної психофізіоло-
гії до виявлення детермінантів креативної спрямованості учнів, а точніше – рівня 
розвитку дивергентного мислення, було визначено, що представники цього напря-
му стверджують, що в основі загальних здібностей ми маємо властивості нервової 
системи (задатки), зумовлені особливостями темпераменту. Гіпотетичною власти-
вістю нервової системи людини, яка в межах індивідуального розвитку детермінує 
креативність, є «пластичність». Полюс, протилежний пластичності, становить ри-
гідність, що має такі прояви, як мала варіативність показників електрофізіологічної 
активності центральної нервової системи, утруднені переключення, неадекватності 
перенесення старих засобів дії в нові умови, стереотипності мислення і т. ін.

За даними С. Д. Бірюкова, онтогенез пластичності завершується до закінчення 
статевої зрілості [57]. Для розвитку креативності необхідне, за висновками В. Н. Дру-
жиніна, нерегламентоване середовище з демократичними стосунками і потребою 
дитини до ідентифікації з творчою особистістю [453].

Розвиток креативності, ймовірно, відбувається за таким механізмом: на основі за-
гальної обдарованості під впливом мікросередовища й формування творчої ідентифі-
кації складається система мотивів і особистісних властивостей (нонконформізм, неза-
лежність, мотивація самоактуалізації), особистісна обдарованість трансформується в 
актуальну креативність (синтез обдарованості та певної структури особистості).

У ході соціалізації встановлюються специфічні відносини між творчою особистістю і 
соціальним середовищем. По-перше, часто креативні особистості відчувають дискримі-
націю у школі через те, що навчання орієнтується на середнього учня, програми уніфіку-
ються, переважає жорстка регламентація поведінки, ставлення вчителів. За даними Гіл-
форда, на кінець шкільного навчання обдаровані діти впадають у депресію, маскуючи 
свої здібності, але вони скоріше проходять навчальні рівні розвитку інтелекту й скоріше 
досягають високих рівнів розвитку свідомості (за Л. Колбергом).

Подальше життя креативних особистостей складається залежно від умов середо-
вища й загальних закономірностей розвитку творчої особистості.

У процесі підліткового становлення особистості величезну роль відіграє приклад 
учителя – професіонала, на якого орієнтуються учні. Для розвитку креативного мис-
лення особистості є оптимальними «середній» рівень опору середовища і підтрим-
ка таланту. Середовище відіграє рішучу роль у формуванні й проявах творчої осо-
бистості. У період підліткового віку на основі «загальної» креативності формується 
«спеціалізована» креативність: здатність до творчості, пов’язана з певною сферою 
людської діяльності як її «інша сторона», додаткова й альтернативна. На цьому етапі 
особливу роль відіграє професійний зразок учителів, підтримка сім’ї та однолітків.

Для того щоб дитина розвивалася творчо, бажала навчатись, недостатньо зняти «пе-
репони» і контроль, але треба, щоб структура мислення змінилася: необхідно мати по-
зитивний зразок творчої поведінки, який ми маємо на прикладі роботи вчителів, котрі 
працюють за технологією «Росток». Поняття «зразок», «стереотип», «еталон» почина-
ють суперечити звичайному сприйманню творчості як нерегламентованої активності, 
що створює новий продукт і відкидає старе. Роль учителів, які працюють з опорою на 
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інтегративно-діяльнісну технологію навчання, полягає в тому, аби мати змогу протисто-
яти іншим соціальним зразкам: «тим, що правильно поводяться».

Звідси ми робимо висновок, що творча поведінка та формування навчальної мо-
тивації учнів, як і інтелектуальний розвиток, проходять фазу соціалізації, що може 
більш сприятливо відбуватися в комплексному навчанні за технологією «Росток».

Середовище, в якому формування креативності й навчальної мотивації могло би 
актуалізуватися, має високий ступінь потенційної багатоваріантності (багатство мож-
ливостей). Невизначеність стимулює пошук своїх орієнтирів, а не прийняття готових; 
багатоваріантність дає можливість їх находження. Крім того, таке середовище по-
винне мати зразки креативної поведінки та її результатів.

У процесі нашого дослідження ми припустили, що з’єднання деяких параметрів 
середовища, в якому навчаються учні 5–7-х класів за технологією «Росток», низько-
го ступеня регламентації поведінки, предметно-інформаційного збагачення і зразків 
креативної поведінки вчителів значно впливає на формування креативного засобу 
мислення учнів і формування в них позитивної навчальної мотивації.

Дослідження було проведено практичним психологом Н. О. Довгань з учнями 5–7-х 
класів. Експериментальні й контрольні групи пройшли порівняння за оцінками розвитку 
креативного засобу мислення й рівнем сформованості навчальної мотивації.

Характеристики зразків креативної поведінки і засобу мислення (тест особистіс-
ної креативності Є. Є. Тунік) включали такі складові: схильність до ризику, допитли-
вість, складність, уява.

У діагностиці емоційної спрямованості особистості (тест Н. П. Фетіскіна, В. В. Козло-
ва, Г. М. Мануйлова) ми розглядали показники альтруїзму, комунікативних здібностей, 
самоствердження, працездатності, потреби в екстремальних станах, романтичність, на-
уковість, естетичність, спрямованість на колекціонування і задоволення.

Проводилась діагностика спрямованості учнів на знання й на оцінку (методи-
ка Є. П. Ільїна, Н. О. Курдюкової) (рис. 4.34–4.36).
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Рис. 4.34. Узагальнені результати тестування. Діагностика особистої креатив-

ності (Є. Є. Тунік)
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Рис. 4.34. Узагальнені результати тестування. Діагностика особистої креатив-
ності (Є. Є. Тунік) (закінчення рисунка)
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Рис. 4.35. Узагальнені результати тестування. Діагностика емоційної спрямовано-
сті особистості
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Таблиця 4.1
Узагальнені результати тестування. Діагностика 

спрямованості учнів на знання та на оцінку

Клас Спрямованість на знання Спрямованість на 
оцінку

Загальна кількість балів 5-а (%) 167 (81,86 %) 102 (50%)
Загальна кількість балів 5-б (%) 115 (50,43 %) 126 (55,26%)
Загальна кількість балів 6-а (%) 171 (67,85%) 120 (47,61%)
Загальна кількість балів 6-б (%) 182 (68,93 %) 162 (61,36%)
Загальна кількість балів 7-а (%) 152(67,55%) 88 (38,59%)
Загальна кількість балів 7-б (%) 64 (35,55%) 43 (39,81%)

Підрахунки результатів у класах, які навчаються за педагогічною технологією «Ро-
сток» (класи «А»), і класів, що навчаються за програмою середньої загальноосвітньої 
школи (класи «Б»), наведено в табл. 4.2.

У результаті було виявлено формувальний вплив спеціально створених на основі 
науково-педагогічного проекту «Росток» параметрів середовища на рівень розвитку 
і прояву креативного мислення й мотивації до навчання.

Ступінь формувального впливу визначено різний для різних вікових вибірок. 
Так, особисто у виборці учнів 5-х класів показники мотиваційної й емоційної спря-
мованості особистості (альтруїзму, комунікативних здібностей, працездатності, 
потреби в екстремальних станах, романтичність, науковість, естетичність, 
спрямованості на колекціонування і задоволення) були вищими в учнів 5-А, а ре-
зультати в категорії самоствердження – в учнів 5-Б. Діагностика характеристик 
зразків креативної поведінки та засобу мислення (тест особистісної креативності 
Є. Є. Тунік) у 5-А класі виявила достатній рівень розвитку уяви, а в 5-Б класі – схиль-
ність до риску, допитливості, складності.

На паралелі 6-х класів ми виявили таку картину: показники альтруїзму, комуніка-
тивних здібностей, самоствердження, працездатності, потреби в екстремаль-
них станах, романтичності, естетичності, спрямованості на колекціонування 
були на достатньо високому рівні, але завдяки плідній позакласній роботі з учнями 
6-Б класу додатково в реалізації творчих нахилів показники задоволення, науково-
сті були також доволі значними. Діагностика характеристик зразків креативної по-
ведінки й засобу мислення (тест особистісної креативності Є. Є. Тунік) у 6-А класі ви-
явила схильність до розв’язання складних задач, в 6-Б були виражені уява, потреба 
ризикувати, допитливість.

У 7-х класах клас «А» випередив свою паралель у показниках альтруїзму, комуні-
кативних здібностей, працездатності, потреби в екстремальних станах, науко-
вості, естетичності, спрямованості на задоволення. Клас 7-Б виявив себе в по-
требі самоствердження, романтичності, колекціонуванні. У класі 7-А складові 
характеристик зразків креативної поведінки й засобу мислення (тест особистіс-
ної креативності Є. Є. Тунік) яскраво виражені схильність до ризику, допитли-
вість, складність, уява.
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Учням 5, 6, 7-х класів «Б» необхідне позитивне підкріплення для стимуляції про-
дуктивної діяльності (результати діагностики спрямованості на оцінку), активну по-
требу в здобутті навчальних знань показали учні 5-А і 7-А класів.

Зростання мотиваційно-особистісних показників свідчить про зміни на глибин-
них особистісних рівнях, а саме: зростає емоційна необхідність пошуку, визначення і 
осмислення навчальних проблем, зменшення потреби в мотивації позитивного під-
кріплення, зростає автономізація поведінки, з’являється стійке бажання продовжу-
вати здобувати знання.

Таблиця 4.2
Підрахунок результатів

Кл
ас Мотиваційна і емоційна спрямованості особистості (тест 

Н. П. Фетіскіна, В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова)

Креативність (тест 
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5 
кл

ас
и

«а»8,13
«б»4,29

«а» 
6,67
«б» 
5,53

«а» 
5,87
«б» 
6,12

«а» 
8,67
«б» 
5,94

«а» 
4,40
«б» 
4,35

«а» 
8,00
«б» 
6,71

«а» 7
«б» 
1,29

«а» 
7,13
«б» 
3,59

«а» 
0,67
«б»

-0,47

«а» 
6,27
«б» 
2,06

«а» 
4,87
«б» 

11,28

«а» 
11,27
«б» 

14,89

«а» 
5,27

«б»9,89

«а» 8,20
«б7,17»

«а» 
81,86%

«б» 
50,43%

«а» 50%
«б» 

55,26%

6 
кл

ас
и «а» 

6,68
 «б» 
5,38

«а» 
6,55
«б» 
5,96

«а» 
4,73
«б» 
3,96

«а» 
7,82
«б» 
6,42

«а» 
6,14
«б» 
3,27

«а» 
4,86
«б» 
3,65

«а» 
3,86
«б» 
5,04

«а» 
5,00
«б» 
4,81

«а» 
4,05
«б» 
3,81

«а» 
2,50
«б» 
3,96

«а» 
10,67
«б» 

11,42

«а» 
13,14
«б» 

16,23

«а» 
9,43

«б8,69»

«а» 6,76
«б» 9,12

«а» 
67,85%

«б» 
68,93 

%

«а» 
47,61%

«б» 
61,36%

7 
кл

ас
и «а» 

4,94
«б» 
4,78

«а» 
7,00
«б» 
6,89

«а» 
4,39
«б» 
6,22

«а» 
6,89
«б» 
6,22

«а» 
4,39
«б» 
4,22

«а» 
4,67
«б» 
6,78

«а» 
4,72
«б» 
0,89

«а» 
5,06
«б» 
3,11

«а» 
4,89
«б» 
5,89

«а» 
2,11
«б» 
1,89

«а» 
11,65
«б» 

11,00

«а» 
12,20
«б» 

10,11

«а» 
9,25
«б» 
7,44

«а» 6,85
«б» 5,67

«а» 
67,55%

«б» 
35,55%

«а» 
38,59%

«б» 
39,81%

Є припущення, що за підтримки досягнутого рівня мотивації зростання креатив-
ності учнів буде викристалізовуватись також у поведінці й позначиться на креатив-
ному продукті – результаті.

Можна також припустити, що в онтогенезі процес розвитку креативних власти-
востей починається саме з мотиваційно-особистісного рівня. На продуктивному рів-
ні ми маємо справу зі складнішим утворенням – комбінацією творчого потенціалу, 
засвоєння й опрацювання особистістю учня засобів соціальної комунікації.

Отже, у класах, які навчаються за технологією «Росток» (класи «А»), у середовищі, 
що має властивості предметно-інформаційного збагачення і в якому представлені 
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зразки креативної моделі мислення з мінімальним ступенем регламентації поведін-
ки, виявляється формувальний вплив на поведінковий і мотиваційний компоненти 
креативності, сприяє формуванню позитивної навчальної мотивації. 

Формування креативності як особистісної характеристики в онтогенезі ми бачи-
мо спочатку на мотиваційно-особистісному, а потім на продуктивному (поведінко-
вому) рівні. У процесі експериментального навчання (класи «А») перебіг змінення 
особистісних структур учня охоплює креативні властивості індивідуума й окремі інші 
особистісні утворення, динаміка змінення яких може бути відображена в динаміці 
змін креативності та мотиваційних установ.

Так, процес підвищення креативності має системний характер. Змінюючи креативні 
властивості учнів у процесі експериментального навчання за інтегративно-діяльнісною 
технологією, ми впливаємо на формування емоційно-особистісних властивостей і ефект 
не уособлюється лише сферою креативності.

Процес формування креативного мислення і позитивної навчальної мотивації 
проходить певні етапи і супроводжується оволодінням соціально значимою діяль-
ністю засобами ідентифікації з референтним дорослим, учителем. Умовами перехо-
ду від наслідування до самостійної творчості стає особистісна ідентифікація зі зраз-
ком творчої поведінки. Отже, креативність і позитивну навчальну мотивацію можна 
формувати в шкільному віці, а сприятливі умови для здійснення цього ми можемо 
забезпечити, навчаючи учнів за науково-педагогічним проектом «Росток».

Результати психодіагностики учнів 5–7-х класів (тест особистісної креатив-
ності Є. Є. Тунік, діагностика емоційної спрямованості особистості (тест Н. П. 
Фетіскіна, В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова), діагностика спрямованості учнів на 
знання та спрямованості на оцінку (методика Є. П. Ільїна, Н. О. Курдюкової)

5-А. Діагностика особистісної креативності Є. Є. Тунік.
Загальна діаграма 5-А класу
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6-А. Діагностика особистісної креативності Є. Є. Тунік.
Загальна діаграма 6-А класу

6-Б. Діагностика особистісної креативності Є. Є. Тунік
Загальна діаграма 6-Б класу
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7-А. Діагностика особистісної креативності Є. Є. Тунік
Загальна діаграма 7-А класу

7-Б. Діагностика особистісної креативності Є. Є. Тунік
Загальна діаграма 7-Б класу
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5-А. Діагностика емоційної спрямованості
Загальна діаграма 5-А класу

1 альтруизм 1 11 21 31 41    

5-Б. Діагностика емоційної спрямованості
Загальна діаграма 5-Б класу

1 альтруизм 1 11 21 31 41    
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6-А. Діагностика емоційної спрямованості
Загальна діаграма 6-А класу

6-Б. Діагностика емоційної спрямованості
Загальна діаграма 6-Б класу
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7-А. Діагностика емоційної спрямованості
Загальна діаграма 7-А класу

7-Б. Діагностика емоційної спрямованості
Загальна діаграма 7-Б класу
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Таблиця 4.3
Діагностика навчальної мотивації учнів 5–7-х класів

Клас Спрямованість на 
знання Спрямованість на оцінку

Загальна кількість 5-А (%) 167 (81,86 %) 102 (50 %)
Загальна кількість 5-Б (%) 115(50,43 %) 126 (55,26 %)
Загальна кількість 6-А (%) 171 (67,85 %) 120 (47,61 %)
Загальна кількість 6-Б (%) 182 (68,93 %) 162 (61,36 %)
Загальна кількість 7-А (%) 152 (67,55 %) 88 (38,59 %)
Загальна кількість 7-Б (%) 64 (35,55 %) 43 (39,81 %)

На наступному етапі дослідження було поставлено такі завдання:
1. Дослідження впливу інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелекту-

альних здібностей дитини (5–7-й кл.).
2. Проведення психологічного тестування для виявлення динаміки розвитку уч-

нів у контексті теми дослідження.
3. Виявлення та розвиток творчих здібностей учнів.
4. Розвиток логічного мислення учнів, загальнонавчальних дослідницьких умінь 

у зоні найближчого розвитку дитини.
5. Виховання у школярів інтересу до знань через створення атмосфери творчості, 

яка сприяє розкриттю пізнавальних інтересів і уподобань кожного учня.
6. Навчання школярів побудови, дослідження та застосування математичних мо-

делей світу, формування в них спеціальних умінь і навичок, необхідних у повсякден-
ному житті.

7. Формування початкових умінь доказово міркувати й пояснювати свої дії.
Розвивальний характер навчальної діяльності школярів (за технологією «Росток») 

пов’язаний з тим, що її зміст ми намагаємось базувати на теоретичних знаннях, від-
повідних до вікових особливостей учнів.

Діяльнісний підхід, покладений в основу технології «Росток», дає змогу організу-
вати навчально-виховний процес через різноманітну творчу діяльність учнів у межах 
кожного навчального предмета. Учні набувають необхідних знань через різноманітні 
способи активізації сприйняття об’єктів і явищ навколишнього світу; спостереження, 
досліди, самостійний пошук інформації у доступній для них літературі та інші види 
пошукової діяльності; спеціальні вправи та завдання впливають на розвиток уяви й 
літературної творчості (складання невеличких казочок та оповідань про навколиш-
ній світ, поетичні вправи, інші вправи з розвитку мовлення тощо); вправи з моделю-
вання, конструювання об’єктів і явищ навколишнього світу; вправи й завдання для 
оволодіння загальнонавчальними вміннями.

У методику навчання предмета «Навколишній світ» органічно вплетено занят-
тя мистецтвом: живопис, ліплення, музику, поезію, читання, драматизацію, різно-
манітні елементи трудового навчання. Такий підхід зумовлено потребою дати уч-
ням радість від навчання для постійної підтримки у них глибокої зацікавленості в 
навчальній праці. Підручники, які використовуються для навчання за програмою 
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«Росток», містять ряд навчально-пізнавальних завдань, що дають учителю можли-
вість здійснювати індивідуальний підхід, розвивати логічне мислення й творчий 
потенціал кожного учня. Розвиток процесів сприймання, оволодіння всім діапа-
зоном загальнонавчальних умінь і навичок, накопичення індивідуального досві-
ду пошукової діяльності, розвиток уяви та літературної творчості, вправляння в 
комбінуванні, конструюванні, перетворенні – ряд навчально-виховних напрямів 
розвитку дитини, за якими працюють учителі 1–9-х класів, упроваджуючи техно-
логію «Росток».

Проаналізувавши результати інноваційного пошуку (діагностичні дані, їх по-
рівняння з попередніми), можна зробити висновок: добре простежується розви-
ток дитини з першого по четвертий клас. Учні вчаться швидко й легко набувати 
нових знань, використовувати їх у повсякденному житті, у різних ситуаціях, що 
гірше розвинено в учнів контрольних класів. Інтегративно-діяльнісна технологія 
сприяє розвитку швидкого запам’ятовування прочитаного або почутого. Учні цих 
класів знають багато про події, проблеми, про які їх однолітки й не здогадують-
ся. В учнів контрольних класів словниковий запас та інтерес до читання менший, 
ніж в учнів, котрі навчаються за згаданою вище програмою. Вміння розв’язувати 
складні задачі, які потребують розумових зусиль, краще розвинене в учнів, які 
навчаються із застосуванням інтегративно-діяльнісного підходу до навчання, ніж 
в учнів контрольних класів.

Аналізуючи результати інноваційного пошуку, можна стверджувати: цілеспрямо-
вана робота на розвиток особистості надає відчутні результати.

Кожен член учнівського колективу виявляє певні здобутки, які є черговим кроком 
у психічному, фізичному, духовному розвитку.

Більшість учнів уміють працювати самостійно в незнайомих умовах, знаходити 
шляхи виходу з утруднень, формулювати в мовленні ці шляхи, застосовувати вже 
здобуті знання як основу для оволодіння новими.

У школярів спостерігається значний прогрес в умінні аналізувати, систематизува-
ти, класифікувати, порівнювати.

Здійснення навчання за новою технологією значно активізує дітей, спонукає 
їх до самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Вони усвідомлено будують 
свою діяльність і оцінюють її результати. Нами оцінювались підсумки навчан-
ня учнів школи за результатами кожного навчального року. Результати аналізу 
успішності показали, що учні, котрі навчаються технологією «Росток», мали ви-
щий рівень навчальних досягнень порівняно з учнями контрольних класів. Має-
мо рейтинг навчання кожного учня, визначено місце учня за наслідками навчан-
ня в класі, у своїй паралелі. Крім того, визначено середній бал навчання кожного 
класного колективу, його місце в паралелі та по школі, а також середній бал яко-
сті навчання з предметів.

Згідно з результатами навчання в загальношкільному рейтингу по класах серед 
учнів 5–11-х класів місця були розподілені в послідовності, наведеній у табл. 4.4.
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Таблиця 4.4
Місця згідно із загальношкільним рейтингом

№з/п Клас Середній бал Профільність класу Класний керівник

1 5-а 9,8 Росток Лисак Г. В.

2 5-б 8,2 Толпиго Г. Є.

3 6-а 8,9 Росток Лузіна С. А.

4 6-б 7,5 Гейко Г. В.

5 7-а 8,4 Росток Демченко Н. А.

6 7-б 7,1 Герасименко Н. О.

7 8-а 8,4 Росток Друченко В. П.

8 8-б 7,7 Стемблівська М. В.

 

Рис. 4.36. Порівняльний аналіз успішності учнів 5–8-х класів
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Рис. 4.36. Порівняльний аналіз успішності учнів 5–8-х класів (закінчення рисунка)

Кожна дитина відповідно до своїх здібностей вибирала її «максимум», який да-
вав можливість завжди досягти успіху. Навчання, в якому реалізується принцип ва-
ріативності, знімає в учнів страх перед помилкою, учить сприймати невдачу не як 
трагедію, а як сигнал до виправлення ситуації. Навчання з використанням інтегра-
тивно-діяльнісної технології «Росток» зводить до мінімуму такі негативні явища, як 
питання дисципліни на уроці та конфліктні ситуації; виховує почуття колективізму, 
відповідальності, взаємоповаги.

Всі учні 5-х класів, котрі брали участь у районній олімпіаді з математики, посіли 
призові місця. Це результат їх навчання в 1–4-х класах за педагогічною технологією 
«Росток». Зовсім не підготовлені до школи учні, завдяки програмі «Росток», успішно 
засвоювали навчальний матеріал і не втрачали інтересу до навчання. Батьки май-
бутніх першокласників відзначали підвищення рівня загального розвитку своїх ді-
тей, інтерес до навчання, самостійність у роботі.
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4.4. ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ, ГУМАНІЗАЦІЇ 

ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ 
ПРОЕКТОМ «РОСТОК» НА БАЗІ СУМСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ГІМНАЗІЇ

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується інтенсивним пошу-
ком нових виховних та дидактичних систем. Інноваційні процеси завжди зумов-
лені певними суперечностями. Однією з важливих суперечностей у розвиткові 
освіти є невідповідність застарілих методів навчання та виховання новим умо-
вам життя. ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформацій-
ного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й куль-
тури всього населення набувають вирішального значення для економічного та 
соціального поступу держави.

Отже, освіта ХХІ ст. – це освіта для людини. Її стрижень – розвивальна культуро-
творча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти 
і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання та вміння для творчого розв’я-
зання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне 
змінити на краще своє життя і життя своєї держави. Тому змінилося соціальне за-
мовлення суспільства закладам освіти – тепер це формування конкурентоспромож-
ної, творчої особистості.

Інтеграція й глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які від-
буваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі десяти-
річчя потребують не тільки випередженого, глибокого засвоєння знань, а й уміння 
бачити проблеми і вирішувати їх.

Інтегративно-діяльнісна педагогіка створює сьогодні умови для розроблення та-
кої моделі загальноосвітнього навчального закладу, де особлива увага зосереджу-
ється на розвиткові творчої особистості, вихованні освіченої людини, яка має яскра-
ву індивідуальність, може приймати зважені рішення за складних умов сучасності, 
усвідомлювати глобальні проблеми людства та національні проблеми й намагатися 
взяти посильну участь у їх розв’язанні.

Дослідно-експериментальна робота з розроблення змісту, методів і педагогічних 
технологій «Росток» на базі Сумської класичної гімназії здійснювалася за темою: 
«Дослідження нової моделі загальноосвітнього навчального закладу на засадах ін-
теграції, гуманізації та екологізації освіти».

Гімназія є науково-методичним центром апробації нових навчальних планів, 
авторських експериментальних програм для 1–11-х класів, навчальних посібників, 
підручників, створених у рамках експерименту. У процесі науково-дослідної та екс-
периментальної роботи розроблено навчальний план гімназії, який створює умови 
для здобуття повноцінної освіти всіма учнями з урахуванням державних вимог, ви-
мог експерименту і, що особливо важливо, вимог учнів. Відмінність експеримен-
тального навчального плану від типових навчальних планів полягає у структурі ви-
вчення окремих предметів, переході до профільного навчання в 9-му класі (створен-
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ня динамічних груп природничо-математичного та гуманітарного напрямів). Група 
гуманітарного напряму завершує вивчення математики і фізики в 9-му класі, а група 
природничо-математичного напряму продовжує їх вивчення у профільних 10–11-х 
класах (відповідно до обраного профілю навчання).

У філологічному та суспільно-гуманітарному 10–11-х класах вивчається інтегрований 
курс «Еволюція природничо-наукової картини світу» в рамках комплексного педагогічно-
го експерименту з розроблення змісту, методів і технологій навчання. Інтегрований курс 
завершує вивчення предметів природничого циклу в класах гуманітарного профілю й ба-
зується на знаннях природничих дисциплін в обсязі середньої загальноосвітньої школи.

Основним завданням курсу є формування природничо-наукової картини світу як 
глобальної моделі світу. Він показує значення природничих наук для розвитку світо-
вої культури через вплив цих наук на погляди про світ, людину; демонструє універ-
сальність, цілісність і багатогранність навколишнього світу.

У межах педагогічної технології навчання «Росток» розроблено спеціальний курс 
«Основи теорії ймовірностей». Цей курс розкриває перед учнями 6–8-х класів світ 
випадковостей. Для учнів 6–7-х класів створено навчальний посібник «Основи тео-
рії ймовірностей», готуються дидактичні матеріали та методичні рекомендації щодо 
вивчення цього курсу. Курс розвиває в учнів імовірнісні уявлення, дає необхідні 
знання й готує їх до активної життєдіяльності.

У напрямі розроблення змісту, методів і технологій навчання працювали вчителі 
математики, які розробили нову програму для 5–11-х класів з урахуванням вимог 
Міністерства освіти і науки України до нових програм та побудови курсу математики 
в класичній гімназії.

Ефективним шляхом здійснення диференціації навчання в старшій школі є про-
фільне навчання. Групи природничо-математичного напряму (9-й клас) поділяються 
в 10-му класі на групи фізико-математичного і хіміко-біологічного профілів. Групи гу-
манітарного напряму (9-й клас) – суспільно-гуманітарного й філологічного профілів. 
Виокремлення в 9-му класі двох груп і більш раннє введення окремих предметів дає 
змогу закінчити в 9-му класі вивчення хімії, біології, географії (крім хіміко-біологіч-
ного профілю). Створення в 9-х класах динамічних груп і профілізація старшої школи 
дає учням можливість вибору програм навчання, що більш якісно відповідають їх-
нім потребам і можливостям.

 У процесі науково-дослідної роботи вчителі англійської мови Сумської гімназії 
№ 2 створили навчально-методичні комплекти для прогімназійних класів, базовою 
основою яких є інтегрований навчальний курс «Навколишній світ». Автори навчаль-
но-методичного комплекту враховували вікові особливості учнів, дібрали цікавий 
навчальний матеріал, доступний для розуміння, з опорою на життєвий досвід учнів 
і міжпредметні зв’язки. Тренувальні вправи, як лексичні, так і граматичні, врахову-
ють принципи «від відомого до невідомого», «від простого до складного», більшість 
вправ має творчий характер.

Згідно з навчальним планом у гімназії викладається курс за вибором «Гіди-пе-
рекладачі», на який виділяються дві години на тиждень у 10-му та 11-му класах. 
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На забезпечення цього курсу вчителями Т. І. Ольховик та Л. І. Ковальовою розроблено 
навчальний посібник «Читай, запам’ятовуй, перекладай, висловлюйся» (Інтенсивний 
курс) для 10-го класу. Відповідно до програми курсу, розробленої авторами посібника, 
та з опорою на інформаційний матеріал, який міститься в ньому, учні ознайомлюються 
з матеріалом пізнавального характеру, розширюючи свій світогляд і знання з географії, 
історії, мистецтва, побуту та традицій своєї країни й англомовних країн світу.

Курс цінний тим, що в центрі уваги перебуває непросте відтворення знань. 
Завдання курсу – активізувати можливості особистості учня через колектив. Цей ме-
тод дає змогу спілкуватися іноземною мовою та успішно реалізувати особистісно 
орієнтований підхід у навчанні іноземній мові.

Учителі української мови та літератури, працюючи над інтегрованим курсом 
«Українознавство», який передбачає паралельне, взаємопов’язане вивчення 
в 5-му класі української мови, літератури, народознавства та історії, адапту-
вали відповідно до програм Міністерства освіти і науки України, поєднавши 
програму з української мови та літератури для загальноосвітніх шкіл із темами 
навчального курсу «Українознавство». Працюючи за програмою інтегрованого 
курсу над текстом творів, над повним художнім аналізом текстів, учителі при-
ділили значну увагу художньому слову автора, вивченню мови письменника. 
Практика довела, що інтеграція цього курсу з такими предметами, як історія, 
літературознавство, мовознавство, дає дитині можливість розширити свій сві-
тогляд для цілісного світосприйняття на засадах розв’язання міжпредметних 
пізнавальних завдань.

 Учителями української мови та літератури використовуються такі методичні шля-
хи активізації пізнавальної діяльності учнів:

— створення проблемних ситуацій, постановка та вирішення проблемних пи-
тань, які потребують знань із суміжних предметів;

— випереджувальні домашні завдання на повторення знань із суміжних предметів;
— поєднання індивідуальних і групових завдань (за інтересами, за вибором) із 

колективною навчальною роботою в класі;
— використання у позакласній роботі форм та методів, які допомагають узагаль-

нити знання учнів з інших предметів, видів мистецтв.
Запровадження цього курсу допомагає скоротити й нормалізувати тижневе на-

вантаження учнів, уникнути повторень, використовувати знання з інших дисциплін.
Учнів, які вивчають цей курс, вирізняють насамперед ерудиція, культура мовлен-

ня, розвиток творчих здібностей та здатність до наукових пошуків, узагальнень, усві-
домлення призначення людини у Всесвіті.

Експериментальні курси з хімії, біології, географії, навколишнього світу в рамках 
проекту «Росток» забезпечують вихід на профільне навчання, передбачають більш 
поглиблене вивчення предметів і спеціалізацію вже в основній школі; забезпечують 
виховання екологічної культури, формування здорового способу життя, естетичне 
виховання учнів на засадах інтеграції природничо-математичного циклу предметів у 
основній школі, формування творчої індивідуальності.
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У навчальному процесі урок залишається основним елементом. Методична мета: 
створення на уроці умов для виявлення пізнавальної активності учнів. Цієї мети вчи-
телі досягають через створення проблемних ситуацій; використання різноманітних 
форм і методів організації навчальної діяльності, яка допомагає розкрити особи-
стий досвід учня; складання й обговорення плану уроку разом з учнями; створення 
атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу; стимулювання дітей до ви-
словлювання думки, використання різноманітних способів виконання завдань без 
побоювання помилитися, дати неправильну відповідь; оцінку не тільки кінцевого 
результату (правильно-неправильно), а й процесу діяльності учня; заохочення ба-
жань дітей знаходити свій спосіб виконання роботи, аналізувати способи діяльності 
інших учнів, обирати найраціональніші.

Технологія «Росток» спрямована на розвиток творчих здібностей учнів. Це пов’я-
зано зі зміною швидкості навчання, з певною побудовою змісту навчання в початко-
вій школі.

Однією з особливостей інтелектуального розвитку дітей є їх мовленнєвий роз-
виток. Діти розуміють більшу кількість слів і сприймають більший обсяг інформації. 
Звідси – швидкість розуміння суті, замислу. Такі учні засвоюють програму навчання 
з більшою швидкістю.

Учителі початкової школи використовують різні методи і прийоми для розвит-
ку навичок читання й літературних здібностей своїх вихованців. Результатом такої 
роботи стали перемоги учнів у міському конкурсі читців, написання творчих робіт, 
пов’язаних із вивченням курсу «Навколишній світ», наприклад, цікавих казок («Ді-
вчинка і верба», «Пригоди кульбаби» тощо). Літературні здібності учні виявляють під 
час участі в гуртку юних кореспондентів. 

Науково-методична апробація курсу математики (автор Петерсон Л. Г.) за техно-
логією «Росток» показала: зміст завдань спонукає дітей до нестандартного мислен-
ня, пошуку нових шляхів їх вирішення. Учні з великим бажанням працюють на уро-
ках, у позаурочний час, у групі продовженого дня, беруть участь у шкільній олімпіаді 
з математики, у Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру».

Апробація інтегрованого курсу «Навколишній світ» для початкової школи 
(автор Пушкарьова Т. О.) підтвердила його потенційні можливості для розвит-
ку пошуково-творчих здібностей дітей. Зміст цього навчального курсу сприяє не 
тільки розвитку інтегрованих уявлень учнів про навколишній світ, а й художніх, 
літературних, музичних здібностей. Діти складають вірші, приспівки, ребуси. Під 
час вивчення розділу «Наша планета – живий світ» у 4-му класі учні малюють 
фантастичних тварин, збирають насіння рослин і збирають колекції, готують ви-
роби з природних матеріалів.

З перших кроків навчання за інтегративно-діяльнісною технологією учні залучені 
в рольові ігри, інсценування, декламування. Театральні здібності в них розвивають-
ся не лише на уроках читання, навколишнього світу, музики, а й на заняттях теа-
тральної студії. Хореографічні вміння та навички розвиваються й у хореографічному 
ансамблі «Амелія».
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Зазначені факти підтверджують єдність навчального і виховного процесу в школі, 
позитивні результати навчання й виховання учнів за технологією «Росток».

Найважливішою складовою в системі виховної роботи початкової школи та гімна-
зії є діюча структура учнівського самоврядування, становлення якої здійснювалось 
поступово й цілеспрямовано протягом трьох років. Це не формальне створення ор-
гану самоврядування, а бажання учнів ретельно й усвідомлено включитися в про-
цес. Головна мета – формування згуртованого колективу школярів, який у результаті 
спільної діяльності набуває організаційних навичок, досвіду спільного обговорення 
проблем, пошуку рішень.

Життя, пошук підтверджують, що інтегративно-діяльнісна педагогіка сприяє но-
вим ідеям, допомагає в навчанні та вихованні учнів.

Творча співпраця вчителя й учня – основна риса навчально-виховного процесу в 
гімназії. Навчальний процес у свідомості учителя постає як процес управління пізна-
вальною діяльністю учнів, а в учнів – як співтворчість із учителем й своїми товари-
шами в набутті знань, умінь, навичок. Таким чином, у гімназії забезпечується краща 
організація пізнавальної діяльності учнів, зростає творчий потенціал усіх учасників 
навчально-виховного процесу, створюються позитивні соціально-педагогічні умови.

У гімназії накопичено досвід роботи з обдарованими дітьми, сформована та діє пев-
на система роботи. Систематична робота в цьому напрямі дає позитивні результати.

Змінилось соціальне замовлення суспільства школі – це реформування особисто-
сті, спроможної творити. Рівень освіченості й культури всього населення набувають 
вирішального значення для економічного й соціального поступу держави.

Найважливішою складовою в системі виховної роботи початкової школи і гімназії 
є реально діюча структура учнівського самоврядування.

Становлення системи самоврядування педагогічний колектив здійснив поступово й 
цілеспрямовано протягом трьох років. Основна мета містила в собі не формальне ство-
рення органу самоврядування, а бажання учнів ретельно й усвідомлено включитися в 
цей процес. Орган учнівського самоврядування був створений навіть у початковій ланці 
гімназії. Він отримав назву – «Рада Мудрогномії». Вона досягла певних успіхів. У про-
веденні загальноосвітніх важливих справ була ініціатором акцій у початковій школі, 
здійснювала рейди перевірок учнівської форми, підручників тощо. Педагог-організатор 
і психолог, проаналізувавши результати діяльності Ради, визначили ряд тактичних, пси-
хологічних і методичних кроків, які потребують подальшої розробки.

Рада Мудрогномії формувалася на основі представників 3–4-х класів. У вересні 
пройшла виборча компанія, в якій кожен клас вибрав у Раду трьох представників. 
Механізм голосування був розроблений разом із практичним психологом. У кожно-
му класі спочатку відбулася класна година, де діти обговорили, якими здібностями 
повинні володіти кандидати до складу Ради. Діти відзначили відповідальність, дис-
циплінованість, організованість, ініціативу, послідовність, принциповість, чесність, 
толерантність. Система голосування була закритою. Таким чином, Рада Мудрогномії 
має високий рівень дисциплінованості, відповідальності й діяльності. Члени Ради 
користуються повагою серед учнів початкової школи і гімназії.
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Головна мета педагогів – формування згуртованого колективу дітей, який у ре-
зультаті спільної діяльності набуде організаційні навички, досвід спільного обго-
ворення проблем, спільного пошуку рішень. Засідання Ради проводилось у формі 
практичних занять із елементами ділової гри. Результатом цих занять є колективно 
створені обов’язки членів Ради, продовження роботи з розробки символіки. Були 
затверджені Девіз Ради, Емблема, назва клубів, які утворюють Раду, розподіл кольо-
рових косинок відповідно до клубу (знак належності до Ради), насамперед порадив-
шись із психологом про значення кожного кольору. У Раді чотири клуби:

«Інформатика» – червоні косинки;
«Серйозики» – блакитні косинки;
«Шустрики» – рожеві косинки;
«Живчики» – сині косинки.
Враховуючи вікові особливості молодших школярів, педагог-організатор Г.М. Бойко 

спланувала практичні заняття членами Ради Мудрогномії, використовуючи алгоритм 
організації творчих справ за І. П. Івановим.

Крім практичних занять, Рада взяла участь в оформленні куточка Ради «Соняш-
ник мрій і справ Ради Мудрогномії», підготувала слово Ради, активно брала участь у 
Тижні толерантності, виступала перед учнями на асамблеях 3–4-х класів початкової 
школи, 1–2-х класах гімназії, була організатором виставок-конкурсів дитячих мис-
тецьких виробів, малюнків, рейдів «Форма гімназистів», «Чисті руки», «Навчайся 
дотримуватися порядку сам!», «Бережи свої книжки». Рада Мудрогномії під керів-
ництвом педагогів оцінювала роботу всіх виставок-конкурсів.

Клуб «Інформатика» систематично відображає на екрані змагань рівень їх актив-
ності в загальношкільних справах. Екран має назву «Дзеркало наших справ».

Життя підтверджує, що інтегративно-діяльнісна технологія сприяє новим ідеям, 
допомагає в навчанні та вихованні молодших школярів.

Класична гімназія в навчально – виховній діяльності працює над розвитком твор-
чого потенціалу гімназиста. Творча співпраця учителя й учня – основна риса навчаль-
но – виховного процесу в гімназії. Навчальний процес свідомості учителя виступає 
як процес управління пізнавальною діяльністю учнів, а в учнів як співтворчість із учи-
телем і своїми однокласниками в набуті знань, умінь, навичок. Таким чином, у гімна-
зії забезпечується краща організація пізнавальної діяльності учнів, зростає творчий 
потенціал усіх учасників навчально-виховного процесу, створюються позитивні соці-
ально-педагогічні умови.

4.5. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ 
ТА РАННЬОЇ ПРОФІЛІЗАЦІЇ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ 

НА БАЗІ ХЕРСОНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІІІ СТУПЕНІВ № 50

Загальноосвітня школа № 50 м. Херсона є навчальним закладом з упроваджен-
ня педагогічної технології «Росток», з проблеми соціального захисту дітей шляхом 
глибокої профорієнтації і ранньої профілізації, виховання та навчання на принципах 
гуманізації, екологізації, інтеграції. Запропоновано таку модель навчання:
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I ступінь – 1-ші – 4-ті класи працюють за навчальним планом і технологією «Росток».
Із зазначеної кількості годин у 1–2-х класах виділяються години на підсилення 

експериментальних курсів: «Математика», «Навколишній світ», 0,5 год для додатко-
вих групових та індивідуальних занять у 3–4-х класах.

Викладання математики та навколишнього світу здійснюється за технологією ді-
тей «Росток», з використанням підручників Л. Г. Петерсон «Математика», Т. О. Пуш-
карьової «Навколишній світ.

Початкова школа реалізує мету та завдання технології «Росток», на підставі пси-
холого-педагогічних досліджень методична рада школи ухвалила рішення повністю 
перейти на навчання всіх класів за програмою «Росток». Науково-дослідна робота 
педагогічного колективу реалізує завдання практичного етапу експерименту.

Науково-методична робота в школі I ступеня здійснюється за такими основними 
напрямами:

— наукова основа інтеграції знань учнів у процесі вивчення інтегрованих курсів 
початкової освіти; 

— реалізація профорієнтації в школі I ступеня;
— особистісно орієнтований підхід до формування творчої індивідуальності вчителя.
Розроблена програма підготовки для молодих учителів та вчителів котрі почи-

нають працювати за Програмою розвитку дітей «Росток». Кожен молодий учитель 
працює над методичною проблемою, займається самоосвітою.

У звітний період початкова школа працювала над станом завершення переходу 
на новий термін та модернізацію змісту початкової освіти.

Завершився процес апробації нових програм та підручників. Зокрема, це стосується 
підручників за технологією «Росток». Підручники та програми відповідають зазначеним 
критеріям: науковість викладу навчального матеріалу, формування світогляду дітей, 
розвивальний характер, достатня методична забезпеченість (рис. 4.38 – 4.39).

Рис 4.38. Узагальнений експертний висновок оцінки якості підручника «Навколи-
шній світ» Т. А. Пушкарьової
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Рис. 4.39. Узагальнений експертний висновок оцінки якості підручника «Математика»

II ступінь – 5-ті – 8-мі класи: розвивальне випереджальне навчання за програ-
мою «Росток», організація допрофільної підготовки учнів на завершальному ета-
пі основної школи. У 5–6-х класах викладається пропедевтичний інтегрований курс 
«Навколишній світ» за програмою Т. О. Пушкарьової. Завдяки вивченню цього курсу 
учні в 5–6-х класах легко оперують поняттями з курсів фізики, біології, хімії, а також 
із курсу географії 7-го класу.

Методичне об’єднання вчителів математики школи № 50 вибрало для себе таку 
науково-методичну проблему: «Соціальний захист учнів шляхом глибокої профорі-
єнтації та ранньої профілізації. Виховання і вчення на принципах гуманізації, еколо-
гізації, інтеграції».

Робота об’єднання спрямована на виконання таких основних завдань:
— забезпечення теоретичної підготовки педагогів з використанням інтерактив-

них методів вчення, які дають змогу створити комфортне вчення, за якого кожний 
учень відчуває свою успішність та інтелектуальні можливості;

— робота над всебічним розвитком творчих здібностей і потенціалу учнів;
— вивчення й упровадження в навчальну діяльність механізмів рефлексії, які до-

помагають забезпечити активну, свідому й творчу діяльність;
— упровадження особистісного підходу до учня, що передбачає використання 

ресурсів пізнання і самопізнання, які дають можливість аналізувати свої переконан-
ня й особистісні якості.

Загальна кількість годин відповідає робочому навчальному плану роботи шко-
ли, затвердженому в Міністерстві науки і освіти України. Навчально-виховна робота 
здійснюється в 5–11-х класах за авторським тематичним плануванням. Результати 
річних адміністративних контрольних робіт свідчать про знання учнями фактичного 
матеріалу, уміння самостійно працювати. Ведеться робота з методичного забезпе-
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чення уроків математики і теорії ймовірностей. Створені методичні рекомендації 
вчителів школи з курсу «Теорія ймовірностей» (6–9-й класи). Результатом вивчення 
перспективного передового досвіду є збірки власних цікавих вправ і завдань із ма-
тематики, інформатики і теорії ймовірностей.

Курс фізики в 7–8-х класах вивчається за інтегративною технологією «Росток». За 
умов розбіжності в кількості годин між навчальним робочим планом та програмами 
виникає необхідність внесення коректив. Вчителі фізики, плідно працюючи в режимі 
експерименту, склали авторське тематичне планування.

Вчителі фізики творчо підходять до проведення уроків, упроваджують різні види 
інтерактивної діяльності. Це допомагає досягти максимальних результатів.

Вивчення хімії в 7–8-х класах відбувається за технологією «Росток». Протягом 
останніх навчальних років відсоток учнів, що мають рівень навчальних досягнень 
високого й середнього рівнів, підвисився від 49 до 56 %.

Вивчення української мови та літератури здійснюється на основі інваріатної 
та варіативної частин робочого навчального плану. З варіативної частини виділе-
но 1 год на курс «Риторики» та 1 год на курс «Української словесності» у класах 
гуманітарного профілю, які викладаються за авторськими програмами.

Аналіз рівня навчальних досягнень свідчить, що кількість учнів, котрі мають висо-
кий і достатній рівень компетентності з української мови, за один тільки навчальний 
рік збільшилась на 3 %, з української літератури протягом двох років утримувався на 
рівні 64 %.

Учні школи щороку беруть участь у загальноміських заходах з української мови 
та літератури: конкурсах, олімпіадах, неодноразово ставали переможцями (2002 р. 
– ІІІ місце в конкурсі знавців та олімпіаді). У рамках роботи з обдарованими дітьми 
організовано роботу факультативів у 9-му та 11-му класах. III ступінь – 9–11-й класи, 
профільне навчання, обумовлене Статутом школи.

Рис. 4.40. Розвиток профільного навчання в загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 50
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Школа завдяки технології «Росток» одна з перших у місті вийшла на профільне 
навчання, що створює організаційно-методичні передумови для переходу стар-
шої школи на профільне навчання, зокрема, затверджено навчальні плани для 
профільних класів і вже з’являються програми для них, розроблено Концепцію 
профільного навчання в старшій школі. У цьому документі чітко визначено пра-
вові, організаційні, науково-методичні засади організації профільного навчання.

У школі апробуються форми організації профільного навчання, а саме: вну-
трішньошкільні – суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, техно-
логічний. Зовнішні – профільні класи факультету «Кібернетика», спеціальність 
«Економічна кібернетика» Херсонського державного технічного університету та 
Харківського аерокосмічного університету.

Школа створює умови для дослідження умов підвищення рівня фізичного, 
психічного, морального, інтелектуального, духовного й творчого розвитку учнів 
на засадах інтегрованого підходу, гуманітаризації та екологізації змісту та мето-
дів навчання і виховання, організації творчої діяльності учнів в навчально-вихов-
ному процесі; виховання громадянина демократичного суспільства, яке визнає 
освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незамінними чинни-
ками соціального прогресу. Її стрижень – розвивальне, культуротворче вихован-
ня відповідальної особистості, котра здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє 
критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати 
набуті знання й уміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на 
краще своє життя і життя своєї країни.

Організація навчального процесу. Структура навчального року, а також тиж-
неве навантаження учнів установлюються школою в межах часу, передбаченого 
робочим навчальним планом, і закріплюються у Статуті школи.

У школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позаклас-
ні заняття й заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задо-
волення освітніх інтересів учнів, на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і 
обдарувань. Організацію навчально-виховного процесу у школі регламентують 
робочий навчальний план, план роботи школи, перспективне прогнозування 
розвитку школи.

Робочий навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового 
навчального плану через навчальні предмети і курси. Він охоплює інваріантну 
складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій пе-
редбачено додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, 
індивідуальні й групові заняття. Робочий навчальний план старшої школи перед-
бачає вивчення предметів на рівні профільного навчання – природничо-матема-
тичного, суспільно-гуманітарного та технологічного.

Структура навчального процесу за експериментальними програмами скла-
дається з навчання у школі І ступеня за технологією «Росток», яка передбачає 
введення нового інтегрованого курсу «Навколишній світ» у 1–4-х класах; онов-
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лення курсу математики за програмою Л. Петерсон. Тому в 1-му класі проводиться 
перерозподіл навчального часу на вивчення предметів «Навколишній світ» – 2 год, 
трудове навчання –1 год, оскільки інтегрований курс «Навколишній світ» передба-
чає виконання дітьми практичних завдань, передбачених у програмі з трудового 
навчання. Крім того, виникає необхідність введення одної додаткової години на ви-
вчення математики.

У другому класі на вивчення курсу «Навколишній світ» вводиться 1 год з варіатив-
ної складової. Українська мова вивчається у підгрупах.

У школі ІІ ступеня продовжується навчання за педагогічною технологією «Ро-
сток» (пропрофільні класи); завдяки цьому відбувається перерозподіл навчаль-
ного матеріалу з математики, фізики, хімії, географії, біології. Таким чином, по-
чинаючи з 9-го класу, вводиться профільне навчання.

У школі ІІІ ступеня (з 9-го класу) реалізується профільне навчання з урахуван-
ням індивідуальних здібностей, інтересів та нахилів учнів. Профільне навчання 
реалізується за природничо-математичним напрямом, який конкретизується у 
природничо-математичний та природничий, суспільно-гуманітарний та техноло-
гічний профілі.

На базі 10–11-х класів природничо-математичного напряму навчання для 
здібних дітей у позаурочний час за кошти батьків організовано додаткову осві-
ту у профільному класі факультету «Кібернетика», спеціальність «Економічна 
кібернетика» Херсонського державного технічного університету (ХДТУ) за про-
грамами і планами, складеними школою сумісно з центром довузівської під-
готовки та факультетом заочного та дистанційного навчання ХДТУ на основі 
Програми безперервної професійної освіти учнів у загальноосвітніх школах та 
Положення про профільний клас Херсонського державного технічного універ-
ситету. Випускники профільного класу ХДТУ продовжують навчання в універ-
ситеті на контрактній та бюджетній формах навчання за індивідуальними на-
вчальними графіками.

Порядок вивчення окремих предметів. Інваріантна складова визначається 
на державному рівні. Відмінність навчальних планів експериментальних класів 
від стандарту пояснюється тим, що програма «Росток» передбачає введення но-
вих предметів та курсів, а саме: інтегративних курс «Навколишній світ» (5–6-й 
класи), «Елементи теорії ймовірностей» у класах школи ІІ ступеня, профільних 
курсів «Світ людини», «Людина і світ професій», «Екологія», «Історія філософії і 
релігії», «Естетика в побуті» у класах школи ІІІ ступеня, які неможливо реалізу-
вати лише за рахунок державного та шкільного компонентів; також більш раннє 
введення ряду предметів як у переліку, так і за кількістю годин, наприклад, хімія 
в 7-му класі (3 год), «Фізика» (2 год).

Курси за вибором, які викладаються в загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 50 
наведено в табл. 4.6.
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Таблиця 4.6
Курси за вибором, які викладаються в загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 50

Назва курсу
за вибором

Класи, у яких 
викладається 

курс

Кількість

год / 
тиждень

тиждень,'
класів учнів у них

Навколишній світ 2 1 2 66

Математика 1 1 2 53

Людина і світ професій 10, 11 1 6 191

Навколишній світ 5, 6 2 5 141

Теорія ймовірності 6, 7, 8, 9 1 16 427

Риторика 9, 11 1 2 56

Світ людини 11 1 1 30

Математика 9, 10, 11 1 6 190

Оцінювання профільних курсів у 10–11-х класах проводиться через залік за кож-
не півріччя. Для покращання адаптаційного періоду в 5-х класах немає поточного 
оцінювання за перший півсеместр. Річна оцінка виводиться за результатами оцінок 
за два семестри. У школі застосовується 12-бальна система оцінювання знань учнів.

У 8-му класі можливе проведення іспиту з математики за базову середню освіту, 
підсумкова оцінка з математики виставляється у свідоцтво за 9-й клас. Викладан-
ня математики в 9-му класі для учнів гуманітарного профілю здійснюється за про-
грамою з математики для гуманітарних шкіл, для учнів природничо-математичного 
профілю – за розширеною програмою.

Тижневе навантаження визначається згідно із санітарно-гігієнічними нормами, 
години з фізичної культури освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» не врахову-
ються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Нормативи наповнюваності класів та поділу їх на групи при вивченні окремих пред-
метів у школі І–ІІІ ступенів встановлюються відповідно до чинного законодавства.

Робочий навчальний план щороку аналізується. Ефективність використання го-
дин варіативної частини перевіряється, розглядається на нарадах при директорові, 
узагальнюється наказами.

У поточному навчальному році кількість годин варіативної частини становить 
15 % навчального часу, із них 40 % використовуються для підсилення вивчення 
предметів інваріантної складової навчального плану, 41 % на вивчення нових 
курсів та предметів, 9 % на факультативи.

 Викладання навчальних предметів здійснюється за програмами Міністерства 
освіти і науки України та авторськими програмами.
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Колектив школи поставив перед собою такі головні завдання:
• вирішити проблему варіативності освіти відповідно до розробленої концепції 

школи;
• розробити багатоступінчасту модель школи для надання всім учням однакових 

стартових можливостей, диференціації навчання й забезпечення індивідуального 
підходу до обдарованих учнів і учнів із труднощами в навчанні;

• створити умови для адаптації, становлення, розвитку й саморозвитку педаго-
гічних працівників на основі виявлення індивідуальних особливостей, що пов’язано 
з основним призначенням методичної служби школи:

— задоволення освітніх потреб населення мікрорайону школи;
— виявлення, оформлення і супровід педагогічного досвіду.
Систематично проводиться робота з методичного забезпечення навчального пла-

ну. Навчальний процес ведеться строго відповідно до робочого навчального плану 
в режимі шестиденного робочого тижня. Години шкільного компонента розподілені 
на вивчення «Навколишнього світу», «Теорії ймовірностей», економіки, нових курсів 
і предметів та посилення предметів базового ядра.

Учні брали активну участь у предметних олімпіадах за всіма предметами, що про-
водяться в місті. Стали призерами олімпіад з таких предметів, як українська мова, 
географія, суспільствознавство. Вчителі школи постійно залучаються до роботи в 
журі предметних олімпіад ІІ етапу контрольних робот Малої академії наук (МАН).

Методична рада веде роботу за такими напрямами:
— створення умов для зростання педагогічної і методичної майстерності вчителів;
— реалізація програм розвивального навчання;
— координація роботи МО.
Пріоритетні питання, що вирішуються на засіданнях Методичної ради:
— вивчення системи роботи з обдарованими учнями;
— організація підготовки до іспитів;
— створення програми мікродосліджень «Навчання, розвиток і саморозви-

ток вчителя»;
— нові підходи до організації методичної служби.
У процесі роботи над науково-методичною проблемою школи «Соціальний за-

хист дитини шляхом глибокої профорієнтації, ранньої профілізації, навчання на 
принципах інтеграції, екологізації, гуманізації» творчо працює методична кафедра 
вчителів математики. Основна увага в її роботі приділяється підвищенню фахової 
майстерності вчителів. У ході експериментальної роботи проводиться розроблення 
уроків, дидактичного супроводження викладання курсу «Елементи теорії ймовірно-
стей», спецкурсів. Цікаво відбуваються творчі звіти вчителів.

Предметно працює МО вчителів української мови та літератури триває робота з 
підвищення ефективності викладання української мови, виховання інтересу та лю-
бові до предмета. Під час проведення предметного тижня української мови пред-
ставлена робота «Літературної вітальні» де проводиться інсценізація творів україн-
ських письменників.
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У процесі експериментальної роботи працюють творчі групи вчителів, які займа-
ються оновленням змісту навчання – розробленням та апробацією авторських кур-
сів, і опановують методику надання професійної освіти в межах середньої школи.

З огляду на специфіку роботи під час експерименту велика увага приділяється 
індивідуальній роботі з вчителями. Постійно проводяться тематичні та поточні 
консультації.

В інформаційно-методичному центрі здійснюється індивідуальне навчання 
комп’ютерної грамотності.

На базі школи проведено кілька семінарів для заступників директорів шкіл, пси-
хологів, учителів російської мови, початкових класів, істориків, інші методичні захо-
ди для педагогів міста й області:

Робота з обдарованими дітьми. Одним із пріоритетних напрямів у системі робо-
ти освітянських установ та закладів є виявлення, навчання та розвиток обдарованих 
дітей. Це можливо за умови розв’язання таких завдань:

— переглянути та поновити шкільний інформаційний банк даних про учнів шко-
ли «Обдарованість»;

— оформити портфоліо для роботи з обдарованою і талановитою молоддю;
— поновити методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних із 

формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, 
емоційних перенавантажень учнів;

— проводити шкільний етап предметних олімпіад із базових дисциплін;
— сприяти підготовці та участі переможців шкільних предметних олімпіад у місь-

ких, обласних та всеукраїнських етапах;
— сприяти підготовці та участі учнів школи в міській та обласній науково-прак-

тичній конференції МАН;
— проводити шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів школи, спрямова-

ні на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
— забезпечити роботу гуртків та факультативів за бажанням учнів;
— забезпечити умови для художньої самодіяльності учнів;
— забезпечити інформування про всі досягнення учнів школи;
— поповнювати банк даних з найкращих науково-практичних робіт учнів.
Протягом усіх років здійсненню роботи з обдарованими учнями приділяється на-

лежна увага.
У школі створено структуру для роботи з обдарованими дітьми:
1. Створено простір діяльності в урочний та позаурочний час, а саме: школа пра-

цює за експериментальним навчальним планом, який передбачає випереджальне 
вивчення предметів – математики, хімії, географії, фізики, біології; викладання нових 
курсів і предметів – «Навколишній світ», «Елементи теорії ймовірностей», «Основи 
філософії і релігієзнавства», «Основи етики і естетики», «Риторика», «Світ людини»; 
з 9-го класу реалізується профільне навчання за суспільно-гуманітарним, природ-
ничо-математичним, технологічним профілями згідно зі здібностями, інтересами й 
нахилами. Працюють рамка факультативів та гуртків, шкільне відділення МАН.
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2. Використовуються можливості розвитку здібностей учнів під час навчально-ви-
ховного процесу – широко застосовуються інтерактивні та пошукові методи навчан-
ня, постійно реалізуються різнорівневі завдання.

3. Школою укладені договори з Херсонським національним технічним універси-
тетом (ХНТУ), Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» (НАУ «ХАІ») про створення сумісних форм навчан-
ня обдарованих дітей у позаурочний час. Також укладено договір із Центром освіти 
дітей та дорослих про надання учням школи додаткових освітніх послуг.

Розроблено систему роботу зі здібними учнями:
1) виявлення здібних учнів шляхом діагностики, спостереження;
2) поглиблена психодіагностика, вивчення особистісних якостей;
3) залучення до спеціальних видів діяльності в гуртках, факультативах, студіях, 

школах мистецтв у школі та позашкільних закладах;
4) залучення до участі в конкурсах, фестивалях, олімпіадах, змаганнях тощо;
5) індивідуальна робота з обдарованими дітьми;
6) навчання у профільних внутрішньошкільних та інтегрованих із ХНТУ та НАУ 

«ХАІ» класах;
7) профорієнтаційні дослідження та рекомендації з подальшого навчання у ЗВО.
Для підвищення якості підготовки дітей у профільних класах до майбутнього про-

фесійного самовизначення організоване їх навчання із застосуванням матеріальної 
бази ХНТУ, Центру освіти молоді та дорослих, автошколи «Світлофор». Фінансування 
відбувається відповідно до нормативних документів та навчальних планів, затвер-
джених Міністерством освіти і науки України.

Програма «Росток» дала змогу створити умови для здобуття вищої освіти під 
час навчання у школі, а саме укладено договір з ХНТУ про відкриття профільного 
класу за напрямом «Економічна кібернетика». Учні 11-Б класу школи вже є сту-
дентами І курсу ХНТУ.

Для профільного класу факультету «Економіка і кібернетика» ХНТУ вчителі ЗНЗ 
складають інтегровані програми «Школа – ЗВО».

Глибока диференціація та індивідуалізація, врахування інтересів і здібностей 
учнів, застосування інноваційних методик, індивідуальний підхід до кожної здіб-
ної дитини дає певні результати. Це розширення участі учнів школи у II і ІІІ етапах 
Всеукраїнських олімпіад.

Для обдарованої молоді проводяться науково-практичні конференції, конкур-
си, інтелектуальні ігри, турніри з окремих предметів (конкурс ерудитів, КВК, захист 
проектів, творчих робіт тощо). У школі відбуваються добір робіт обдарованих учнів 
і оформлення альманахів дитячої творчості. Питання про стан роботи з обдарова-
ними школярами розглядалося на педагогічній раді, на нараді при директорові, на 
засіданнях методичних об’єднань вчителів.

У 2010 навчальному році на базі Херсонської загальноосвітньої школи І–ІІІ сту-
пенів № 50 Херсонської міської ради була розпочата науково-дослідна робота за 
Науково-педагогічним проектом «Росток» за проблемою «Соціальний захист дити-
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ни шляхом глибокої профорієнтації та ранньої профілізації. Виховання і навчання на 
принципах інтеграції, екологізації, гуманізації».

Тема експериментальної роботи: розроблення змісту та методів навчання, педа-
гогічних технологій за науково-педагогічним проектом «Росток» і соціальний захист 
учнів шляхом глибокої профорієнтації, ранньої профілізації, виховання та навчання 
на принципах гуманізації, екологізації, інтеграції.

Об’єкт дослідження: рівень духовного, психічного, морального, інтелектуально-
го, фізичного й творчого розвитку школярів, їхніх професійних інтересів та намірів.

Предмет дослідження: створення сприятливих соціальних, психологічних, 
педагогічних умов для розвитку багатоваріантного мислення та творчого потен-
ціалу учнів.

Мета дослідження: підвищення рівня духовного, психічного, морального, інте-
лектуального, фізичного й творчого розвитку учнів на засадах інтегрованого підходу, 
гуманізації та екологізації змісту і методів навчання й виховання, організації творчої 
діяльності учнів у навчально-виховному процесі.

Створення інструментарію організації профільного та допрофільного навчання 
з використанням інтегративних навчальних технологій під час викладання базових 
дисциплін у профільній школі та необхідних соціальних, психологічних, педагогічних 
умов для розвитку творчого потенціалу учнів, становлення духовної культурної осо-
бистості громадянина України і Європейської спільноти.

Гіпотеза дослідження за НПП «Росток»: створення умов для навчання відповід-
но до професійних інтересів та намірів учнів, внесення змін до структури та змісту 
навчально-виховного процесу,системи профорієнтаційної роботи та ввести ранню 
профілізацію, дає можливість підвищити рівень інтелектуального, духовного, пси-
хічного, морального та фізичного розвитку дітей; розробити модель інтегрування 
базових дисциплін у школі ІІ–ІІІ ступенів і створити модель структури профільної 
школи на основі НПП «Росток» для якісної допрофесійної освіти учнів.

Завдання дослідження:
— розробити зміст і методи навчання, педагогічні технології за НПП «Росток» та 

у зв’язку зі створенням умов для варіативності й профільності навчання;
— експериментально апробувати навчальні плани, програми, підручники інте-

грованих курсів та оновлених предметів;
— дослідити вплив НПП «Росток» та профільного навчання на рівень досягнень 

учнів і зростання їхнього творчого потенціалу.
Протягом 2010 — 2018 рр. педагогічний колектив школи працював над реалізаці-

єю науково-дослідної та експериментальної роботи за НПП «Росток» щодо створен-
ня умов для виявлення, розвитку талантів і здібностей дітей; сприяння підвищенню 
професійної майстерності педагогів.

Відповідно до програми цього етапу дослідно-експериментальної роботи ос-
новними завданнями було визначено:

— вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми проведення дослід-
но-експериментальної роботи;
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— налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють науковий су-
провід дослідно-експериментальної роботи;

— поширення педагогічного досвіду з проблеми експерименту;
— апробація результатів експериментальної роботи через публікації та про-

ведення Всеукраїнського науково-практичного семінару, а також участь у науко-
во-практичних конференціях;

— удосконалення системи психолого-педагогічної діагностики роботи за НПП 
«Росток»;

— нормативно-правове забезпечення роботи інформаційно-комунікаційних тех-
нологій в умовах навчального середовища «один учень – один комп’ютер»;

— навчання педагогічних кадрів для роботи за експериментальною програмою 
«один учень – один комп’ютер».

Структура навчання на кожному етапі та навчальні плани побудовані на принци-
пах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів із урахуван-
ням діяльнісного підходу щодо організації вивчення предметів.

На кожній ступені забезпечується виконання державного стандарту, а також на-
дається теоретична та практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою 
максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей і фі-
зичного здоров′я.

Педагогами школи застосовується діяльнісний підхід у навчанні. Соціальний за-
хист учнів реалізується через три аспекти: навчальний, виховний та психологічний.

Оновлено та поповнено банк даних обдарованих дітей на основі психодіагнос-
тичних досліджень та аналізу результативності участі в конкурсах, змаганнях тощо 
(надано до управління освіти Херсонської міської ради).

На методичній раді школи визначено шляхи та методи вдосконалення навчаль-
но-виховної роботи з метою розвитку обдарованих дітей.

Вдосконалюється система вивчення дітей з високим рівнем інтелектуального 
розвитку, впроваджуються індивідуальні графіки безперервної освіти для учнів 10–
11-х класів. Обрані індивідуальні куратори для обдарованих дітей із педагогів школи 
та позашкільних навчальних закладів, що працюють за договорами.

У школі продовжує працювати відділення МАН із математики, екології, україн-
ської та іспанської філології.

Здійснено роботу щодо організації і проведення І етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових дисциплін, який пройшов організовано, відповідно до вимог, у 
терміни, зазначені у Положенні про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і 
спеціальних дисциплін, та згідно з графіком Методичного кабінету при управлінні 
освіти Херсонської міської ради.

У 2010/2011 навчальному році спостерігається позитивна динаміка в роботі з обда-
рованою молоддю. У І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад брали участь 507 учнів, 
що становить 78,6 % учнів школи. Це на 17 % більше, ніж у минулому році. У результаті 
аналізу звіти членів журі щодо проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових дисциплін у 2010/2011 н. р. отримано такі дані. Більшу кількість учнів до участі 
в предметних олімпіадах залучили вчителі математики – 78 учнів.



ІНТЕГРАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНА ПЕДАГОГІКА 207

Таблиця 4.7
Участь учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін

Клас
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6 24 - 15 9 - - - - - - - - - -
7 121 18 14 7 - - 9 18 8 17 - - 30 -
8 117 15 17 11 - - 5 14 15 12 7 6 6 9
9 143 16 20 15 4 9 17 12 5 5 10 18 5 7

10 61 12 5 - 3 3 4 10 4 1 6 10 3 -
11 41 1 7 3 4 - 2 4 8 9 - 1 2 -

Разом 507 62 78 45 11 12 37 58 40 44 23 35 46 16

Переможці брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпі-
ад та посіли призові місця.

Таблиця 4.8
Моніторинг участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Стадія 2007/2008
н. р.

2008/2009
н.р.

2009/2010
н.р.

2010/2011 
н.р.

Участь 46 32 37 51
Переможці 12 9 8 11

Вдосконалюється система вивчення дітей з високим рівнем інтелектуального роз-
витку; впроваджуються індивідуальні графіки безперервної освіти для учнів школи 
за допомогою довузівської підготовки при Херсонському державному університеті 
та Херсонському національному технічному університеті.

У Херсонській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 50 Херсонської міської ради 
діє шкільне об’єднання «Сюрприз» із метою сприяння активній участі школярів в жит-
ті та діяльності школи і формуванню високих моральних якостей та організаторських 
здібностей. Застосування діяльнісного методу у виховній роботі допомагає виховувати 
лідерські та організаторські здібності учнів, починаючи з 5-го класу. Прикладом резуль-
тативності втілення цього методу в позакласній роботі став міський конкурс на кращого 
президента шкільного парламенту, який проведено під патронатом мера міста Херсона.

Відповідно до реалізації коригувального етапу дослідно-експериментальної 
роботи в школі спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністер-
ства освіти і науки України, Південноукраїнським інститутом післядипломної осві-
ти педагогічних кадрів, управлінням освіти Херсонської міської ради на базі школи 
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16–18 листопада проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар із теми: 
«Формування технологічної культури учасників навчально-виховного процесу» за 
секціями: 1-ша секція «Реалізація інтегративно-діяльнісного підходу до навчання 
у науково-педагогічному проекті «Росток»; 2-га секція «Науково-методичні основи 
використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовище «один учень – один 
комп’ютер» на базі шкільних нетбуків; 3-тя секція «Впровадження системи змішано-
го фінансування в загальноосвітніх навчальних закладах за потребою територіальної 
громади для реалізації особистісно орієнтованого навчання».

Згідно з проблемою школи: «Соціальний захист учнів шляхом глибокої профорієнта-
ції та ранньої профілізації. Навчання та виховання на принципах гуманізації, екологізації, 
інтеграції» розроблено програму співробітництва школи з громадськими організаціями.

Таблиця 4.9
Співпраця соціально-психологічної служби з громадськими організаціями 

(заходи, кількість учасників)

Назва громадських організацій Заходи Кількість учасників

«Нова генерація» Відеолекторій 72
«Чоловіки проти насилля» Рольова гра 56

«Велике доручення» Безкоштовне харчування 9

Міський центр зайнятості Профконсультування учнів та батьків, 
лекції спеціалістів 87

Центр боротьби зі СНІДОм 
«Мангуст» Зустріч зі спеціалістом, лекція 91

Наркодіспансер Зустріч зі спеціалістом, лекція 225

КПДД, ССД Зустріч зі спеціалістом, лекція, 
індивідуальні співбесіди 262

Робота психологічної служби. Психологічна служба Херсонської загальноосвіт-
ньої школи І–ІІІ ступенів №50 Херсонської міської ради проводила свою роботу з 
учнями школи І ступеня за допомогою індивідуальних профорієнтаційних карт, які 
оформлюються з першого класу. Ці карти дають можливість відстежити динаміку 
розвитку учнів залежно від ситуації за такими критеріями: рівень інтелектуально-
го розвитку – перевага математичних або лінгвістичних здібностей, гармонічність 
фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку, ставлення до оточення, 
самооцінка дитини, а також її академічні успіхи. Аналіз цієї інформації дає можли-
вість своєчасно звернути увагу на труднощі, які виникають під час розвитку дитини в 
навчально-виховному процесі, надати допомогу батькам та учням. У вересні 2010 р. 
було проведено скринінгову діагностику готовності дітей до школи О. Єкжанової. Всього 
протестовано 53 учні перших класів. Одержано такі результати:

— високий рівень готовності до школи – 10 учнів;
— середній рівень – 31 учень;
— низький рівень – 9 учнів;
—  група «біда» – 3 учні.
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Рис. 4.41. Рівень адаптації за 2010 р.

Результати тестування було розглянуто психологом школи, надано вчителям-кла-
соводам та адміністрації. З дітьми, які мають низький рівень, проведено індивіду-
альну поглиблену діагностику.

Для розв’язання задачі виявлення рівня розумового розвитку дітей, їхніх природ-
них нахилів було розроблено авторську методику на підставі субтестів Амтхауера 
для дітей 9–12 років, розраховано вікові тестові норми, визначено тестові норми для 
хлопчаків та дівчаток.

Тестування пройшли 52 учні 4-х класів. Серед протестованих за тестом інтелекту-
ального розвитку:

— високий рівень – 7 учнів;
— вище середнього – 20 учнів;
— середній рівень – 23 учні.
Тестування пройшли 52 учні 4-х класів. Серед протестованих за тестом інтелекту-

ального розвитку:
— високий рівень у 7 учнів;
— вище середнього – 20 учнів;
— середній рівень – 23 учні;
— нижче середнього – 1 учень;
— низький рівень – 1 учень.
За результатами діагностики особистісного опитувальника було отримано такі 

результати: у 4 учнів ознаки підвищеної агресії, у 6 – імпульсивності, 3 учні мали 
схильність до нечесної поведінки, 11 учнів були невпевнені у своїх можливостях, у 
2 – виявлено екстернальність. Результати надані адміністрації, класним керівникам 
та батькам.

У 5-х класах було проведено анкетування з метою виявити сформованість окре-
мих структурних компонентів навчальної діяльності: мотивів навчання, навчальної 
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задачі, навчальних дій, проявів емоційно-оціночного ставлення до занять у школі 
та вдома, вивчити задоволеність учнів наявними стосунками з однокласниками та 
вчителями.

Всього протестовано 50 учнів. Отримано такі результати:
— високий рівень мотивації – 28 учнів;
— вище середнього – 8 учнів;
— середній рівень – 8 учнів;
— нижче середнього – 4 учня;
— низький рівень – 2 учні.

Рис. 4.42. Рівень мотивації учнів за 2010 р.

Психодіагностика восьмикласників проводилась за допомогою тесту загальних 
розумових здібностей Л. Джадда. Всього протестовано 49 учнів. Отримані такі по-
казники:

— математичні здібності – 28 осіб;
— гуманітарні здібності – 21 особа.
Аналіз результатів цього дослідження дав можливість з’ясувати умови розвитку 

гуманітарних та природничих здібностей дітей до школи, визначити напрями пе-
дагогічної діяльності, які дадуть можливість підвищити рівень соціальної адаптації 
учнів під час навчання та професійного самовизначення. Також у 8-х класах було 
проведено методику «Рейтинг предметів» із метою вивчення інтересів учнів до 
будь-якого профілю. Комплексне вивчення результатів цих двох методик дало мож-
ливість розробити рекомендації для дітей, батьків та адміністрації під час форму-
вання профільних класів.

Результати відстеження учнів розкривають позитивну динаміку в емоцій-
но-психологічному стані учнів, що свідчить про використання оптимальних форм 
і методів взаємодії вчителів і учнів, котрі працюють за інтегративно-діяльнісною 
технологією.
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4.6. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНТЕГРАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ 
ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НА БАЗІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 

ШКОЛИ № 17 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ М. КИЄВА

Добре відомо, що здорові діти навчаються краще, а здорові вчителі краще навча-
ють. Тому ключовою ознакою школи є комплексний, підхід до створення здорового 
середовища життєдіяльності дитини та системи її базових ціннісних орієнтирів.

Дослідно-експериментальна робота школи передбачала виконання таких завдань:
— моніторинг психофізіологічного стану учнів школи;
— апробація педагогічних технологій на засадах інтегративного та діяльнісного 

підходів до навчання учнів;
— діагностика здібностей учнів;
— запровадження індивідуального консультування вчителів з питань інтегратив-

но-діяльнісного підходу до розвитку учнів.
Формування в учнів навичок здорового способу життя має бути системним і сприяти 

гармонійному розвитку психофізичних здібностей учнів. Цей процес не повинен зводи-
тись до періодичного інформування колег із питань збереження здоров’я, а має пе-
редбачати певні системні заходи:

— науково-теоретичне обґрунтування проблеми формування здорового спо-
собу життя,

— практичне втілення наукової інформації в навчально-виховний процес,
— активне використання даних роботи психофізіологічної служби школи.
Упровадження в практику школи інноваційних форм і методів навчання та 

виховання учнів підвищує професійність педагогів. У школі працює науково-ме-
тодична рада, питання якої дають змогу успішно провадити інноваційну роботу 
в педагогічному колективі: зокрема це регулярні науково-методичні читання з 
тем: «Психічне здоров`я учнів в умовах особистісно орієнтованого навчання», 
«Стан психологічного здоров`я старшокласників», а також семінари: «Як навчи-
ти дітей аналізувати позиції та поведінку, що впливають на здоров`я, з метою 
прийняття правильних власних рішень» і «Профільне навчання: проблеми впро-
вадження, оцінювання ефективності формування функціональних знань учнів», 
наукові і практичні конференції:

— «Як позначити для учнів рамки шкідливих звичок»;
— «Психологічні причини неуспішності»;
— «Чому ми боїмося школи. Учитель та учень: стосунки начальника і підлеглого»;
— «Я, моя школа, моя родина»;
— «Взаємозв’язок школи, родини, психолога у питанні попередження ризиків, 

що виникають під час навчання та у групі подовженого дня»;
— «Досягнення успіху у вибраній професії»;
— «Ігрові ситуації на уроках з учнями перших класів»;
— «Від простого до складного: формування життєвих навичок в учнів молод-

шої школи»;
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— «Використання опорних схем, віршованих правил на уроках письма, читання, 
математики в початковій школі»;

— «Формування творчого ставлення до довкілля або креативності учня»;
— «Позакласна робота з учнями 7-х класів щодо зміцнення здоров`я та форму-

вання в них необхідних життєвих навичок».
З метою розвитку освітньо-оздоровчої моделі «Школа здоров`я – школа розвит-

ку» педагогічним колективом створені необхідні умови для розвитку, збереження й 
зміцнення здоров`я учнів. Працюючи в системі зров`язберігаючих технологій, школа 
взяла за основу три постулати:

— освіта не має шкодити здоров`ю учня і педагога;
— освіта має сприяти збереженню здоров`я учнів та педагогів;
— освіта має зміцнювати і поліпшувати здоров`я дітей.
З огляду на це, у школі здійснюється інтеграція знань про здоров`я і засоби його 

збереження на усіх уроках. Обов`язковою є організація навчально-виховного про-
цесу з урахуванням здоров`язберігаючих показників (розклад уроків, тривалість пе-
рерв, харчування, наявність рекреаційних територій тощо).

У початковій школі на уроках виконуються вправи для розвантаження учнів («фіз-
культхвилинки», декламація віршів під музику, «письмо плечима», позначення зву-
ків і букв за допомогою тіла, рухливі ігри під час усної лічби, читання «потягом»). Для 
запобігання порушенням зору в дітей використовуються нетрадиційні методи про-
філактики далекозорості, косоокості, короткозорості; вправи: «розстели свої думки 
по підлозі, хай спокійно повистрибують з голови», «згадай кожну секунду новий ко-
лір: червоний, синій, зелений, білий» сприяють психічному розслабленню, за яким 
лише і можливе фізичне розслаблення.

Особливого значення під час навчання в школі набуває правильна постава учня. 
Тому вправи на контроль постави («мішечки», «підрівняй спинку», контроль постави 
біля дверей класу) застосовуються вчителями щодня.

Біологічна потреба в рухах учнів початкової школи реалізується не тільки на перервах 
(«рухливі перерви»), а й на уроках: математика – ігри «Математичний танок» та «Мате-
матичний струмочок», українська мова – ігри «Сядь – встань» та «Ми зростаємо». На по-
чатку уроку обов’язкові дихальні вправи «Хто витриваліший», «Закрий долонькою».

У другій половині робочого дня діють години здоров`я в групах подовженого дня. 
Вчителі школи постійно співпрацюють із батьками учнів, ведуть лист здоров`я дити-
ни, дають рекомендації щодо відвідування спортивних секцій, режиму дня.

 Учні перших класів вчаться за окремим навчальним планом і режимом дня 
(35-хвилинні уроки, дві прогулянки, сон, триразове харчування), мають свій особи-
стий спортивний куточок, ігрові кімнати для розвантаження, «сухий» басейн.

У школі середньої ланки здійснюється інтеграція знань про здоров`я і засоби його 
збереження через усі уроки. У 5–6-х класах засновані спецкурси «Я і моє здоров`я», 
головною метою яких є озброєння учнів гігієнічними знаннями, оволодіння санітар-
ною культурою та формування знань про цінність здоров`я. У 7–8-х класах працюють 
спецкурси «Пізнай себе. Будемо творцями свого здоров`я», завдання яких по-
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лягає в гармонійному розвитку особистості, основними якостями якої є духовне 
багатство, моральна чистота й фізична досконалість.

З метою створення атмосфери творчості, культу здоров`я і пріоритетної цінно-
сті життя, в школі проводиться традиційний весняний фестиваль «Краса. Моло-
дість. Грація».

Для учнів школи введено сезонну вітамінізацію (кисневмісна «пінка» в суміші 
лікарських трав), для попередження травматизму проводяться «Тижні безпеки», 
місячники профілактики шкідливих звичок. Учням постійно читають лекції лікарі-гі-
некологи, лікарі-окулісти, наркологи. Так, з учнями 8–9-х класів проведена програма 
«Екологія мислення людини», яка містила такі питання:

— мислення і свобода вибору – основна відміна Людини від тварини;
— взаємодія – дружня співпраця людей;
— подібне притягує подібне, закон відповідності;
— причина і наслідки («парасолька під час дощу»).
Силами учнів школи створено агітбригади «За здоровий спосіб життя», «Юні пожеж-

ники», «Безпека руху», які активно впроваджують знання про здоров`ятворення.
На уроках фізичного виховання введено диференційований підхід з урахуванням різ-

норівневих показників стану здоров`я та фізичної підготовленості учнів, працює басейн.
З метою розвитку в учнів пізнавальних здібностей та ресурсів пам`яті в учнів по-

чаткової школи було запроваджено заняття-тренінги, які активізують творче мислен-
ня, виховують впевненість у власних можливостях. Результати занять вказують на 
зростання швидкості читання, «гнучкості» та оригінальності мислення.

Зважаючи на це, психологічною службою школи було розроблено та впрова-
джено програму розвивальних та коригувальних занять для учнів молодшої школи, 
спрямованих на розвиток образної пам’яті, логічного мислення та уваги.

Мета програми: надати учням перших класів основи ейдетичних навичок, розви-
нути образну пам’ять та творче мислення.

Заняття проводяться раз на тиждень з учнями перших класів. Для перевірки ре-
зультативності було порівняно результати запам’ятовування в дітей під час прийому 
до школи з результатами запам’ятовування протягом навчального року.

Перед заняттями проводилися тести «Запам’ятай 10 слів» і «Впізнання 9 фігур», 
спрямовані на визначення обсягу пам’яті – як зорової, так і аудіальної. У процесі про-
ведення занять для оцінки ефективності роботи здійснювалося тестування учнів 
з використанням методики «Запам’ятай 10 образів» – варіація на тему 10 слів, 
але з цифрообразами. 

У всіх трьох класах спостерігалася позитивна динаміка. У 1-А класі у 100 % 
дітей було значне покращання аудіальної пам’яті, у 1-Б класі в 96 % дітей спосте-
рігалося покращання аудіальної пам’яті, а в 1-В класі – у 86 % дітей.

Оскільки школа є спеціалізованою з математики, у пропонованій програмі 
достатньо велику частину займали вправи з числами. Для аналізу динаміки 
освоєння дітьми цього напряму навчання були проведені тести на запам’ято-
вування цифр.
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Психологічною службою школи серед учнів 9-х і 11-х класів було проведено до-
слідження з визначення професійних схильностей учнів, ступеня адекватності уяв-
лень про них, визначення особливостей їх професійних намірів. Було використано 
методи анкетування, психодіагностичні методики: диферейційно-діагностичний 
опитувальник Є. О. Клімова, методику виявлення «Комунікативних та організацій-
них здібностей» (КОЗ-2), «Опитувальник професійних переваг».

Також психологічна служба школи провела перший етап дослідження щодо визна-
чення емоційного вигоряння вчителів, тобто механізму психологічного захисту у формі 
повного чи часткового виключення емоцій у відповідь на певні психотравмуючі факто-
ри. У дослідженні було використано методику діагностики рівня емоційного вигоряння 
В. В. Бойко. Бесіди й анкетування проводились одночасно з усіма викладачами, через 
рік потрібно було здійснювати повторне дослідження з метою визначення динаміки 
отриманих показників. З підсумковими результатами в табличній формі з відповідною 
інтерпретацією були ознайомлені вчителі та керівництво школи.

Для реалізації цілей дослідно-експериментальної роботи соціально-педагогічна 
підсистема школи активізує зв`язки педагогічного колективу з батьківськими та гро-
мадськими організаціями. Учні та їх батьки беруть участь у районному анкетуванні 
«Молодь і протиправна поведінка». Для учнів, що потребують додаткової уваги, та 
їх батьків було проведено заняття з арттерапії, і наприкінці року відбулась виставка 
робіт. На засіданнях батьківського всеобучу розглядались питання: «Роль загарту-
вання у запобіганні хворобам» «Правильне харчування, режим дня та активний рух 
– складові здорового способу життя».

У межах узагальнюючого етапу дослідно-експериментальної роботи педагогіч-
ний колектив розв’язував такі завдання:

— проведення комплексного дослідження впливу особистісного та діяльнісного 
підходів на розвиток і збереження психічного й фізичного здоров`я учнів;

— продовження моніторингу психофізіологічного стану учнів школи;
— подальший розвиток освітньо-оздоровчої моделі «Школа здоров`я – школа 

розвитку»;
— кількісний та якісний аналіз оцінювання результатів експерименту на основі 

вироблених теоретико-методологічних критеріїв та впровадження методів і мето-
дик, що підвищують інтелектуальний та психофізичний розвиток учнів;

— підготовка наукового звіту про результати експериментальної роботи, проведен-
ня підсумкової конференції «Освітня модель «Школа здоров`я – школа розвитку».

Отже, інтегративно-діяльнісна педагогіка не обмежується суто процесом навчан-
ня, а має великі можливості для проектування виховного процесу на уроках з різних 
предметів. Це, як показали результати досліджень, позитивно впливає на фізичне і 
психічне здоров’я учнів. Досліджено ефективність впливу інтегративного підходу на 
рівень знань, вмінь та навичок здорового способу життя, фізичний розвиток, фізич-
ну підготовленість до навчально-виховного процесу учнів. Інтегративно-діяльнісний 
підхід дав позитивні результати щодо формування в дітей здорового способу життя, 
що відповідає основним вимогам до організації навчально-виховного процесу від-
повідно до пріоритетів реформування сучасної української школи.
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Розділ V

Практика впровадження 
інтегративно-діяльнісної педагогіки

5.1. ІНТЕГРАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНА ПЕДАГОГІКА – ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Головна мета освіти на сучасному етапі її трансформації – створення умов для розвит-
ку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, 
здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського 
суспільства. Цьому мають сприяти пошуки нових педагогічних ідей, підходів, технологій 
створення такого освітнього середовища, яке б забезпечило кожному учневі можли-
вість виявити потенціал, закладений у ньому від природи й сформувати здатність бути 
суб’єктом розвитку своїх здібностей, стати суб’єктом своєї життєдіяльності.

До таких педагогічних технологій належить і інтегративно-діяльнісна технологія 
навчання.

Як відомо, у сучасній шкільній освіті намітилося немало позитивних тенденцій. 
Так, складається варіативність педагогічних підходів до початкової освіти; педагоги 
стали вільнішими у творчому пошукові, виникають авторські школи, використову-
ється зарубіжний досвід; батьки мають змогу обирати педагогічну систему; дедалі 
більше усвідомлюється необхідність педагогічної підтримки індивідуальності дити-
ни, побудови її власної траєкторії в освіті.

Проте не можна не бачити негативних тенденцій у початковій школі, а саме: низь-
кими залишаються показники фізичного, психічного і соціального здоров’я (значно 
поширена шкільна дезадаптація); властиве дошкільникам довірливе ставлення до 
людей, відкритість навколишнього світу, позитивне самовідчуття не розвивається, 
а руйнується; засобами початкової освіти недостатньо розвивається здорова дитяча 
допитливість і творчий потенціал, дитяча ініціативність; нівелюється індивідуаль-
ність дітей; зберігається суто формальна, «ЗУН-орієнтація», поки що відсутня спря-
мованість на розвиток і саморозвиток дитини; спадає рівень навчання (зокрема, 
внаслідок низької престижності й низької оплати вчительської праці).

Подоланню цих негативних тенденцій мають сприяти нові підходи у процесі ре-
формування школи і вже сприяє, як показують результати педагогічного моніторингу 
інтегративно-діяльнісна технологія навчання.

Перше, що привертає увагу, – це успішна реалізація основних цілей освіти в по-
чаткових класах, зокрема таких як: охорона та зміцнення фізичного й психічного здо-
ров’я дітей, забезпечення їхнього емоційного благополуччя; розвиток кожної дити-
ни як суб’єкта стосунків з людьми, світом і з собою (спонукання та підтримка дитячих 
ініціатив у всіх видах діяльності, навчання навичок спілкування і співробітництва, 
підтримка оптимістичної самооцінки й впевненості в собі, розширення досвіду са-
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мостійних виборів, формування навчальної самостійності); збереження і підтримка 
індивідуальності кожної дитини в навчально-виховному процесі.

Результати моніторингу, проведеного автором в Сумській класичній гімназії, да-
ють змогу стверджувати таке:

• кожен учень засвоїв значний навчальний зміст інтегративних курсів «Навколишній 
світ», «Елементи теорії ймовірностей», «Інформатика» і «Математика», які взаємодіють 
за змістом та методично; побудовані на єдності парадигм предметно й особистісно орі-
єнтованого та певною мірою особистісно-розвивального навчання;

• у процесі вивчення інтегративних курсів кожен учень засвоїв способи спільної 
діяльності (що дуже важливо), цінує себе за свої навчальні досягнення, може само-
стійно ставити цілі найближчого кроку свого вдосконалення в навчальних уміннях;

• однокласники навчилися спільно виконувати навчальну роботу, допомагати в 
навчанні один одному; співробітництво з ровесниками стає додатковим джерелом 
мотивації для того, щоб включитися в навчальний процес і не випадати з нього; самі 
навички спілкування й співробітництва стають такими важливими елементами змі-
сту навчання, як уміння й навички читання, письма і рахунку; співпраця в групі рів-
них допомагає кожній дитині подивитися на себе «збоку», співвіднести свою думку 
і дії з діями інших, із загальним результатом;

• учні самостійно та систематично виконують домашні завдання, звертаючись 
по допомогу до батьків лише у виняткових випадках; виявляють ініціативу і само-
стійність в опрацюванні додаткової навчальної літератури;

• діти із задоволенням проводять разом позаурочний час, а як результат – стрім-
ке зменшення кількості учнів, котрі перебувають у несприятливому становищі в під-
системі неофіційного спілкування класу, позитивний соціально-психологічний клі-
мат на уроках;

• зростають із класу в клас показники соціального розвитку дитячих колективів. Екс-
периментом доведено, що саме спілкування і співробітництво з ровесниками (а не дії 
під керівництвом дорослого) – це та сфера діяльності, де найуспішніше засвоюються на-
півзнайомі дії в навчально-пізнавальній, предметно-перетворювальній, художньо-об-
разній, фізично-оздоровчій і соціально-комунікативній діяльності.

Важливим наслідком реалізації педагогічного експерименту з розроблення змі-
сту освіти і педагогічних технологій є трансформація характеру взаємодії вчителя з 
учнями від імперативної стратегії впливу, предметно орієнтованого навчально-дис-
циплінарного підходу, через особистісно орієнтований до особистісно-розвиваль-
ного, що ґрунтується на новій філософії виховання, на знанні природи дитини мо-
лодшого шкільного віку, системи її термінальних та інструментальних цінностей, 
закономірностей її поведінки.

Відносини «вчитель – учень», «вихователь – вихованець» є найвизначальнішими 
в навчально-виховному процесі, оскільки живий контакт не можуть замінити жодні 
підручники, пристрої, комп’ютерні технології навчання. Тільки безпосередні людські 
стосунки мають повноцінне емоційне наповнення і є визначальним фактором роз-
витку і саморозвитку дитини.
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Вивчення соціально-психологічних характеристик учителів, котрі працювали в 
експериментальних класах Сумської класичної гімназії і проходили дослідження за 
допомогою комп’ютерної діагностичної методики «Соціал», дає підставу стверджу-
вати, що для них характерні:

• доволі сильна спрямованість на соціальну взаємодію, яка пов’язана з високою здат-
ністю до педагогічної діяльності, що майже вдвічі вища, ніж у педагогів масової школи;

• дуже розвинене вміння не претендувати на свободу дитини, вміння відмови-
тися від власних стереотипів і звичних схем оцінки поведінки учнів;

• достатньо добре вміння бути самим собою, щирість, правдивість, розуміння 
своїх почуттів і справжніх намірів у спілкуванні з дитиною, яка потребує психоло-
го-педагогічної допомоги;

• здатність сприймати учня як систему, що розвивається, а звідси – спро-
можність відмовитися від загрозливих і авторитарних методів впливу на нього 
(нападів, критики, глузування, нотацій, демонстрації своєї моральної перева-
ги); здатність об’єктивно сприймати дитину такою, якою вона є в навчально-ви-
ховному процесі, та ін.

Таким чином, як показали результати педагогічного експерименту, якісні змі-
ни освіти починаються з формування нового погляду вчителя на своє місце й 
роль у навчальному процесі, нового ставлення до учня. Емоційний комфорт, на-
буття нового особистісного досвіду людських стосунків, що ґрунтуються на само- 
і взаємоприйнятті та підтримці, цінність розвитку і саморозвитку – всі ці завдан-
ня освіти стосуються не тільки учнів, а й усіх учасників навчального процесу.

Професійні завдання педагога, що освоює нову технологію освіти, потребують 
від нього, як показує експеримент, нового ставлення до самого себе, проникнен-
ня у свій внутрішній світ, професійного самовдосконалення, відмови від автори-
тарного стилю спілкування з дітьми. Невирішені психологічні проблеми вчителя 
несприятливо впливають на психологічний клімат у класі й на розвиток дітей.

Не можна не відзначити місце і роль психологічної служби Сумської класич-
ної гімназії у проведенні комплексного експерименту. Психологи доступними 
для вчителів і адміністрації способами (побутовою, а не професійною мовою) 
пропонували доволі широкий набір послуг, виходячи зі своїх професійних знань, 
досвіду й технічного оснащення (наявність тестів, діагностичних процедур, умін-
ня вести корекційну роботу, проводити бесіди, читати лекції та ін.). Головна їх 
функція полягала в контролі за психічним станом дітей і їх розвитком у процесі 
навчання, а також у коригуванні цього стану та забезпеченні необхідних умов 
дитячого розвитку.

Нарешті, головне, що забезпечило успіх експериментальної роботи, – дух 
творчості в цьому чудовому колективі. Кожен урок, позакласний і позашкільний 
захід – це спільний творчий доробок педагогів і учнів у розвитку комунікативної 
культури, культури дискусії, що спростовує уявлення про гімназію як про репе-
титорський заклад, який передує вступу до закладу вищої освіти. Педагогічний 
колектив ставить своїм обов’язком підготувати не просто освічену особистість із 
розвиненим інтелектом, а людину, котра б компетентно виконувала свої життєві 
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ролі, глибоко сприймала цінності, набуті попередніми поколіннями, передусім 
культуру серця як хранителя духовного життя нації.

Багато вже зроблено в напрямі впровадження ідей інтегративно-діяльнісної пе-
дагогіки, але педагогічний колектив розуміє, що попереду серйозна наукова, педа-
гогічна, організаційна робота, пов’язана зі створенням у гімназії української школи 
нової генерації – гімназії-родини.

5.2. УПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ 
У ВИКЛАДАННІ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА БАЗІ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 185 М. КИЄВА

Реформування системи освіти в Україні, сучасне життя вимагає якісних змін у формах 
та методах навчально-виховного процесу сучасної школи, які спрямовані на формування 
життєво компетентної особистості учня.

Використання технології діяльнісного методу навчання сприяє формуван-
ню загальнонавчальних компетентностей учнів. У результаті досягається мета 
формування життєво компетентної особистості, яка творчо самостверджуєть-
ся в соціумі, вміє ставити і досягати цілі.

Успішність навчання учнів великою мірою визначається рівнем оволодіння ме-
тодами й технологіями, які використовують фізико-математичні дисципліни. Вони 
дають можливість оволодіти такими компетентностями: організаційні (опануван-
ня учнями раціональних способів організації свого навчання); загальнопізнаваль-
ні (вміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати і відтворювати матеріал); 
загальномовленнєві (основні елементи культури спілкування, слухання і мовлення); 
контрольно-оцінні (засвоєння учнями способів перевірки та самоперевірки, оціню-
вання одержаних результатів).

Ці групи життєвих компетентностей формуються під час усього періоду навчання ди-
тини в школі. Особливо ефективно відбувається цей процес у разі використання діяльніс-
ного підходу до навчання.

З огляду на зазначене, адміністрація та педагогічний колектив спеціалізованої 
школи № 185 з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін прагнуть 
до створення такої інноваційної системи навчально-виховного процесу на засадах 
діяльнісного підходу у викладанні фізико-математичних дисциплін, у результаті якої 
успішно формується життєво компетентна особистість. Головною метою є створення 
умов для формування життєвих компетентностей учнів на основі діяльнісного підхо-
ду у викладанні фізико-математичних дисциплін та виявлення позитивного впливу 
діяльнісного підходу на весь процес формування життєвих компетентностей учнів у 
ході навчально-виховного процесу.

Наведемо приклади уроків математики, розроблених за діяльнісною технологією.
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Розробка уроку математики за технологією діяльнісного методу навчання  
в 5-му класі на тему: «Ділення дробу»

Тип уроку: відкриття нових знань.
Мета: вивести алгоритм ділення дробу і сформувати вміння його застосовувати; 

повторити означення дії ділення, взаємозв’язок між множенням і діленням, скоро-
чення дробу, розв’язування текстових задач.

Обладнання: комп’ютер, мультимедійних проектор, інтерактивна дошка SMART Board.
Програмне забезпечення: 14 динамічних слайдів, підготовлених за допомогою 

програми MS Power Point.

Хід уроку

1. Самовизначення до діяльності.
— Добрий день, діти! Бажаю вам творчого натхнення на уроці під час вивчення 

нової теми.
— Над якою темою ми працювали з вами на минулих уроках? (Звичайні дроби).
— Які дії зі звичайними дробами ми вміємо виконувати? (Додавання, відніман-

ня, множення, ділення).
— Як ви думаєте, який наступний крок у вивченні теми «Звичайні дроби»? (Ми 

повинні навчитися ділити звичайні дроби).
— Молодці! Але спочатку давайте перевіримо, чи добре ми вміємо виконувати 

вже відомі дії з дробами.

2. Актуалізація опорних знань та фіксація ускладнення в діяльності.
Слайд 1 

Коментар до слайда 1. Спочатку з’являється умова прикладу, а результат — після 
відповіді учнів.
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Слайд 2

Коментар до слайда 2. Спочатку з’являється умова прикладу, а результат — після 
відповіді учнів. Означення взаємно обернених чисел з’являється після того, як учні 
самі його сформулюють.

Учитель. (Учень)
— Що цікавого ви помітили? (Другий дріб — «перевернутий»).
— У математиці такі числа називають оберненими одне одному або взаємно 

оберненими: число
 

4
7  

називають оберненим до числа
 

7
4

.

— Сформулюйте означення взаємно обернених чисел. (Числа взаємно обернені, 
якщо їх добуток дорівнює 1).

— Запишіть математичною мовою термін «взаємно обернені» (a і b взаємно 
обернені числа ⇔ a ⋅ b = 1).

Слайд 3

 
Коментар до слайда 3. Спочатку з’являється умова прикладу, а результат — після 

відповіді учнів.
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Слайд 4

 
Коментар до слайда 4. Спочатку з’являється умова прикладу, а результат — після від-

повіді учнів. Назви компонентів ділення з’являються після відповідей учнів. Означення 
подільності з’являється в останню чергу, після того, як учні самі її сформулюють

 Учитель. (Учень)
— Чи вміємо ми ділити натуральні числа? (Так) / — Виконайте ділення: 10 : 2 =…
— Що означає розділити число 10 на число 2? (Це означає знайти таке число, яке 

при множенні на 2 дає 10. Це число 5).
— Як називаються числа 10, 2, 5? (Ділене, дільник, частка).
— Сформулюйте означення подільності в загальному вигляді.
a : b = c ⇔ c · b = a

Фіксація ускладнення.
Слайд 5

 
Коментар до слайда 5. Спочатку з’являється умова прикладу, а потім знак питання.

Учитель. (Учень)
— Потрібно розділити звичайні дроби. Чи вміємо ми виконувати такі дії? (Поки 

що не вміємо).

3. Виявлення причин ускладнення і постановка навчальної задачі
Учитель. (Учень)
— Чи можемо ми використати означення подільності, щоб розділити звичайні 

дроби? (Так).
— Що для цього треба зробити? (Треба дібрати таке число, при множенні якого 

на дільник ми отримаємо ділене).
— Чи можна це зробити швидко? (Не завжди).
— Чи раціонально користуватися означенням подільності в цьому випадку? (Ні).
— Яку мету ми перед собою поставимо?
Знайти частку двох дробів, не користуючись означенням подільності.
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— А для чого нам потрібен цей спосіб?
(Щоб швидко розділити дроби).
— Сформулюйте тему уроку.
(Ділення дробів).
— Запишіть тему в зошит.
Слайд 6

Коментар до слайда 6. Тема з’являється з ефектом збільшення.

4. Побудова проекту виходу з утруднення
Слайд 7

Коментар до слайда 7. Спочатку з’являється умова прикладу, потім знак питання. 
Далі відбувається діалог між учителем та учнями. Кожен рядок прикладу з’являється 
після відповідей учнів. У останньому рядку після отримання результату ділення «х» 
зникає. Замість нього з’являються знак «=» і умова прикладу, з якого почався діалог. 
Наприкінці знак «?» зникає і замість нього з’являється множення дробів та результат.

Учитель. (Учень)

— Давайте розглянемо приклад 
1
3

 : 
1
2

. За означенням подільності

1
3

 : 1
2

 = х ⇔ х • 1
2

 = 1
3

.

— Давайте спробуємо розв’язати отримане рівняння. На яке число можна по-
множити обидві частини цього рівняння, щоб зліва залишився тільки х? (На 2/1).

Якщо немає відповіді:
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— Можна використати означення взаємно обернених чисел: на яке число треба 

помножити 
1
2

, щоб отримати 1? (На 2/1).

— Але, користуючись методом терезів, на яке число треба помножити і праву 
частину рівняння?

(На 
2
1

). — Що ми отримали? (х
1 2
2 1
⋅ ⋅  = 

1 2
3 1
⋅ ).

— Виконаємо множення: х • 1=
1 2
3 1
⋅ , х =

1 2
3 1
⋅ .

— Повернемося назад і подивимося, з чого ми починали: 
1
3

 : 
1
2

 = х = 
1 2
3 1
⋅ .

— Тепер приберемо х і що можна помітити? (
1
3

 : 
1
2

 = 
1 2
3 1
⋅  = 

2
3

).

Якщо діти самі не можуть зробити висновок, підводимо їх до нього за допомогою 
діалогу:

— Що записано в лівій частині? (Частка двох дробів).
— Що записано в правій частині? (Добуток діленого і дробу, оберненого до дільника).
— Що ж ми зробили, щоб знайти частку двох дробів?
(Ми помножили ділене на дріб, обернений до дільника).
— Чи можемо ми тепер сформулювати правило ділення двох дробів?
(Щоб поділити один дріб на інший, треба ділене помножити на дріб, обернений 

до дільника).
Слайд 8

Коментар до слайда 8. Спочатку з’являється приклад, потім правило ділення зви-
чайних дробів, записане математичною мовою. Кожен пункт алгоритму з’являється 
після відповідей учнів
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Учитель. (Учень)
— Давайте запишемо це правило в загальному вигляді математичною мовою: 

 
a
b

 : 
c
d

 = 
a
b

 
d
c

— Який алгоритм ділення дробів ми можемо тепер скласти? (1. Ділення замінити 
множенням. 2. Дільник замінити дробом, оберненим до нього. 3. Виконати множен-
ня. 4. Отриманий дріб спростити і, якщо потрібно, виділити цілу частину.)

Алгоритм роздається окремо кожному учню для подальшого використання в 
роботі.

5. Первинне закріплення в зовнішньому мовленні
Учні розв’язують біля дошки такі приклади:
№ 360
3

14
 — обернене — 

14
3

, 
29
56

 — обернене — 
56
29

, 
7
6

 — обернене — 
6
7

, 
1
2

 — обер-

нене — 2.
№ 362

б) 
2 13 3: 1
3 24 13

= ; г) 
15 3 1: 3
16 10 8

= ; е) 
36 6 6:
49 7 7

=  ; з) 
3 7 2: 4

10 100 7
= .

№ 366

а) 
3:

3
ab a b
n n

= ; б) 
3 6:

5 10
c

d dc
= ; в) 

3 24 4:x xx
y y

= .

6. Самостійна робота з перевіркою за еталоном
Слайд 9

Коментар до слайда 9. Завдання одразу повністю з’являється на дошці.
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Учитель
На виконання самостійної роботи відводиться 7 хвилин.
Слайд 10

Коментар до слайда 10. Після виконання самостійної роботи учні обмінюються 
зошитами й оцінюють роботу один одного. На слайді з’являються послідовні дії, ре-
зультат кожного прикладу та кількість балів.

7. Включення в систему знань і повторення
Слайд 11

Коментар до слайда 11. Умова задачі з’являється на інтерактивній дошці, учень 
розв’язує її на звичайній дошці.

17 3 17 4 2: 5
4 4 4 3 3

= ⋅ =

Відповідь: потрібно 6 банок.

8. Рефлексія
Учитель. (Учень)
— Яке нове правило ми відкрили сьогодні на уроці? (Правило ділення звичайних 

дробів).
— З яким правилом тісно пов’язане правило ділення дробів? (З правилом мно-

ження дробів).
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— Сформулюйте алгоритм ділення дробів.
Слайд 12

Розробка уроку геометрії за технологією діяльнісного методу навчання у 8-му 
класі на тему: «Метричні співвідношення у прямокутному трикутнику»

(за програмою для класів з поглибленим вивченням математики)
Мета уроку: ознайомити учнів із співвідношеннями, що виникають у прямокут-

ному трикутнику, якщо з вершини прямого кута провести висоту до гіпотенузи; ви-
робити навички розв’язування задач на метричні співвідношення в прямокутному 
трикутнику.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: комп’ютер, інтерактивна дошка SMART Board.
Програмне забезпечення: 23 динамічних слайдів, підготовлених за допомогою 

програми MS Power Point.

Хід уроку

1. Самовизначення до діяльності (організаційний момент)
— Добрий день діти!
— Давайте пригадаємо, що ми вивчали на попередніх уроках? (Ми вивчали по-

дібні трикутники та ознаки подібності трикутників).
— Ви дуже добре працювали на попередніх уроках і сьогодні ми спробуємо вико-

ристати відомості про подібні трикутники для отримання важливих співвідношень. 
Отже, бажаю вам творчого натхнення під час вивчення нової теми.
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2. Актуалізація знань і фіксація ускладнень у діяльності
Слайд 1

Коментар до слайда 1. Спочатку з’являється питання та співвідношення, а потім 
здійснюється розв’язання.

Учитель. (Учень)
Використовуючи властивість пропорції, знайдіть х із співвідношення (х2= 9•36 ; х = 18)

Слайд 2

Коментар до слайда 2. Відповідь з’являється після усного розв’язання учнями рівняння.
Слайд 3

Коментар до слайда 3. Спочатку з’являються запитання та прямокутний трикут-
ник з позначенням прямого кута, а назви сторін — після відповідей учнів.

Учитель. (Учень)
Як називаються сторони, які утворюють прямий кут? (Катети).
Як називається сторона, яка лежить напроти прямого кута? (Гіпотенуза).
Чому дорівнює сума гострих кутів прямокутного трикутника? (900).
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Слайд 4

Коментар до слайда 4. Спочатку з’являється тільки умова, які трикутники подібні. 
Користуючись означенням подібності трикутників, продовжити запис.

Учитель. (Учень)
Які трикутники називаються подібними? (Подібними називаються трикутники, у 

яких відповідні кути рівні, а сторони пропорційні).
∠А дорівнює якому куту? (∠М).
∠ В дорівнює якому куту? (∠N).
∠ C дорівнює якому куту? (∠ P).
Сторона АВ відноситься до якої сторони? (MN).
Сторона AC відноситься до якої сторони? (MP).
Сторона BC відноситься до якої сторони? (NP).

Слайд 5

Коментар до слайда 5. Спочатку з’являються тільки запитання та малюнок з по-
значенням рівних кутів, а потім — назви подібних трикутників.

Учитель. (Учень)
∆ АВС подібний якому трикутнику? (∆ КВМ).
За якою ознакою ці трикутники подібні? (За першою).
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Сформулюйте першу ознаку подібності трикутників. (Якщо два кути одного 
трикутника відповідно дорівнюють двом кутам другого трикутника, то такі три-
кутники подібні).

Слайд 6

Коментар до слайда 6. Спочатку з’являються тільки запитання та малюнок з по-
значенням рівних прямих кутів, а потім — назви подібних трикутників.

Учитель. (Учень)
∆ АВС подібний якому трикутнику? (∆ ANP).
За якою ознакою ці трикутники подібні? (За ознакою подібності прямокутних три-

кутників).
Оскільки обидва трикутники прямокутні, то як можна сформулювати ознаку 

подібності прямокутних трикутників? (Якщо гострий кут одного прямокутного 
трикутника дорівнює гострому куту другого прямокутного трикутника, то такі 
трикутники подібні).

Слайд 7

Коментар до слайда 7. З’являються тільки запитання та малюнок з позначе-
ними прямими кутами, а замальовані подібні трикутники — після відповіді на 
третє запитання.

Учитель. (Учень)

Якому трикутнику подібний прямокутний ∆ CAN? (прямокутному∆ CMP за го-
стрим кутом С).

Чи є ще подібні трикутники? (Так).

Які? (∆ ABP та ∆ MBN).
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Чому? (Вони обидва прямокутні та в них однакові гострі кути, які є вертикальними).
Слайд 8

Коментар до слайда 8. З’являється прямокутний трикутник АСВ з позначеним 
прямим кутом С та висотою CD, проведеною з вершини прямого кута С. Всі інші по-
значення кутів на малюнку та запису подібних трикутників, а також рівності про суми 
кутів у цих трикутниках з’являються поступово в процесі діалогу вчителя з учнями.

Учитель. (Учень)
Скільки трикутників ви бачите? (Три).
Серед них є пари подібних трикутників. Давайте знайдемо їх. Знайдемо спочатку 

трикутники зі спільним гострим кутом А. (АСD та АСВ).

Оскільки обидва трикутники прямокутні, то ∆ ACD подібний якому трикутнику?  

(∆ ACD подібний ∆ АВС).
Знайдемо трикутники зі спільним кутом В. (DCB та АВС).

Трикутник CBD подібний якому трикутнику? (∆ CBD подібний ∆ ABC).
А чи подібні два маленькі трикутники? (Так). Дійсно.
(Вчитель продовжує, навіть якщо він не отримав відповіді на останнє запитання)
Чому дорівнює сума кутів 1 та 2? ( 01 2 90∠ +∠ = , оскільки це сума гострих кутів 

прямокутного трикутника).
А чому дорівнює сума кутів 2 та 3? ( 02 3 90∠ +∠ = , теж як сума гострих кутів пря-

мокутного трикутника).
Що тепер можна сказати про 1∠  та 3∠ . ( 1 3∠ =∠ ).
Отже, ці маленькі трикутники є прямокутними і мають по одному рівному гостро-

му куту, тому вони які? (Подібні).

Тобто прямокутний ∆ ADC подібний якому трикутнику? (Подібний прямокут-

ному ∆ CDB).
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3. Виявлення причин ускладнення та постановка мети діяльності
Отже, мета нашого уроку — це встановити співвідношення, що виникають у прямо-

кутному трикутнику, якщо з вершини прямого кута провести висоту до гіпотенузи. Такі 
співвідношення називаються метричними, тобто це відношення між довжинами.

Отже, запишіть тему нашого уроку: «Метричні співвідношення в прямокутному 
трикутнику» (слайд 9).

Слайд 9

4. Побудова проекту виходу з ускладнення («відкриття» нового знання) та 
первинне закріплення

Спочатку введемо поняття, необхідне нам під час вивчення нової теми.
Слайд 10

Коментар до слайда 10. З’являється пряма а та відрізок АВ. Точка А належить 
прямій а. Потім з’являються перпендикулярні прямі з відрізка АВ на пряму а і виді-
ляється відрізок АС.

Учитель
Нехай ця пряма а і відрізок АВ, один із кінців якого лежить на прямій. З кожної 

точки прямої АВ проведемо перпендикуляр до прямої а. Відрізок СА називається 
проекцією відрізка ВА на пряму а.
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Слайд 11

Коментар до слайда 11. З’являється запитання та прямокутний трикутник АСВ з 
позначеним прямим кутом С і висотою CD, проведеною з вершини прямого кута до 
гіпотенузи АВ, а назви відрізків — після відповідей учнів.

Учитель. (Учень)
Як, використовуючи поняття проекції, можна назвати відрізок AD?
(AD — проекція катета АС на гіпотенузу АВ).
Як, використовуючи поняття проекції, можна назвати відрізок DB?
(DB — проекція катета ВС на гіпотенузу АВ).
Слайд 12

Коментар до слайда 12. З’являється прямокутний трикутник АСВ із позначеним 
прямим кутом С та висотою CD, проведеною з вершини прямого кута до гіпотенузи. 
Справа малюнка запис трикутників, які розглядаємо (∆АDС подібний ∆CDB). Потім 
з’являється рівність відношень відповідних сторін подібних трикутників, далі — 
основне співвідношення в прямокутному трикутнику та його формулювання. При 
формулюванні виділяються необхідні елементи: CD, AD, DB.

Учитель. (Учень)
Виконуємо завдання в зошитах.
Оскільки на цьому зображенні ми вже знайшли три пари подібних трикутників, 

для кожної з них виведемо метричні співвідношення і сформулюємо їх саме через 
поняття проекції катетів на гіпотенузу. Розглянемо спочатку два маленьких подібних 
трикутники: ∆АDС та ∆CDB. За означенням подібності запишемо рівність відношень.
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 (
AD
CD

 = 
CD
DB

).

Що можна записати, використовуючи основну властивість пропорції?

( 2CD AD DB= • ).

Це одне з важливих співвідношень, що виникає у прямокутному трикутнику, 
якщо з вершини прямого кута провести висоту до гіпотенузи.

Давайте його сформулюємо.
Чим є у ABC∆  відрізок CD? (CD — висота, проведена з вершини прямого кута до 

гіпотенузи).
Чим є AD у ABC∆ ? (AD — проекція катета АС на гіпотенузу АВ).

Чим є DB у ABC∆ ? (DB — проекція катета ВС на гіпотенузу АВ).

Отже, як можна сформулювати це співвідношення? (Квадрат висоти прямокут-
ного трикутника, проведеної до гіпотенузи, дорівнює добутку проекцій катетів на 
гіпотенузу).

Розв’яжемо задачу № 22.1
Слайд 13

Коментар до слайда 13. З’являється прямокутний трикутник, позначення прямо-
го кута, проводиться висота до гіпотенузи, яка ділить гіпотенузу на відрізки 2 і 18 см. 
Треба знайти висоту, проведену з вершини прямого кута на гіпотенузу. Після корот-
ких записів з’являється відповідь.

Учитель. (Учень)
Виконаємо завдання в зошитах, а один учень запише розв’язок біля дошки.
За співвідношенням між висотою та проекціями катетів маємо:

2 2 18
6

h
h

= •
=

Відповідь: 6 см.
Сформулюйте співвідношення, яке ми використали під час розв’язування цієї за-

дачі. (Квадрат висоти прямокутного трикутника, проведеної до гіпотенузи, дорівнює 
добутку проекцій катетів на гіпотенузу).
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Молодці. Розглянемо наступні пари подібних трикутників.
Слайд 14

Коментар до слайда 14. З’являється прямокутний ÀÂÑ∆  з прямим кутом С, про-

ведена висота CD до гіпотенузи. Зліва запис однієї пари подібних трикутників ACD∆  

та ABC∆ , потім нижче з’являється рівність відношень відповідних сторін подібних 

трикутників, далі основне співвідношення в прямокутному трикутнику. Справа запис 
іншої пари подібних трикутників CBD∆  та ABC∆ , потім нижче з’являється рівність 

відношення відповідних сторін подібних трикутників, далі основне співвідношення 
в прямокутному трикутнику. Основні елементи цих співвідношень виділяються від-
повідними кольорами (червоним та зеленим) та наводиться формулювання цих 
співвідношень.

Учитель. (Учень)
Виконуємо завдання в зошитах.
Розглянемо наступні пари подібних трикутників: ACD∆  та ABC∆ . За означенням 

подібних трикутників запишемо рівність відношення

 (
AC
AB

 = 
AD
AC

).

Що можна записати, використовуючи основну властивість пропорції?

 ( 2AC AB AD= • ).

Це ще одне з важливих співвідношень, що виникає у прямокутному трикутнику, 
якщо з вершини прямого кута провести висоту до гіпотенузи.

Давайте його сформулюємо.
Чим є у ABC∆  відрізок АC? (АC — катет).
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Чим є AВ у ABC∆ ? (AВ — гіпотенуза).

Чим є АD у ABC∆ ? (АD — проекція катета АС на гіпотенузу АВ).

Отже, як можна сформулювати це співвідношення? (Квадрат катета прямокутно-
го трикутника дорівнює добутку гіпотенузи і проекції цього катета на гіпотенузу).

Розглянемо третю пару подібних трикутників: CBD∆  та ABC∆ . Для цієї пари теж 
запишемо рівність відношень.

 (
BC
AB

 = 
BD
BC

).

Що можна записати, використовуючи основну властивість пропорції?

 ( 2BC AB BD= • ).
Чим є ВС у ABC∆ ? (ВС — катет).

Чим є AВ у ABC∆ ? (AВ — гіпотенуза).

Чим є ВD у ABC∆ ? (ВD — проекція катета ВС на гіпотенузу АВ).

Сформулюйте співвідношення, яке ви отримали? (Квадрат катета прямокутного 
трикутника дорівнює добутку гіпотенузи і проекції цього катета на гіпотенузу).

Тепер на закріплення другого важливого співвідношення, що виникає в прямо-
кутному трикутнику, якщо з вершини прямого кута провести висоту до гіпотенузи, 
розв’яжемо задачу № 22.3.

Слайд 15

Коментар до слайда 15. З’являється прямокутний трикутник, позначення пря-
мого кута, проводиться висота до гіпотенузи, яка ділить гіпотенузу на відрізки 5 і 20. 
Потім — червоні знаки питання та позначення трикутника. Після розв’язання задачі 
учнем біля дошки з’являється відповідь.
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Учитель. (Учень)
Виконуємо завдання в зошитах, а один учень на звичайній дошці.
Який трикутник за умовою задачі? (Прямокутний з прямим кутом С).
Чи відома гіпотенуза цього прямокутного трикутника? (Так, 25 см).
Чим є CD у цьому прямокутному трикутнику? (Висотою, проведеною з вершини 

прямого кута).
Як називається AD у цьому трикутнику? (Проекція катета АС на гіпотенузу АВ).
А як називається BD у цьому трикутнику? (Проекція катета ВС на гіпотенузу АВ).
Отже, у нас відома гіпотенуза прямокутного трикутника і проекції катетів на гіпо-

тенузу. Чи можна знайти катети цього прямокутного трикутника? (Так, використову-
ючи одне з основних співвідношень у прямокутному трикутнику).

( )

2

2

;
25 5;

5 5 .

= •

= •

=

BC AB BD
BC

BC sm    

2

2

;
25 20;

10 5( ).

= •

= •

=

AC AB AD
AC

AC sm

Відповідь: 5 5 см, 10 5 см.

Розв’яжемо наступну задачу № 22.5
Слайд 16

Коментар до слайда 16. З’являється прямокутний трикутник, позначення прямо-
го кута, проводиться висота до гіпотенузи та червоні знаки питань біля катетів. Після 
розв’язання учнем задачі біля дошки надається відповідь.

Учитель. (Учень)
Виконуємо завдання в зошитах, а один учень на звичайній дошці.
За умовою задачі відомо, що трикутник прямокутний. З вершини прямого кута 

проведена висота, яка на 3 см більша та на 4 см менша від відповідних проекцій. 
Знайти катети трикутника.

смсм
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Оскільки в задачі порівнюються висота і проекції катетів на гіпотенузу, то який 
елемент краще виразити через х? (Висоту СD).

Нехай CD = х, тоді AD = х — 3., DB = х + 4. Складемо рівняння: ( )( )2 3 4x x x= − + .

Сформулюйте співвідношення, яке ми використали під час складання цього рів-
няння. (Квадрат висоти прямокутного трикутника, проведеної до гіпотенузи, дорів-
нює добутку проекцій катетів на гіпотенузу).

Розв’яжемо це рівняння:

2 2 4 3 12x x x x= + − −
;

12x = .

Отже, CD = 12 (см), тоді AD = 9 (см), DB = 16 (см).
Ми знайшли проекції катетів на гіпотенузу. Як можна тепер визначити катети 

прямокутного трикутника? (Використовуючи інше співвідношення: квадрат катета 
прямокутного трикутника дорівнює добутку гіпотенузи і проекції цього катета на гі-
потенузу).

( )

2

2

;
25 9;

15 .

= •

= •

=

AC AB AD
AC
AC sm  ( )

2

2

;
25 16;

20 .

= •

= •

=

BC AB BD
BC
BC sm

 Відповідь: 15 см, 20 см.
Молодці. Ви дуже добре справилися з цією задачею. Продовжимо набувати прак-

тичних навичок під час розв’язування задач на використання метричних співвідно-
шень і прямокутного трикутника. Для глибшого розуміння таких співвідношень, які 
виникають у прямокутному трикутнику, якщо з вершини прямого кута провести ви-
соту до гіпотенузи, розв’яжемо наступну задачу № 22.10.

Слайд 17

Коментар до слайда 17. З’являється рівнобічна трапеція, її позначення, прово-
дяться діагоналі, позначається перпендикулярність цих діагоналей до бічних сторін 
трапеції, Рівність бічних сторін та відомі основи трапеції — 7 і 25 см. Справа черво-

смсм
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ним: Р —? Проводиться висота трапеції BH з вершини тупого кута В. Після розв’язан-
ня учнем задачі біля дошки надається відповідь.

Учитель. (Учень)
Виконуємо завдання в зошитах, а один учень на звичайній дошці.
Що таке периметр? (Сума довжин всіх сторін).
Чого не вистачає, щоб знайти периметр? (Бічних сторін).
Оскільки трапеція рівнобічна, достатньо знайти, наприклад, бічну сторону АВ. Як 

знайти АВ? (Із прямокутного трикутника ABD).
Маємо прямокутний трикутник ABD із невідомим катетом АВ та відомою гіпоте-

нузою AD. Що потрібно для того, аби ми змогли знайти катет у прямокутному трикут-
нику? (Потрібно знайти проекцію цього катета на гіпотенузу).

Що для цього потрібно? (Провести висоту BH з вершини прямого кута).
Чого ще не вистачає, щоб знайти АВ? (Не вистачає AH).
Як знайти AH, якщо трапеція рівнобічна? (AH дорівнює піврізниці основ).
Давайте запишемо тепер цю задачу до зошита.
 Проведемо BH AD⊥

 AH = (25 — 7) : 2 = 9(см);

 АВ2 = 25 •  9;

 АВ = 15 (см)

 CD = AB = 15 (см)

 Р = 15 •  2 + 7 + 25 = 62 (см).

Відповідь: 62 см.

5. Самостійна робота із самоперевіркою за еталоном
Кожен із вас уже має певний багаж знань та вмінь, і я прошу вас застосувати його 

під час виконання самостійної роботи.
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Слайд 18

Учитель
На виконання самостійної роботи надається 7 хв.
Слайд 19
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Слайд 20

Слайд 21

6. Включення в систему знань і повторення
Задача № 22.8
Слайд 22

Коментар до слайда 22. З’являється коло з центром О та діаметром АВ. З точки С, що 
лежить на колі, опущений перпендикуляр СD на діаметр. CD = 10 см, AD = 4 см. Справа 
з’являється R —?. Після розв’язання учнем задачі біля дошки надається відповідь.



ІНТЕГРАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНА ПЕДАГОГІКА 241

Учитель. (Учень)
Виконуємо завдання в зошитах, а один учень на звичайній дошці.
З’єднуємо точки А і С та С і В. Яка градусна міра кута АСВ? (900).
Чому? (Оскільки вписаний кут, що спирається на діаметр, — прямий).
Отже, СD — висота, проведена з вершини прямого кута до гіпотенузи. Яке спів-

відношення потрібно використати? (Співвідношення між висотою та проекціями ка-
тетів на гіпотенузу).

Запишемо цю задачу до зошита.

( )
( )

( )

2 ;
100 4 ;

25 ;

4 25 29 ;
1 14,5 .
2

= •
= •

=

= + =

= =

CD AD DB
DB

DB sm

AB sm

R AB sm

Відповідь: 14,5 см.

7. Рефлексія діяльності (підсумок уроку)
Учитель. (Учень)
1. З чим ми ознайомилися сьогодні на уроці? (Ми ознайомилися з метричними 

співвідношеннями, що виникають у прямокутному трикутнику, якщо з вершини пря-
мого кута провести висоту до гіпотенузи).

2. Скільки основних співвідношень сьогодні на уроці ми вивчили? (Два).
3. Сформулюйте співвідношення між висотою та проекціями катетів на гіпотену-

зу. (Квадрат висоти прямокутного трикутника, проведеної до гіпотенузи, дорівнює 
добутку проекцій катетів на гіпотенузу).

4. Сформулюйте співвідношення між катетом та гіпотенузою. (Квадрат катета 
прямокутного трикутника дорівнює добутку гіпотенузи і проекції цього катета на гі-
потенузу).

Аналіз результатів інноваційного пошуку: моніторинг якості знань. Ефектив-
ність реалізації новацій залежить від сукупності факторів: чіткої організації навчаль-
но-виховного процесу, науково-методичного супроводу, створення ситуації успіху й 
психологічного комфорту для вчителів та учнів, тісної співпраці з батьківським ко-
лективом.

На діаграмах показано моніторинг якості знань учнів 3—6-х класів за підсумками 
навчального року (вертикальний зріз, якість знань відстежувалась протягом трьох 
останніх років). Класи, що навчались в умовах інноваційної діяльності з упроваджен-
ня інтегративної та діяльнісної технологій навчання, порівнюються із загальноосвіт-
німи та відстежується рівень навчальних досягнень учнів із математики, природо-
знавства (навколишнього світу) та фізики протягом навчального року. Порівняльний 
аналіз показує, що якість знань експериментальних класів практично не змінюється 

см

см

см
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і значно перевищує якість знань загальноосвітніх класів. Діяльнісний метод навчан-
ня та система психолого-педагогічних заходів, яка проводиться для учнів в умовах 
експерименту «Росток», дає змогу створити тісну ланку наступності в навчанні між 
початковою і старшою школою та зробити учня суб’єктом навчання.

2007-2008 н. р.
2008-2009 н. р.
2009-2010 н. р.
Рис. 5.1. Моніторинг якості знань учнів, які навчаються за НПП «Росток» та порівняння 

їх із контрольними загальноосвітніми (за підсумками навчального року)

у) (3-ті класи)

2007-2008 н. р.
2008-2009 н. р.
2009-2010 н. р.
Рис. 5.2. Моніторинг якості знань учнів, які навчаються за НПП «Росток» та порівняння 

їх із контрольними загальноосвітніми (за підсумками навчального року)

Дослідження пізнавальної сфери учнів
Дослідження особливостей розвитку пізнавальної сфери учнів охоплювало:
1) визначення особливостей розвитку короткочасної зорової пам’яті (набором з 

10 слів для запису на дошці);
2)  визначення особливостей розвитку короткочасної слухової пам’яті (набором 

з 10 слів для зачитування);
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3) визначення зорової образної пам’яті (за допомогою двох таблиць з геоме-
тричними фігурами);

4) дослідження рівня сформованості наочно-образного мислення (за методикою 
«Матриці Равена»);

5) дослідження стійкості, розподілу і переключення уваги (за методикою «Кільця 
Ландольта».

Отримані дані та результати психологічних досліджень розбито на два блоки:
І — особливості розвитку пам’яті і мислення учнів (окремо за кожним класом);
ІІ — особливості розвитку властивостей уваги: стійкості, розподілу, переключення 

(окремо за кожним класом).
На основі результатів проведеного психологічного дослідження було дібрано 

комплекс вправ (див. «Пам’ятка школяра»), спрямованих на розвиток процесів 
пам’яті й уваги в учнів):

Шановний друже! Ця пам’ятка створена саме для тебе!
У ній є поради, які ти можеш використати, коли треба запам’ятати оповідання, вірш 

чи правило. Вона розповість, які вправи можна виконувати, щоб розвивати твою 
уважність і не відволікатись, коли тобі говорять щось важливе. Успіхів тобі!

Вправи на розвиток уваги

Вправа 1
Подивись на незнайому картинку протягом 20 с. Попроси когось із батьків по-

значити цей час і сказати, коли він мине. Потім перерахуй деталі (предмети), які 
запам’яталися.

Перевір себе:
вдалось запам’ятати менше 3 деталей — погано; від 3 до 7 деталей — добре; 

більше 7 деталей — відмінно.

Вправа 2
1. Постав перед собою будь-який предмет.
2. Спокійно й уважно дивись на нього кілька хвилин.
3. Заплющ очі й пригадай цю річ у всіх деталях (який вона мала колір, форму, 

розмір тощо).
4. Розплющ очі та знайди, що ти не пригадав.
5. Заплющ очі.
6. Повторюй так доти, доки тобі не вдасться точно відтворити предмет у своїй пам’яті.
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Вправа 3
1. Перед сном пригадай всіх людей і предмети, які ти бачив за день.
2. Можна пригадати вивчений вірш, приказку чи правило, яке сьогодні проходи-

ли в школі.

Вправа 4
Для того щоб розвивати свою уважність, ти можеш використовувати спеціальні 

пари картинок, малюнків, які треба порівняти між собою і знайти відмінності. Мож-
на тренуватись на малюнках із лабіринтами, де необхідно знайти вихід чи певну річ. 
Вони є в різних дитячих виданнях. Якщо потрібно, попроси батьків знайти для тебе 
такі малюнки.

Ці вправи ти можеш виконувати кожного дня, коли в тебе є час. Якщо відчуваєш 
втому — краще відкласти вправи й дати очам відпочити: заплющити і кілька хвилин 
так посидіти. Вправи можна робити і по одній у день. Намагайся кожного дня вико-
нувати не одну й ту саму вправу, а різні!

Рис. 5.3. Показники розвитку різних видів пам’яті учнів 4-А класу
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Рис. 5.4. Показники розвитку різних видів пам’яті учнів 4-Б класу

Рис. 5.5. Показники розвитку різних видів пам’яті учнів 4-В класу
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   Стійкість       Розподіл      Переключення
Рис. 5.6. Дослідження рівня розвитку властивостей уваги в учнів 4-А класу

          Стійкість              Розподіл       Переключення
Рис. 5.7. Дослідження рівня розвитку властивостей уваги в учнів 4-Б класу
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     Стійкість           Розподіл        Переключення
Рис. 5.8. Дослідження рівня розвитку властивостей уваги в учнів 4-А класу

Дослідження особливостей психологічної адаптації учнів
Щодо вікових етапів розвитку особистості, то час навчання у 5—8-х класах нале-

жить до періоду отроцтва (етап між молодшим шкільним віком і ранньою юністю). 
Він охоплює час із 10—11 до 13—14 років.

Це доба бурхливого розвитку пізнавальних процесів дитини.
В інтелектуальній діяльності школярів підсилюються індивідуальні особливості 

розвитку, пов’язані з розвитком самостійного мислення, інтелектуальної активності, 
творчого підходу до розв’язання завдань.

Центральним особистісним новоутворенням цього періоду є становлення ново-
го рівня самосвідомості, концепції власного «Я», що втілюється у прагненні дитини 
зрозуміти себе, свої можливості й особливості, свою схожість і відмінність з іншими 
людьми. Дитина прагне усвідомити, що вона унікальна й неповторна.

У середній школі докорінно змінюються й умови навчання дитини. Від одного 
класного керівника дитина переходить і включається в систему «класний керів-
ник — учителі-предметники». Те, що цей перехід збігається із завершенням дитин-
ства, сприяє адаптації школяра до нових учителів і умов навчання.

Більшість дітей перехід у п’ятий клас переживає як важливий крок у їхньому жит-
ті. Значною мірою на це впливає сам факт того, що дитина закінчила початкову шко-
лу і, звісно, саме предметне навчання. Незважаючи на те, що і раніше діти вивчали 
різноманітні предмети, тепер вони починають розуміти й усвідомлювати зв’язок цих 
предметів із певною сферою знань.

Для багатьох учнів перехід від одного вчителя до багатьох учителів з різними ви-
могами, стилем викладання також є зовнішнім показником їхнього дорослішання.
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Бажання добре вчитись, робити так, щоб дорослі були задоволені, — у п’ятикласни-
ків доволі потужне, вони перебувають в очікуванні змін, сподіваючись на те, що у школі 
їм буде цікаво (особливо, якщо цей інтерес знизився наприкінці початкових класів).

У цей час у школярів сильно виражене емоційне ставлення до навчального предме-
та. Практично всі п’ятикласники вважають себе здібними в певному навчальному пред-
меті, часто критерієм такої оцінки є не реальна успішність у цьому предметі, а суб’єк-
тивне ставлення до нього. Така оцінка власних можливостей створює сприятливі умови 
для розвитку здібностей, умінь та інтересів школяра. Важливо, щоб заняття викликали в 
дітей позитивні переживання. 

Проте надмірне захоплення емоціями (як негативними, так і позитивними) і праг-
нення максимально позитивно забарвити будь-яку діяльність школярів може при-
звести до виникнення в них «емоційної втоми», яка може втілювати у плачі, капри-
зах, «скандалах».

Загальне позитивне ставлення до себе й уявлення про свої можливості ще не спи-
рається на оцінку своєї реальної успішності, сприяє тому, що діти охоче беруться 
за багато справ, впевнені в тому, що вони їх усі виконають. Проте за перших ознак 
невдачі вони полишають заняття, особливо не переживаючи через це. Їх пояснення 
при цьому (наприклад, «Перестало подобатись», «Не можу» і т. ін.) є реальними 
причинами, які в подальшому можуть призвести до зниження самооцінки дитини 
й цій сфері, саме через відсутність позитивного ставлення. При чому, через перева-
жання в цьому віці емоційної регуляції, такі ситуації не впливають на загальне по-
зитивне ставлення школяра до себе. Негативні оцінки оточення, власні невдачі діти 
сприймають як ситуативні, тимчасові й упевнені в тому, що це жодним чином не 
залежить від їхніх здібностей і можливостей.

Дослідження психологічної адаптації п’ятикласників.
Для вивчення індивідуальних особливостей психологічної адаптації учнів п’ятих класів 

до навчально-виховного процесу в середній школі використовувалась проективна мето-
дика «Дерево». Дослідження проводилось у груповій формі з кожним класом і з 28 ве-
ресня 2009 р. до 7 лютого 2010 р. Кожному учню було запропоновано аркуш із готовим 
зображенням сюжету: дерево і чоловічки, які знаходяться на ньому та біля нього. Кожному 
учню було запропоновано обрати двох із них за певним критерієм.

Отримані результати дають змогу визначити основну спрямованість дитини на 
цей період і спрогнозувати, яку мету вона ставить перед собою на найближчий ча-
совий проміжок навчання в школі.

Результати психологічної діагностики особливостей адаптації п’ятикласників 
представлені в табл. 5.1—5.3 та на рис. 5.9—5.11.
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Таблиця 5.1
Загальні результати дослідження індивідуальних особливостей 

адаптації учнів 5-А класу до навчання в середній школі
Орієнтація на 
спілкування

і надання 
дружньої 
підтримки

Орієнтація на
лідерство

Орієнтація на 
подолання 

перешкод для 
досягнення 

мети

Відчуття 
комфорту, 

впевненість

Орієнтація на 
самоствердження

Схильність 
до швидкої 

втомлюваності

Орієнтація 
на ігрову 

діяльність

9
(36%)

3
(12%)

1
(4%)

3
(12%)

2
(8%)

4
(16%)

3
(12%)

Рис. 5.9. Особливості психологічної адаптації учнів 5-А класу до навчання в середній школі

Таблиця 5.2
Загальні результати дослідження індивідуальних особливостей 

адаптації учнів 5-Б класу до навчання в середній школі

Орієнтація на 
спілкування

і надання 
дружньої 
підтримки

Орієнтація на
лідерство

Орієнтація на 
подолання 

перешкод для 
досягнення мети

Орієнтація на 
самоствердження

Орієнтація на ігрову 
діяльність

4
(14,29%)

7
(25%)

2
(7,14%)

10
(35,71%)

5
(17,86%)
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Рис. 5.10. Особливості психологічної адаптації учнів 5-Б класу до навчання в се-
редній школі

Таблиця 5.3
Загальні результати дослідження індивідуальних особливостей 

адаптації учнів 5-В класу до навчання в середній школі

Орієнтація на 
спілкування

і надання 
дружньої 
підтримки

Орієнтація 
на

лідерство

Орієнтація на 
досягнення мети 

без подолання 
перешкод

Відчуття 
комфорту, 

впевненість

Орієнтація на 
самоствердження

Орієнтація на 
ігрову діяльність

4
(13,79%)

8
(27,59%)

2
(6,9%)

4
(13,79%)

5
(17,24%)

6
(20,69%)
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Рис. 5.11. Особливості психологічної адаптації учнів 5-В класу до навчання в се-
редній школі

Рекомендації вчителям:
1. Важливо, щоб заняття викликали в дітей позитивні переживання. Проте 

надмірне захоплення емоціями (як негативними, так і позитивними) та праг-
нення максимально позитивно забарвити будь-яку діяльність школярів може 
призвести до виникнення в них «емоційної втоми», яка втілюється у плачі, ка-
призах, «скандалах».

2. Варто орієнтувати дитину на вироблення об’єктивних критеріїв успішності чи 
неуспішності, на які вона буде орієнтуватись під час оцінювання своєї діяльності.

3. Якщо дитина повільно залучається до роботи, не встигає виконувати класні 
завдання, не відразу розуміє пояснення вчителя, повільна — її не варто квапити, 
підганяти, адже це тільки загальмує її роботу і спричинить негативні емоції. Краще 
повторити дитині те, що вона не встигла почути, намагатися говорити повільніше, 
повідомити на початку уроку план роботи і при пропонуванні завдань давати час на 
підготовку. Не варто ставити таку дитину в ситуацію, де потрібне швидке переклю-
чення з одного виду діяльності на інший.

4. Якщо труднощі в дитини в навчанні виникають через її сором’язливість, не-
рішучість, тривожність — її краще не викликати відповідати перед усім класом. Їй 
необхідне підбадьорення в ситуаціях, що викликають сильну тривогу і хвилювання 
(наприклад, під час відповіді біля дошки, диктанту, контрольної роботи).

5. Якщо в учня напружені стосунки з класом чи йому важко встановлювати кон-
такти з іншими дітьми, йому потрібно показати його потрібність і бажаність у кла-
сі. Варто звертати увагу однокласників на успіхи цих дітей, у тому, що їм вдається. 
На позакласних заходах слід давати можливість виявити себе з кращого боку, давати 
посильні для неї громадські доручення.
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6. Якщо дитина схильна до хвилювань, тривоги з будь-якого приводу і надто ве-
ликого значення надає навчальним успіхам — у такому разі не варто акцентувати її 
увагу на оцінках. Перед контрольними роботами заохочувати, підбадьорювати.

7. Для запобігання погіршенню міжособистісних стосунків між дітьми в ситуації 
оцінки виконаної дитиною роботи варто порівнювати її успіхи тільки з її власною 
попередньою роботою. Не ставити їй у приклад іншого учня, навіть якщо він зробив 
краще, чи її саму не робити прикладом для конкретних учнів.

8. Якщо необхідно поговорити з дитиною про її поганий вчинок у школі чи обго-
ворити її поведінку на уроці, краще робити це не в присутності її однокласників.

9. Критичними періодами, під час яких дітям стає важче навчатись, швидше на-
стає втома, загальна працездатність знижена, є: кінець першого семестру, перший 
тиждень після зимових канікул, середина другого семестру.

10.  Для розвитку згуртованості класу варто організовувати групову роботу в класі.
11.  З метою уникнення перевантаження дітей навчальним матеріалом його вар-

то диференціювати.
12.  Щоб діти краще зрозуміли, що саме їм потрібно виконати вдома, варто на-

прикінці кожного уроку залишати трохи часу, щоб прокоментувати домашнє завдан-
ня, дати інструкції щодо його оформлення.

13.  Урок у 5-му класі повинен бути з частою зміною різних видів діяльності.
14.  Перед викликом до дошки можна спочатку проговорити завдання, а потім 

викликати дитину, щоб вона могла подумки скласти план відповіді. Потрібно дати 
час зосередитись на відповіді й заспокоїтись.

15.  Разом з оцінкою варто частіше використовувати позитивні оціночні суджен-
ня («молодець», «гарна відповідь», «молодець, впорався» та ін.).

16.  Слід зупиняти спроби інших дітей посміятися над невдалою відповіддю од-
нокласника.

Отже, робота педагогічного колективу спеціалізованої школи № 185 з упрова-
дження діяльнісного методу навчання у викладання фізико-математичних дисци-
плін привела до позитивних змін в якості їх викладання та формування в учнів як 
фізико-математичних, так і загальнонавчальних компетентностей, що, у свою чергу, 
сприяє формуванню життєво компетентної особистості, яка творчо самостверджу-
ється в соціумі, вміє ставити і досягати цілі.

5.3. САМОРОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ  
ІНТЕГРАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ПРАКТИЦІ РОБОТИ СУМСЬКОЇ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ I СТУПЕНЯ № 30 І СУМСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ГІМНАЗІЇ

Педагогічний колектив школи більше 10 років впроваджує ідеї інтегративно-ді-
яльнісної педагогіки і працює над проблемою «Саморозвиток молодших школя-
рів на засадах інтегративно-діяльнісної пеагогіки».

Педагоги-практики зосередили увагу на вирішенні питань комплексного розвит-
ку дітей з акцентом на самореалізації учнів, гуманізації та інтеграції навчання, ви-
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користанню здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі, підви-
щенні професійної компетентності вчителя.

Психолого-педагогічний супровід. Підґрунтям для впровадження діяльнісно-
го підходу є теорії навчання Л. С. Виготського, Д. Б. Ельконіна, В. В. Давидова. 
Практика реалізації ідей інтегративно-діяльнісної педагогіки дала змогу враху-
вати сенситивні періоди розвитку дитини й використовувати активні творчі ме-
тоди на основі відповідного підходу. Результативно розв’язувати завдання фор-
мування пізнавальної мотивації в навчальній діяльності, позитивної «Я»-концеп-
ції особистості дитини, своєчасної адаптації до навчання та класного колективу, 
розвиток пізнавальних процесів, у тому числі вербально-логічного та абстрак-
тного (теоретичного) мислення. У зв’язку з цим одним із основних напрямів ро-
боти школи є діагностика пізнавальних процесів, інтелектуальних здібностей, 
основних властивостей особистості учнів, а також мотивації навчання, творчих 
нахилів, формування елементів навчальної діяльності з метою проведення інди-
відуальної роботи з учнями, надання практичної допомоги вчителям, конструк-
тивна взаємодія з батьками учнів.

Задачі психолого-педагогічної діагностики розвитку особистості учнів:
• втілення процесу виховання та навчання учнів з урахуванням їхніх індивідуаль-

них особливостей;
• вивчення стану психічного та фізичного здоров’я учнів;
• дослідження умов зміцнення та закріплення психічного здоров’я в сім’ї та школі;
• вивчення стану соціальної захищеності та адаптації учнів до шкільного навчання.
Діяльність психологічної служби школи здійснюється за напрямами: індиві-

дуальна та групова психодіагностика, корекційно-розвивальна та просвітниць-
ка робота, а також науково-методична діяльність. Було проведено ряд дослі-
джень розвитку особистості кожного учня, результати яких використовувались 
у роботі педагогічного колективу для покращання та оптимізації навчально-ви-
ховного процесу.

Зокрема, психологічна служба КУ ССШ I ступеня № 30 проводила експеримен-
тальне дослідження сформованості пізнавальної мотивації учнів.

Мотив – це внутрішнє усвідомлене спонукання, яке відображає готовність люди-
ни до активності та діяльності, якщо потреби, які входять до структури мотиву, ста-
новлять його сутність, механізм усіх видів людської активності, то мотиви постають 
як конкретні прояви цієї сутності (М. В. Гамезо).

Залежно від того, який мотив діяльності, вона набуває для дитини різного змісту.
Якість та обсяг, стійкість знань та вміння учнів обов’язково залежать від мотива-

ційних факторів. Дослідження мотиваційної сфери учнів молодшого шкільного віку 
проводилося за анкетою Л. Лусканової.

Виявлено, що висока пізнавальна та соціальна мотивація першокласників фор-
мується переважно батьками і спрямовується на самовдосконалення та самовизна-
чення, у другому класі дещо знижується й знову підвищується у третьому. Суттє-
вим фактором впливу на цю тенденцію є криза семи років та період адаптації до 



 Т. О. Пушкарьова, О. М. Топузов254

шкільного навчання, через які проходить кожна дитина молодшого шкільного 
віку. Показники пізнавальних мотивів, що підвищуються у 3-му класі, не гублять-
ся й у подальшому навчанні.

У молодших класах, коли вже адаптаційний момент позаду, учні з бажанням ово-
лодівають знаннями, вчаться майже без зовнішнього спонукання, отримуючи від 
своїх знань задоволення, виявляючи наполегливість, достатньо швидкий рівень за-
своєння матеріалу, демонструючи інтелектуальну гнучкість, потребу в розумінні та 
осмисленні предмета.

Разом із мотиваційною сферою в молодшому шкільному віці активно формується 
пізнавальна сфера особистості, зокрема закладаються основи розумового розвит-
ку, створюється підґрунтя для підготовки такої, що самостійно мислить, критично 
оцінює свої дії, людини, здатної порівнювати, зіставляти, висувати кілька способів 
вирішення проблеми, оцінювати їх та вибирати найбільш раціональний, виокрем-
лювати головне та робити узагальнюючі висновки, використовувати набуті знання 
на практиці. Необхідною умовою досягнення таких результатів є розвиток у дитини 
логічного мислення як важливого фактора, що забезпечує ефективність подальшого 
навчання у школі.

Для виявлення рівня розвитку логічного мислення учнів 2, 3 та 4-х класів було 
проведено дослідження, за результатами якого встановлено, що високий рівень 
розвитку у 2-х класах становить 42,5 %, у 3-х класах – 45,6, 4-х класах – 35,9, на се-
редньому рівні розвиток логічного мислення у 2-х класах – 42,5, 3-х класах – 46,8, 4-х 
класах – 46,5, на рівні, нижче середнього у 2-х класах – 15, 3-х класах – 7,6, 4-х класах 
– 17,6, загальний відсоток високого та середнього рівня у 2-х класах – 85, 3-х класах 
- 92,4, 4-х класах – 82,4 %. Таким чином, виявлено, що переважна більшість учнів 
школи має достатній рівень розвитку логічного мислення. 86 % учнів 2–4-х класів 
мають високий та середній рівень розвитку логічного мислення і лише 14 % – рівень, 
нижчий за середній.

У дітей молодшого шкільного віку є певні особливості логічного мислення, що вті-
люються у переважанні чуттєвого, діяльнісного аналізу над абстрактним, здійсненні 
синтезу переважно в наочній ситуації без відриву від дій з предметами, заміною 
суттєвих ознак предметів яскравими зовнішніми ознаками. Ці особливості, а також 
рівень розвитку інших пізнавальних процесів (таких як пам’ять, увага, сприйняття) 
зумовлюють нижчий за середній рівень розвитку логічного мислення 14 % учнів із 
трьох зазначених паралелей.

Але для гармонійного розвитку особистості важливим є не лише розвиток піз-
навальної сфери, зокрема логічного мислення, а й творчого потенціалу. Показ-
ником творчого розвитку є креативність. Під креативністю розуміють комплекс 
інтелектуальних та особистісних особливостей індивіда, що сприяють самостій-
ному висуванню проблем, генеруванню великої кількості оригінальних ідей та 
нешаблонному їх вирішенню.

У дітей прояви креативності мають доволі масовий характер, і більшість сучасних 
дослідників цього явища (наприклад, В. С. Юркевич, В. М. Дружинін, Я. А. Поно-
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марьов) відносять до неї такі пізнавальні якості, як фантазія та творча уява. Тобто 
розвиток креативності відбувається у творчій діяльності. Виховний процес школи 
сприяє розвитку креативності й внутрішнього потенціалу дітей і для того, щоб опти-
мізувати цей процес та покращити його результативність, а саме розвивати креатив-
ність і творчий потенціал особистості, проводиться діагностування рівня розвитку 
креативності за адаптованою методикою Торенса «Фігурні форми» та методикою 
вивчення творчої уяви «Кола».

За результатами проведеної діагностики виявлено високий рівень розвитку креатив-
ності серед учнів паралелі 2-х класів у 55 учнів, що становить 47 % загальної кількості 
опитаних, середній рівень (норма для цього віку) – 60 учнів (51 %), низький рівень (креа-
тивність недостатньо розвинена, притаманний низький творчий потенціал) – 2 особи (2 
%). Серед учнів паралелі 3-х та 4-х класів – 48 учнів – високий рівень, що становить 21 % 
загальної кількості опитаних, середній рівень (норма для цього віку) – 163 учні школи (72 
%), низький рівень (креативність недостатньо розвинена, властивий низький творчий 
потенціал) – 16 осіб (7 %).

Низький рівень креативності становить відносно малий відсоток від загальної 
кількості опитаних: у паралелі 2-х класів – 2 %, у 3–4-х класах – 7 %, що вказує на 
наявність творчого підходу до кожної дитини, що застосовується педагогічним ко-
лективом. Це дає можливість дітям виявити свої здібності, розвивати не лише інте-
лектуальну сферу, а й творчий потенціал.

За результатами проведеної діагностичної роботи вчителі та вихователі отриму-
вали рекомендації щодо роботи з певними категоріями учнів для оптимізації на-
вчально-виховного процесу були сформульовані й реалізовані умови для розвитку 
особистісного потенціалу кожної дитини, позитивної мотивації до самопізнання та 
пізнання довкілля, розвитку креативності.

Педагогічним колективом школи розроблено й упроваджено у практику роботи 
методичні матеріали:

— Калавур Людмила Іванівна (вчитель початкових класів): «Тестові завдання з 
навколишнього світу для 1-х, 2-х класів». Мета тестових завдань – підготувати учнів 
до більш свідомого сприйняття вивченого матеріалу, спрямувати на творче викори-
стання набутих знань, стимулювати до кращого засвоєння навчального матеріалу;

— Діденко Тетяна Вікторівна (вчитель початкових класів): «Формування компе-
тентності учнів у процесі саморозвитку і самоосвіти. Стимулювання пізнавальної ді-
яльності учнів на уроках читання та навколишнього світу в початковій школі». Розро-
блено цикл уроків з читання та навколишнього світу;

— Качан Людмила Василівна (вчитель початкових класів): «Роль інтерактивних 
форм навчання у формуванні самооцінних суджень». Цикл уроків;

— Підопригора Наталія Олександрівна (вчитель початкових класів): «Викори-
стання інтерактивних методів навчання на уроках навколишнього світу в початковій 
школі». Цикл уроків;

— Бойко Ганна Миколаївна (педагог-організатор): «Реалізація проекту дитячого 
співуправління в школі I ступеня. Країна Мудрогномія»;
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— Ілюхіна Тетяна Василівна (вчитель початкових класів): «Сучасна робота сім’ї та 
школи у формуванні самопізнання та самовираження молодих школярів». Поради 
вчителю щодо проведення роботи з батьками;

— Шевелєва Тетяна Павлівна (вчитель початкових класів): «Співпраця сім’ї та 
школи на сучасному етапі». Поради вчителю щодо проведення батьківських зборів.

Розроблено і здійснено проект з організації учнівського самоврядування «Реалі-
зація проекту дитячого співуправління в школі I ступеня. Країна Мудрогномія».

На базі школи створено Дитячий фізкультурно-оздоровчий центр. Його мета – 
впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі. Під 
час організаційно-підготовчого етапу експериментальної роботи було проведено 
моніторинг рівня стану здоров’я учнів школи, які відвідують заняття.

Моніторинг показав, що в дітей початкової школи вже є по дві – три патології 
різних систем. Як правило, ці функціональні порушення мають зворотний характер.

За результатами моніторингу із залученням лікарів-спеціалістів розроблена си-
стема здоров’язберігаючих заходів: лекторій для батьків, круглі столи для вчителів 
початкових класів, консультації лікарів-спеціалістів. Протягом року проведено від-
криті заняття-презентації з метою ознайомлення з діяльністю Центра.

Результативність навчально-виховного процесу внаслідок впливу прове-
деної роботи:

1. Спостерігається стабільно високий рівень знань учнів. Достатній та високий рі-
вень знань мають протягом усіх навчальних років (починаючи з 2010 р.) 73 % учнів.

2. Підвищується пізнавальний інтерес учнів початкових класів: збільшується кіль-
кість дітей, які беруть участь у проведенні предметних тижнів, у Всеукраїнських кон-
курсах «Колосок» та «Кенгуру», поліпшується результативність їх участі в них.

3. У міських та обласних конкурсах з хореографічного мистецтва, театральної ді-
яльності, вокального співу учні стають переможцями.

4. Активізується діяльність учнів у позакласній роботі. Свої захоплення та здібно-
сті учні продемонстрували під час проведення предметних тижнів, сюжетно-рольо-
вої гри «Ярмарок», проведення «Дня школи», найкращі літературні твори оформле-
ні у вигляді невеличких альманахів.

Підсумки роботи доводять, що завдання, які поставив перед собою педагогічний 
колектив школи у процесі реалізації ідей інтегративно-діяльнісної педагогіки, успіш-
но виконані, але робота триває.
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5.4. ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ УЧНІВ НА БАЗІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 18 М. МИКОЛАЄВА

Загальноосвітня школа № 18 м. Миколаєва працює над проблемною темою: «Комп-
лексний підхід до формування екологічної культури особистості учнів» за науково-педа-
гогічним проектом «Росток» на пошуково-практичному етапі експерименту.

Основними завданнями за період роботи були:
— відпрацювання педагогічної моделі формування екологічної культури школяра;
— психолого-педагогічні відстеження навчальної мотивації, самооцінки, інте-

лектуальних функцій, креативних умінь та навичок, якість знань, комунікативних 
умінь, особистих властивостей вчителів, соціальної і шкільної адаптації учнів, 
рівня духовності, стану соціальних відносин особистості, розвитку суб’єктивного 
ставлення до глобальних екологічних проблем, стану загального та екологічного 
виховання в родині, сімейного мікроклімату;

— дослідження якості знань учнів експериментальних класів і порівняльний ана-
ліз із аналогічними показниками в учнів контрольних класів;

— відстеження стану здоров’я, рівня невротизації, психічних і фізичних показни-
ків усіх суб’єктів навчально-виховного процесу;

— розроблення навчально-методичних посібників екологічної спрямованості 
для вчителів-предметників та класних керівників;

— розроблення та апробація програм спецкурсів і факультативів екологічної 
спрямованості для профільних класів.

Колективом закладу освіти було узагальнено результати психолого-педагогічного 
моніторингу експериментальної роботи, проаналізовано стан екологічного вихован-
ня та освіти учнів, вплив експериментальних програм на якість знань учнів та стан 
їх здоров’я і рівень невротизації, вплив навчально-виховного процесу на вибір май-
бутньої професії.

Педагоги школи у процесі дослідження працювали над темами, які безпосеред-
ньо випливають із проблемної теми школи:

— екологічне виховання учнів засобами математики;
— використання екологічного компонента на уроках англійської мови;
— екологізація процесу навчання та виховання на уроках і позакласних заходах 

предметів природничого циклу;
— рух крок за кроком до життєвої компетентності й успіху через формування 

екологічної культури на уроках української мови та літератури;
— використання інтерактивних методик під час формування екологічної культу-

ри школярів на уроках історії та правознавства;
— еколого-естетичне виховання учнів у процесі сприйняття музики;
— проблемне навчання на уроках обслуговуючої праці;
— використання екологічного компонента в позакласній роботі предметів есте-

тичного циклу;
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— формування екологічної культури учнів на уроках російської мови та літератури.
Результатом роботи вчителів над проблемними темами стали методичні розробки:
— дидактичний матеріал екологічної спрямованості з англійської мови для 11-го 

класу (вчителі Андрієвська Т. І., Мігунова Л. С., Козловська О. В.);
— книга для читання з російської мови для 3-го класу (вчителі Даницька М. В., Пота-

пенко І. В., Благиня О. В., Герасимчук М. Е., Федоренко Н. О., Врадій О. В.);
— дидактичний матеріал екологічного змісту з математики для 1–4-х класів (вчителі 

Даницька М. В., Потапенко І. В., Благиня О. В., Герасимчук М. Е., Федоренко Н. О., Врадій 
О. В. Будняк І. А., Кошман В. О.);

— посібник для учнів з екології (для 6-го класу) (вчитель Коцюк Г. Є.);
— дидактичний матеріал екологічної спрямованості з української мови для учнів 

5–6-х класів (вчителі Шибаєва С. А., Алексєєва І. О., Відіна Т. О., Пономарьова Р. М.);
— дидактичний матеріал екологічної спрямованості з російської мови для 7–8-х кла-

сів (вчителі Мігунова О. С., Книш С. О.);
— дидактичний матеріал екологічного змісту з алгебри для 7–8-х класів (вчителі Ге-

расименко О. В., Котельникова В. І., Томілова Т. С., Дуць О. І.);
— програма з фізики екологічної спрямованості в програмі «Росток» для 7–9-х класів 

(вчитель Колечко Н. К.);
— програма спецкурсу «Екологічне право» для 10–11-х класів (вчитель Курчин А. А.);
— програма спецкурсу «Соціальна екологія» для 10–11-х класів (вчитель Курчин А. А.);
— програма спецкурсу «Екологічний туризм» для 10–11-х класів (вчитель Курчин А. А.).
На базі школи створено міську проблемну групу вчителів початкових класів «Ви-

ховувати природою, виховувати красою». На засіданнях групи вчителі школи озна-
йомлювали колег із власним досвідом роботи з формування екологічної культури 
молодших учнів на уроках та позаурочний час.

Успішним результатом науково-експериментальної роботи школи стало підви-
щення фахового рівня вчителів. Учні школи успішно виступали на предметних олім-
піадах та позашкільних змаганнях: стали призерами міських олімпіад з математики, 
біології, психології, фізики, англійської мови.

Результати дослідження продемонстрували позитивний вплив інтегратив-
но-діяльнісної технології до навчання на вибір майбутньої професії. Про це свід-
чить, зокрема, аналіз вибору майбутньої професії старшокласниками: 50 % ви-
пускників 9-х класів пов’язують свою майбутню професію з математикою, біоло-
гією, хімією, медициною, астрономією; 12,5 % – з технікою; 10 % – із суспільними 
науками; 4,5 % – із педагогікою; 13 % надають перевагу професіям, які пов’язані з 
мистецтвом. Згідно з оцінками за методикою Голланда, у класах, що навчаються 
за традиційними програмами, переважає конвекційний тип особистості, тобто ці 
школярі обирають із навколишнього світу цілі, завдання й цінності, обумовлені 
станом суспільства і реалізують їх стереотипно, практично та конкретно. Проте 
учні, котрі навчаються за інтегративно-діяльнісною технологією «Росток», харак-
теризуються інтелектуальним та артистичним типом особистості, тобто підлітки 
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цього класу вирізняються аналітичністю, незалежністю, раціональністю, неза-
лежністю рішень, оригінальністю.

Аналіз результатів дослідження типу мотивації взаємодії школярів із природни-
ми об’єктами (тест «Альтернатива») свідчить про те, що в учнів переважає когнітив-
ний тип, тобто 45 % школярів (проти 39,8 %) готові отримувати, шукати, переробля-
ти інформацію про об’єкти та явища природи; бажання й готовність до практичної 
взаємодії з природними об’єктами, до засвоєння необхідних для цього технологій 
показують 18 %; естетичний тип мотивації переважає в 14% учнів (проти 7,8 %); 
прагматичному ставленню до природи віддають перевагу 23% опитуваних. Треба 
наголосити на тому, що протягом останніх трьох років відсоток учнів, у яких пере-
важає когнітивний тип мотивації, значно зріс, що свідчить про успішну реалізацію 
проблемної теми школи.

Однак слід зважати на те, що якщо учні початкової та основної школи хочуть 
займатися пошуковою і дослідницькою діяльністю, то у старшокласників на вибір 
об’єктів, з якими вони хочуть взаємодіяти, впливають перцептивні фактори: колір, 
форма, запах і т. ін., тобто в старших класах необхідно більшу уваги приділяти роз-
витку пізнавального компонента особистості.

За допомогою тесту «Екологічна діяльність» вивчався характер участі особистості 
в екологічній діяльності. У дослідженні брали участь 403 особи. Аналіз досліджень 
показав, що 32,8 % учнів беруть участь у екологічній діяльності свідомо, 48,1 % ціле-
спрямовано планують і прогнозують свою діяльність. Слід наголосити на тому, що 
25,2 % учнів здатні до рефлексії, тобто вміють аналізувати свої вчинки та нести за них 
відповідальність (табл. 5.4).

Таблиця 5.4
Участі учнів у в екологічній діяльності

Клас

Участь (або її 
відсутність) 
в екологічної 

діяльності

Характеристика 
участі в екологічній 

діяльності 
(цілеспрямованість, 

активність)

Характеристика,
вміння особистості 

до рефлексії та 
прогнозування

своєї екологічної 
діяльності

Інші особливості 
участі особистості 

в екологічної 
діяльності

Кількість 
осіб

% Кількість 
осіб Частка, % Кількість осіб Частка, % Кількість 

осіб
Частка, 

%

5 А  1 5,5 7 38,5 7 38,5 3 16,5

6 А 3 9,375 15 15,625 8 25 6 18,75

6 Б 3 13,05 9 39,15 4 17,4 7 30,,45

6 В 1 2,94 16 47,04 9 26,46 8 23,52

7 А 3 13,62 10 45,4 4 18,16 5 22,7

7 Б 4 19,04 9 42.84 4 19,04 4 19,04
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7 В 4 16 6 24 11 44 4 16

8 А 4 19,04 5 23,8 10 47,6 2 9,52

8 Б 1 4,16 3 12.48 12 49,92 8 33,28

9 А 4 23,6 5 29,5 5 29,5 3 17,3

9 Б 8 44 3 16,5 2 11 5 27,5

9 В 9 42,84 3 14,28 2 9,52 7 33,32

10 А 3 14,28 7 33,32 5 23,8 6 28,56

10 Б 4 16,64 7 29,12 2 8,32 11 45,76

10 В 4 20 6 30 6 30 4 20

11 А 6 37,5 9 56,25 1 6,25 0 0

11 Б 4 19,04 6 28,56 6 28,56 5 23,8

Загальний 
результат 72 18,7 126 32,8 97 25,2 88 22,9

Виходячи з результатів тестування, можна зробити такі висновки: розвиток 
екологічної культури в учнів 1–11-х класів мають доволі високий рівень. Школярі 
бажають пізнавати навколишній світ, взаємодіяти з ним, оберігати його, усвідом-
люючи, що не всі їхні дії спрямовані на вдосконалення навколишнього середо-
вища, а окремі з цих дій не є корисними Відповіді учнів свідчать про те, що вони 
готові брати активну участь у заходах, спрямованих на захист і збереження на-
вколишнього світу.

Все це дає змогу виховувати впевнену в собі, гармонійно розвинену особистість з 
високим рівнем екологічної культури.

Складовою екології є «екологія людини», завдання якої – збереження навколиш-
нього природного середовища, збереження й зміцнення здоров’я, розвиток фізич-
них та психічних можливостей людини. Експерти Всесвітньої організації охорони 
здоров’я визначають здоров’я як стан повного фізичного, психічного й соціального 
благополуччя. Тому для успішної реалізації проблемної теми школи пріоритетним 
напрямом роботи є збереження та зміцнення здоров’я учнів і вчителів, формуванню 
здорового способу життя. Намагаючись піднести значущість здоров`я в житті люди-
ни, у школі впроваджується соціальна реклама щодо формування здорового спосо-
бу життя учнівської молоді. Спочатку це був спільний захід школи та міського Центру 
соціальних служб для молоді «Стоп паління! Зона роботи легенів!». Далі до роботи 
було залучено Миколаївську асоціацію ВІЛ-інфікованих «Час життя», з якою 1 грудня 
в Міжнародний день боротьби зі СНІДом було проведено захід – захист плакатів 
«Ми обираємо життя». Також ця асоціація оформила для учнів фотовиставку «Люди, 
котрі живуть із ВІЛ-інфекцією» та провела лекцію за представленими фотоматері-

Продовження таблиці 5.4



ІНТЕГРАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНА ПЕДАГОГІКА 261

алами. Члени асоціації проводили лекції, тренінги щодо профілактики негативних 
проявів у молодіжному середовищі. За їх сприяння серед учнів були розповсюджені 
інформаційно-просвітницькі буклети з формування активної позиції, розвитку на-
вичок свідомого вибору здорового способу життя, попередження розповсюдження 
наркоманії та СНІДу. Класні керівники для організації роботи з батьками отримали 
посібник «Уроки для батьків, або Як допомогти дитині не вживати тютюн і алко-
голь», що має допомогти батькам у вихованні соціально й психологічно здорової 
дитини і, тим самим, впливати на свідомий вибір нею здорового способу життя.

Кілька років школа співпрацює з Товариством Червоного хреста. За їх допомо-
гою було організовано роботу загону волонтерів. Зустрічі учнів школи з волонтера-
ми сприяли формуванню установки на здоровий спосіб життя; засвоєнню знань про 
шкідливі звички та їхній вплив на організм людини; усвідомленню соціальної відпо-
відальності за власне здоров`я.

Школа не тільки залучає до своєї роботи громадські організації, а й бере участь 
у міських заходах із проблем формування здорового способу життя. Це і засідання 
Миколаївського прес-клубу Українського центру реформ «Формування толерантно-
го ставлення до людей, хворих на ВІЛ/СНІД», і міський семінар-практикум «Вихован-
ня в учнів свідомого ставлення до здоров’я», і участь у соціологічному опитуванні та 
створенні фільму щодо ставлення учнівської молоді до шкідливих звичок.

Негативні явища суспільного життя суттєво впливають на криміногенну ситуацію 
в молодіжному середовищі, спричиняють поширення асоціальних проявів у пове-
дінці дітей та молоді, зростання кількості скоєних ними правопорушень та злочинів. 
Зниження рівня здоров’я молоді має низку конкретних причин, і однією з них є її по-
ведінка. Дослідження показують, що поведінка перевищує вплив усіх інших чинни-
ків, які впливають на стан як фізичного, так і психічного здоров`я. Здатність учнів ро-
зуміти норми моралі та закон і відповідним чином поводитись не є природженою. 
Для того щоб вплинути на поведінку учнів, формувати правову свідомість, сприяти 
потребі в додержанні норм моралі та права, було розроблено відповідні заходи. 
Згідно з ними профілактична робота ведеться протягом всього навчального року, 
до якої залучаються фахівці Служби у справах неповнолітніх, працівники криміналь-
ної міліції, лікарі. Наприклад, проводився тематичний період «Ти – людина», одним 
із завдань якого було сприяння вихованню моральних засад поведінки. Конкурсна 
програма «Ти – людина», конкурс читців «Поспішай творити добро», виставка пла-
катів «Ми за мир без насильства!», виставка малюнків «Конвенція ООН про права 
дитини – очима дитини» – це ті заходи, які, на наш погляд, формують активну ді-
яльність, спрямовану проти чинників, що викликають відхилення у поведінці учнів.

Щороку здійснюється аналіз рівня вихованості учнів, який дає змогу відстежувати 
зміни у ставленні учнів до себе, однокласників, школи та активної громадської ді-
яльності. Це допомагає виявити учнів із низьким рівнем вихованості, а отже, схиль-
них до асоціальної поведінки. Таких учнів у школі не багато, а в цілому загальний 
рівень вихованості перевищує середній (2,38 за методикою суб’єктивного ставлення 
школяра до самого себе і до оточення (СОДСО))
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За визначенням науковців стан навколишнього середовища є ще одним чинником, 
який впливає на здоров`я людини. Значну частину часу учень проводить у школі, тому 
створення здорового середовища є важливим засобом у вихованні здорової дитини. 
Вирішуючи цю проблему, школа розпочала роботу зі створення екологічно чистого про-
стору – як внутрішнього (шкільних приміщень), так і зовнішнього (шкільного подвір`я). 
Ця робота ставила дві цілі: естетичну (використання квітів як прикрас для створення 
сприятливої психологічної атмосфери й отримання естетичної насолоди) та медичну 
(використання оздоровчих можливостей квітів). Можна зазначити, що перший етап зі 
створення екологічно чистого простору вже пройдено: озеленені всі шкільні коридори, 
поряд із туалетними кімнатами створено зелені куточки – своєрідні санітарні зони. Не 
оминули і класні кабінети: проведено конкурс на краще озеленення кабінету, за резуль-
татами пошуково-дослідницької роботи щодо вивчення впливу кімнатних рослин на 
здоров`я людини оформлено екологічні паспорти класів.

Традиційно у квітні – травні проводиться тематичний період «Екологія. Куль-
тура. Примирення». Виховні заходи: «Екологія та мода», «Мандрівка на еколо-
гічному експресі», «Ми та природа», захист плакатів «Збережемо рідну Землю», 
інтелектуальні екологічні ігри та ін. виконують не тільки просвітні, розвиваль-
ні функції, а й сприяють вихованню екологічної моралі, світогляду, свідомості, 
формують такі поняття, як «екологія здоров`я», «екологія душі». Набуті знання 
з проблем екології, досвід «екологічної поведінки» учні демонструють, беручи 
участь у міських екологічних акціях: «Парки – легені міста», «Збережемо ліси для 
нащадків», «Розквітай, мій рідний Миколаїв» та ін. Виконуючи завдання акцій, 
учні виготовляють листівки-звернення, в яких наголошують на неприпустимості 
забруднення середовища, споживацького ставлення до природи; залучаються 
до дослідницької діяльності щодо вивчення використання зелених рослин у шу-
мопоглинаючих насадженнях, насадженнях антимікробної дії, насадженнях – ін-
дикаторах забрудненого середовища.

Велика увага у процесі дослідно-експериментальної роботи приділяється форму-
ванню соціальної активності учнів, без якої неможливі рішучі дії щодо збережен-
ня, охорони, зміни навколишнього середовища. Участь у таких заходах, як обласна 
науково-освітня акція «Лишайники – біоіндикатори довкілля»; обласний конкурс – 
огляд «Презентація екологічної стежки»; обласний конкурс фотографії «Мій рідний 
край – перлина України»; міський екологічний конкурс «Екологічна стежка – просвіт-
ницький кабінет в природі», присвячений 80-річчю юннатівського руху в Україні, на 
наш погляд, має сприяти: соціалізації учнів; залученню їх до суспільно необхідної 
природоохоронної діяльності; вихованню екологічно грамотної поведінки в навко-
лишньому середовищі; розвитку ініціативи та активізації пізнавальної діяльності; 
реалізації творчих здібностей та духовного збагачення особистості.

Дослідження рівня соціалізації особистості (методика проф. М. І. Рожкова «Ви-
вчення соціалізованості особистості учнів», «Рівень соціальної адаптації випускни-
ків») показали, що рівень соціальної адаптації, який передбачає пристосування до 
характеру навчання, міжособистісних стосунків, екологічного та культурного середо-
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вища, умов проведення дозвілля, побуту достатньо високий; 72 % школярів 5–10-х 
класів мають високий рівень автономності, тобто легко сприймають певні навички 
та поняття, спрямовують практичну соціальну діяльність на розвиток суспільства та 
самовдосконалення; 55 % школярів виступають ініціативними носіями й провідни-
ками норм, принципів та ідеалів суспільства, що втілюється в суспільно корисній ді-
яльності з реалізації прогресивних гуманістичних ідеалів; 66 % учнів мають високий 
рівень розвитку гуманістичних ідеалів.

Результати психологічної діагностики школярів. Виходячи з основних за-
вдань експериментальної роботи школи, психологічні дослідження було спря-
мовано на діагностику загального розвитку дитини та вплив на цей розвиток 
інтегративно-діяльнісної технології «Росток». Для проведення досліджень ви-
користано такі методики:

— «Кільця Лондольта» – діагностика сталості, розподілення та обсягу уваги;
— «Виключи зайве» – діагностика вербально-логічного мислення;
— «Вивчення 10 слів» (Р.С. Нємов);
— «Кола» – вивчення графічної уяви;
— «Графічний диктант» (Д. Б. Ельконін) – діагностика графічних вмінь;
— «Дитячий опитувач неврозів» (В. В. Сіднєв);
— «Визначення професійного типу особистості»;
— «Діагностика стратегій вирішення конфліктних ситуацій» (Д. Джонсона, 

Ф. Джонсона);
— «Оцінка шкільної мотивації учнів початкових класів» (Н. Лусканова);
— «Розв’язання задач» (А. З. Зак);
— «Коректурна проба» (тест Бурзона);
— «Тип темпераменту» (Г. Айзенк).
Якісний аналіз результатів досліджень дає змогу зробити висновки, що учні, 

які навчаються за програмою «Росток», випереджають своїх однолітків у розвитку 
пам’яті, уваги, мислення. У цих дітей на вищому рівні сформовані навички логічних 
операцій, гнучкість і швидкість мислення, вони вміють планувати свою діяльність 
(будувати алгоритми розв’язання завдань), здатні до рефлексії. Достатньо високий 
рівень шкільної мотивації дає школяру можливість показати себе з кращого боку, 
спонукає його до активнішого збирання, переробки та запам’ятовування необхідної 
інформації і її використання для своєї діяльності.

Порівняльний аналіз розвитку психологічних функцій свідчить, що в учнів, котрі 
навчаються в експериментальних класах, стабільно зростає рівень розвитку мислен-
ня, пам’яті, разом із тим у 4-му класі дещо знижується рівень розвитку уваги, що 
пояснюється психологічними властивостями учнів цього віку.

Дослідження рівня невротизації учнів показало, що загальний рівень невротиза-
ції учнів знизився з 7,37 до 7,24, значно зменшився показник шкільної тривожності 
з – 6,76 до 5,1.

У результаті дослідження акцентуацій характеру підлітків з’ясовано, що 68 
% школярів, котрі навчаються за програмою «Росток», мають яскраво виражені 
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організаторські та лідерські здібності, комунікабельність, високу потребу в ак-
тивній діяльності. 23 % школярів мають загострене емоційне сприйняття того, 
що відбувається навколо, вони спроможні пропускати через себе думки та діяль-
ність оточення. 72 % підлітків уміють працювати в колективі, підпорядковувати 
свої особисті інтереси інтересам колективу, свідомо намагаються здобути успіх 
у загальній справі.

Висновки
Аналіз моніторингу експериментальної роботи показує таке.
Інтегративно-діяльнісна технологія навчання, яка була використана нами у процесі 

експериментальної діяльності за програмою розвитку дітей «Росток», сприяє:
— розвитку інтелектуальних функцій школярів;
— інтересу до пошуково-дослідної роботи учнів і вчителів, глибокому засвоєнню 

знань, збереженню здоров’я школярів;
— розширенню можливості ранньої профілізації учнів старшої школи;
— розвитку вольової, емоційної, соціальної сфер особистості;
— розвитку творчої діяльності школярів.
— формуванню екологічної культури особистості;
— зниженню рівня невротизації;
— формуванню здорового способу життя;
— соціалізації особистості школярів.

ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ШКОЛИ
Випускник школи – духовна, творча, психічно та фізично здорова особистість, яка 

вільно почуває себе в навколишньому світі, може адаптуватися до його змін, має 
особисте сприйняття того, що відбувається навколо.

Випускник школи:
1. Засвоює знання з навчальних дисциплін в обсязі, який перевищує держав-

ний стандарт.
2. Має високі навички діяльності відповідно до вимог підготовки за одним із про-

філів школи.
3. Порядний, чесний, чуйний, із почуттям власної гідності, поглядами, які гото-

вий не тільки висловлювати, а й захищати; з повагою ставиться до власних поглядів, 
прав та інтересів інших людей.

4. Має стійкий пізнавальний інтерес, вміє самостійно здобувати знання, вико-
ристовуючи словники, довідкову літературу, виділяти необхідні знання із засобів 
масової інформації; вільно спілкується з оточенням.

5. Спроможний розподіляти час у навчальній та трудовій сферах діяльності, володіє 
навичками планування; готовий до саморозвитку, організації своєї праці відповідно до 
алгоритмів, інструкцій, пам’яток на підставі знань наукової організації праці.

6. Має глибоке розуміння й особистісне сприйняття життєво важливих проблем, 
які стоять перед сучасним суспільством.
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7. Володіє навичками співпраці, організаторськими здібностями, усвідомленим 
прагненням до успіху загальної праці.

8. Має цілісне бачення світу, сформоване на основі інтегративних предметів при-
родничо-наукового, гуманітарного, історико-культурного, естетичного циклів; усві-
домлює місце людини у світі як ланки біосфери, сприймає живу природу як само-
стійну цінність, ставиться до неї як до сумісної спадщини всього людства.

9.  Знайомий із досягненнями світової культури, яку сприймає як цінність; із пова-
гою ставиться до національної культури.

10. Уміє працювати з комп’ютером, оргтехнікою, знайомий з елементами про-
грамування.

11. Володіє кількома іноземними мовами.
12. Має добрий естетичний смак, володіє навичками ораторського мистецтва; 

може удосконалювати свій фізичний розвиток.

СХЕМА ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ І СОЦІУМУ

5.5. ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ІНТЕГРАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ ХУДОЖНЬОЇ 
КАРТИНИ СВІТУ З ДОСВІДУ РОБОТИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 

ШКОЛИ № 287 М. КИЄВА

Основою реалізації інтегративного принципу використання різних видів мисте-
цтва у формуванні в учнів цілісної художньої картини світу є опанування специфіки 
їх засобів. Інтеграція має відбуватися на двох рівнях: теоретичному (рівень знань та 
понять) і емпіричному (субактивні міжсенсорні асоціації, які виникають у процесі 
художнього сприйняття). Провідним принципом викладання мистецьких дисциплін 
є стимулювання потреби у творчому самовираженні учнів.
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В основу вибору теми інноваційної діяльності школи № 287, спрямованої на 
формування в молодших школярів цілісного сприйняття навколишнього світу, 
було покладено наукову ідею про результативність використання різновидів 
мистецтва з метою стимулювання емоційно-чуттєвих форм осягнення дійсно-
сті. Сьогодні чітко усвідомлюється їхня роль у розвитку суб’єкта навчального 
процесу.

Мистецтво вдосконалює здатність бачити, відчувати, споглядати. Мистецькі 
твори пропонують художні образи, безпосередньо звернені до сенсорної сфери 
учня й спрямовані на те, щоб «захопити» його, примусити співчувати та співпере-
живати, нагадати про гармонії всесвіту, недосяжні системному аналізові. Окрес-
лені функції мистецтва зумовлюють його ефективність у формуванні світосприй-
няття особистості.

Незважаючи на таку особистісну природу світогляду, тривалий час його зміст 
обмежувався одновимірним ідеологічним підходом, побудованим на принципах 
догматизму і схоластики педагогічних процесів. Окрім ідеологічного аспекту акту-
альним для освіти було формування наукового світогляду, тобто звернення до сфе-
ри знань і почуттів учнів. Це нерідко призводило до нав’язування учням певного 
спрямування думок без їх перетворення на власні переконання, гальмувало глибоке 
індивідуальне осягнення кожним суб’єктом духовних цінностей.

Водночас знання про світ ширші за будь-які ідеологічні уявлення й наукові зако-
номірності. Різноманітні відношення в системі «природа – суспільство – людина» 
розвиваються в єдності раціональних та емоційних форм осягнення дійсності, за-
гальних і неповторно-суб’єктивних. Справедливість цього твердження доводить той 
факт, що в структурі світоглядної орієнтації людини розрізняють світосприйняття, сві-
тоспоглядання, світорозуміння. Світовідчуття, світоспоглядання та світосприйняття 
належать до емоційно-почуттєвої сфери, яка завжди є неповторно індивідуальною, 
і лише одна зі структур – світорозуміння – до раціональної сфери людини. Усі вони 
не існують у «чистому вигляді», оскільки цілісна структура світогляду узагальнює різ-
норівневі уявлення про світ, спрямованість подій у світі, сенс людського життя тощо. 
Залежно від того, яке місце посідають ці образи у структурі суспільної свідомості 
людини, виокремлюються філософський (або ідеологічний), науковий (формується 
точними науками), релігійний світогляди.

У системі загальної освіти, як правило, передбачалося формування наукового й 
філософського різновидів світогляду. Щодо художнього, то завдання його форму-
вання в учнів ніяк не фіксувалося традиційною педагогікою. Навіть в офіційних про-
грамних документах не йшлося про реалізацію світоглядної функції мистецтва, його 
виховна та розвивальна функції зазначалися, а світоглядна обмежувалася відповід-
ними вміннями й навичками.

З позиції інтегративно-діяльнісного підходу, однією з провідних тез якого є роз-
криття в навчально-виховному процесі цілісної та гармонійної картини світу, збага-
ченої розмаїттям відчуттів, із повноцінним відтворенням у ній різноманітних явищ 
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культури, змінилося й розуміння світоглядної функції мистецтва як синтезу чуттєвих 
образів, які сприяють сенсорному розвитку особистості.

Викладені вище позиції було акцентовано у визначенні концептуальних поло-
жень експериментальної роботи, якими є:

— інтегративний підхід до викладання мистецьких дисциплін;
— оволодіння розмаїттям художньо-мовних засобів мистецтва.
Поряд із набуттям знань емоційно-чуттєві форми осягнення дійсності мистецтво 

спонукає до особистісного переживання навколишніх явищ, таким чином допомага-
ючи усвідомити їх розмаїття. Саме такі форми пізнання властиві мистецтву, яке на-
буває більшої ваги в галузі педагогічних знань як своєрідний регулярний інструмент 
впливу на становлення особистості.

Наведемо окремі напрями, види, методи, прийоми художнього виховання, інте-
грованого у навчальний процес школи.

1. Музична творчість: пісенна, музично-ігрова, танцювальна, імпровізація на 
музичних інструментах. Музично-освітня діяльність: Сприймання музики, спе-
ціально створеної для слухання, сприймання музики; музично-драматичні ігри 
для розвитку сенсорних здібностей. Виконавство: спів, музично-ритмічні рухи, 
гра на дитячих музичних інструментах. Формування знань загального характеру 
і спеціальних знань, пов’язаних з різними видами музичної діяльності.

Характеристика окремих методів і прийомів музично-естетичного виховання: 
художнє виконання твору як метод залучення до музичної культури українського 
народу; наочно-виразна демонстрація виконання; пояснення і розповідь як емо-
ційно-образний прийом ознайомлення з музикою.

2. Народна музично-пісенна творчість
Жанрова характеристика української народної пісні. Обрядові: зимові (колядки, 

щедрівки), весняні (веснянки, гаївки), літні (купальські, петрівочні, жниварські). Ро-
динно-звичаєві: колискові й весільні пісні, похоронні плачі. Родинно-побутові – пісні, 
в яких оспівується людська праця, ремісницькі та робітничі пісні. Соціально-побуто-
ві; історичні, кріпацькі, козацькі, рекрутські, наймитські. Пісні – балади, жартівливі, 
танцювальні, коломийки.

Специфіка застосування обрядових родинно-побутових, соціально-побутових пі-
сень у національному вихованні учнів.

3. Народна хореографія. Ознайомлення з походженням та розвитком народного 
танцю, національною самобутністю українського народного танцю, регіональними 
особливостями народного танцю й українського національного костюма.

Класифікація танців за системою походження назви окремих танців.
1. Від назви форми танцю: зірка, кривий танок.
2. Від назви суспільної верстви: козачок, чумак, опришки.
3. Від назви руху: гопак, тропан, повзунець.
4. Узагальнені уособлення: Микола, Катерина.
5. Від професії – бондар, коваль, шевчик, стельмах.
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6. Від назви трудових процесів – рукодільниці, льон, мак.
7. Від національності – польки, козачки.
8. Від назви місцевості – гуцулка, подолянка.
Специфіка використання всього різновиду українських танців у національному 

вихованні дошкільників.
4. Образотворче мистецтво. Образотворче мистецтво як відображення реальної 

дійсності в художніх образах. Вираження художником свого ставлення до життя за-
собами форми, кольору, композиції.

Значення живопису в патріотичному вихованні дошкільника. Види живопису 
(станковий, театрально-декораційний, монументальний).

Жанри картин: історичний, батальний, міфологічний, побутовий, пейзажний, 
портретний, натюрморт.

Зміст ознайомлення учнів із мистецтвом живопису. Ознайомлення дітей з ре-
продукціями картин: формування здібностей художнього бачення картин, цілісності 
сприймання їхнього змісту й розвиток естетичних почуттів та уявлень; виховання ес-
тетичних оцінок; виховання інтересу та поваги до національного мистецтва.

Методичні прийоми ознайомлення дітей з живописом: художньо-образне пере-
давання змісту картини вчителем; постановка запитань, орієнтованих на виявлення 
розуміння дітьми змісту картини та засобів її виразності; «уявні подорожі у світ кар-
тини», поєднання читання художнього твору й розглядання картин; розповідь про 
життя художника.

5. Театральне мистецтво. Специфіка театрального мистецтва.
Драматургія – основа театру. Сценічний образ спектаклю. Театр і глядач.
Розвиток театрального мистецтва в Україні. Театр і школа.
Завдання національного виховання учнів із засобами театрального мистецтва.
Ознайомлення учнів із театральною майстерністю. Робота над голосом, рухами, 

інтонацією.
Участь учнів у театральних гуртках. Уміння драматизації літературного твору. Чи-

тання в образах, ролях тощо.
Театральна майстерність – основа педагогічної майстерності. Використання різ-

них сценічних прийомів у роботі з дитячим колективом.
Окрім проведення уроків образотворчого мистецтва й музики, хореографії, екс-

периментом передбачалася організація позаурочних знань театрального гуртка, 
спрямованого на інтеграцію мистецьких знань і особистісних уявлень у художньо-
му синтезі, який розкриває процеси взаємопроникнення засобів виразності (візу-
альних, слухових, пластичних), ефект їх трансформації в єдине ціле полісенсорного 
впливу на емоційно-почуттєву сферу учнів.

Відомо, що театр перетворює окремі мистецтва як його складові на новий тип 
специфічної образності, з притаманним цьому поєднанням мовно-виражальних 
засобів, які викликають у процесі сприйняття нашарування пов’язаних між со-
бою відчуттів. Наприклад, він не механічно поєднує мистецтво маленького акто-
ра, режисури, музики, живопису, а надає їм іншої якості як компонентам синте-
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тичного сценічного образу, що підпорядковується єдиному художньому задуму 
й архітектоніці його творчої реалізації. Завдяки цьому окремі засоби виразності 
набувають ширшого системного значення, пронизуючи всі елементи художнього 
синтезу. Так, музична інтонація спрямовує темпоритм акторської мови, темброву 
палітру звучання всієї дитячої вистави, образи живопису визначають просторову 
композицію драматичної дії, пластику рухів. У такий спосіб взаємопроникнення 
окремих видів мистецтва зумовлює їх збагачення і допомагає усвідомити зв’язки 
художньої мови.

Отже, на прогностичному етапі експерименту проводились педагогічні спостережен-
ня, мета яких полягає у встановленні характеру художньо-пізнавальної діяльності учнів, 
а саме процесу засвоєння ними основних засобів виразності з різних видів мистецтва.

Дидактичними етапами такого засвоєння були:
— сприйняття художнього матеріалу, його осмислення;
— запам’ятовування елементів художньої мови та їхніх міжсенсорних ха-

рактеристик;
— використання засобів художньої мови у виконанні завдань, спрямованих на 

творче самовираження.
При цьому враховувалась роль кожної з названих ланок процесу засвоєння ху-

дожньої мови, їх порівняна самостійність у розвитку здатності до творчого самови-
раження опанованими засобами мистецтва.

Одержані результати відтворюють такі узагальнення:
• Основою реалізації інтегративного принципу використання різновидів мисте-

цтва у формуванні в учнів цілісної художньої картини світу є опанування специфіки 
мовно-виражальних засобів.

• Інтеграція має відбуватися на двох рівнях: теоретичному (рівень знань та по-
нять) й емпіричному (суб’єктивні міжсенсорні асоціації, які виникають у процесі ху-
дожнього сприйняття).

• Провідним принципом викладання мистецьких дисциплін є стимулювання по-
треби у творчому самовираженні учнів.

• Доцільними видами творчого самовираження слід вважати використання вза-
ємозв’язку зорово-слухових уявлень для комплексної характеристики явищ навко-
лишнього світу та їхньої сенсорної диференційованої вербальної оцінки.

• Проведено локальні спостереження позитивного впливу інтегрованого ви-
вчення мистецтва на загальну успішність учнів.

Було також апробовано краєзнавчі мистецькі проекти, організація та розро-
блення яких конституюються на розумінні того, що мистецьке краєзнавство в сис-
темі шкільної краєзнавчої освіти покликане сформувати вибіркове ставлення осо-
бистості до загальновідомих стандартів, громадянську соціалізацію з урахуванням 
таких аспектів: передавання соціального досвіду підростаючому поколінню; усві-
домлення учнем соціокультурного досвіду; творчість молодого покоління.

Робота над краєзнавчими мистецькими проектами націлена на вивчення й 
пропаганду культури та мистецтва рідного краю задля формування в молодого 
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покоління громадянськості, патріотизму, національної самосвідомості, вихован-
ня усвідомлення причетності до рідної землі, поваги до своєї історії, культури, 
мови, тобто з метою громадянської соціалізації учнів, оскільки інтеграція індиві-
да в суспільство неможлива без «спілкування» з мистецтвом та культурою рідно-
го краю. Мистецтво, яке є художнім відображенням дійсності, сприяє збагачен-
ню соціального та особистісного досвіду індивіда, впливає на процес формуван-
ня естетично-ціннісної сфери молодого покоління, допомагає визначенню мо-
ральних підвалин підростаючого покоління, дає учням можливість максимально 
самореалізуватися.

Методологічними засадами впровадження мистецького краєзнавства в систе-
му шкільної краєзнавчої освіти визначено:

1) посилення соціокультурної спрямованості дисциплін гуманітарного циклу зав-
дяки введенню матеріалів із мистецтва рідного краю в навчальний процес;

2) наголос у процесі соціалізації учнів на пошуково-дослідницькій і культур-
но-просвітницькій роботі в галузі мистецького краєзнавства;

3) забезпечення широкого взаємозв’язку та взаємодії діяльності загальноосвіт-
нього закладу з громадянської соціалізації учнів засобами мистецького краєзнав-
ства з різними соціальними інститутами.

У школі № 287 м. Києва проводились дослідження умов та комплексний моніто-
ринг розвитку творчої особистості учня у процесі впровадження інтегрованого під-
ходу до формування цілісної художньої картини світу при застосуванні здоров’язбе-
рігаючих технологій навчання і виховання. Дослідження показали, що значній кіль-
кості учнів (30 % усіх досліджуваних) притаманний творчий рівень діяльності, який 
передбачає усвідомлення й засвоєння системи міжпредметних понять, уміння ана-
лізувати і прогнозувати, застосовувати здобуті знання в нових ситуаціях, уміння про-
ектувати власну діяльність.

Передбачалось інтегроване вивчення різноманітних предметів. Спостереження 
доводять ефективність цієї програми і навіть позитивний вплив математики на роз-
виток почуття гармонії та краси.

Інноваційна діяльність включала вивчення особливостей художньо-естетичного 
розвитку на уроках музики та художньої праці. Дослідження показало, що саме сти-
мулює прояв особистої думки, вміння відстояти свою позицію, вміння її довести, 
вміння самовиразитися. Власна діяльність учнів стала запорукою глибоких пережи-
вань, естетичної насолоди, високих художніх смаків і переконань.

Ми дійшли висновку, що чим ширший емоційно-естетичний досвід учня, тим 
більша можливість розрізнення відтінків естетичних настроїв. Тому розвиток емо-
ційної сфери дітей має відбуватися шляхом поетапного розширення кола естетичних 
емоцій. Використовувались такі методи і прийоми діагностики:

1. Прийоми «Створи образ», де дітям пропонується скласти завдання на основі 
власних спостережень за змінами настроїв, почуттів у різних життєвих обставинах, 
про особливості емоційного стану тварини.
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2. Сюжетно-рольові ігри, в яких через відповідну ситуацію відбувається своєрід-
не «проживання» учнями змісту завдання.

3. Серії уроків-настроїв: «сумую», «святково», «поетично», «добро», «зло».
Естетичні переживання супроводжуються напруженням інтелектуальних сил. 

Вони являють собою органічний сплав естетичних переживань і пізнання та втілю-
ються в оцінному ставленні до різних явищ з позиції рівня розвитку особистості, її ес-
тетичних потреб, смаків, ідеалів, єдність емоційного і раціонального спонукає шко-
лярів красиво мислити і висловлювати свої думки. За словами В. О. Сухомлинського, 
«убогість слова – це убогість думки, а убогість думки веде до моральної, інтелекту-
альної, емоційної, естетичної товстошкірості» [492, с. 307].

Таким чином, емоційно-естетичне забарвлення навчання – та ознака, яка найточ-
ніше характеризує сутність естетичного почуття. Такий висновок ми можемо зроби-
ти, аналізуючи результати щодо використання епітетів під час опису запропонова-
них предметів.

Виявилась цікава тенденція, що кількість використаних епітетів зростає з кожним 
класом. Найважчим завданням стало «оцінити самого себе». Учні використовували, 
як правило, одноманітні характеристики – хороший, добрий, кмітливий, гарний. Са-
мохарактеристики переважно відповідали учневі, але траплялись і завищені, і зани-
жені самохарактеристики.

Дібрані епітети для мами мали позитивно-емоційне забарвлення у всіх учнів. 
Учні звертали увагу на зовнішні ознаки мами, і лише інколи – на особливості харак-
теру, настрою.

Перед учителями завжди стоїть завдання збагачення словника учнів мистецьки-
ми термінами, а також навчання дітей використовувати їх у повсякденному житті.

Оригінальною була методика щодо виявлення впливу математики на есте-
тичний розвиток дітей, адже, одним із напрямів під час вивчення математики 
є колористика. Учням було запропоновано закінчити і розфарбувати початий 
орнамент, а потім створити власний. Результати методики підтвердили, що ес-
тетичний розвиток учнів постійно прогресує. Слід зауважити, що самостійно 
створений орнамент характеризується більшою оригінальністю, красою й гар-
монійністю, ніж виконаний за поданим початком. Це можна пояснити тим, що 
в учнів добре розвинена творча уява, і вони, використовуючи набутий досвід, 
виходять за межі реального, а тому фантазують на високому рівні. Але не у всіх 
класах, звичайно, можна про це говорити. Важко створювати власний орна-
мент учням перших класів.

Дані дослідження підтверджують гіпотезу, що навчання в класах за Комплексною 
програмою розвитку дітей «Росток» сприяє художньо-естетичному розвитку 
кожного учня.

У ході дослідження учням було запропоновано створити образ мами і образ себе 
самого. Поступово у процесі виконання завдання виникали чудові й неповторні об-
рази. Наприклад: образ мами – крапля води, серце, річка; образ «Я» – кульбабка, 
кит, хмарка.
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Найчастіше учні зображували ці образи у вигляді квітки, сонечка, метеликів, кі-
шок. Це пояснюється частим використанням слів у повсякденному житті кожної сім’ї.

Дослідження підтвердило, що знайомство з різними видами мистецтва в 
їх взаємодії значно збагачує й розширює емоційний світ молодших школярів, 
формує культуру естетичних переживань і співпереживань, залучає до склад-
ного світу багатогранних почуттів художників, композиторів, поетів, письмен-
ників.

Сформованість в учнів естетичних почуттів, уміння їх висловити – крок у фор-
муванні естетичного ставлення до мистецтва, а в подальшому – й до навколиш-
нього світу.

Програма «Росток» передбачає в школі ІІІ ступеня профільне навчання. З метою 
вивчення пізнавальних інтересів для здійснення профорієнтаційної роботи, яка за-
безпечує умови для самовираження школяра, було проведено психологічне дослі-
дження.

Аналіз результатів дослідження вказує на те, що класи, які працюють за ін-
тегративно-діяльнісною технологією навчання (програма «Росток»), у більшості, 
орієнтовані на театрально-художню діяльність. Також учням цих класів подо-
бається займатися історико-географічною діяльністю. Не байдужі учні до спор-
тивної діяльності.

Все це вказує на те, що напрями роботи школи (естетичний, спортивний) ефек-
тивно впливають на формування пізнавальних інтересів учнів, а також стимулюють 
учнів до поглиблення інтересів у цих сферах діяльності.

Водночас школа впроваджувала програму «Здоров’я» (доктора педагогічних 
наук, професора О. Д. Дубогай), у процесі якої досліджувались:

— розвиток рухової активності учнів початкової школи;
— вплив на рівень розумової працездатності;
— формування стереотипу правильної осанки, підвищення ефективності навчан-

ня за рахунок дихально-суглобної гімнастики;
— ставлення учнів до фізичної культури як фактора зміцнення здоров’я методом 

використання «Щоденника зміцнення здоров’я».
Результатом упровадження програми «Здоров’я» стала постійна зацікавлена 

участь школярів у спортивних змаганнях різного рангу з різних видів спорту.
Виховну діяльність школи забезпечує «Естетичний центр», який дає можливість 

дітям розвивати свої творчі здібності в позаурочний час.
Потужний виховний вплив мають дитяча організація «Плай» та учнівська органі-

зація самоврядування «Форт», силами якої випускається періодична газета «Новини 
Форту». У школі працює філія музичної школи за класом фортепіано і гітари; учні 
постійно виступають на шкільних святах, концертах.

Клуб батьків «Росток» суттєво допомагає й сприяє вихованню підростаючого по-
коління. Саме спільна праця і турбота про дітей дає паростки гармонійного розвитку 
дитини, допомагає творчому самовираженню.
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Якість знань у класах «Росток» порівняно з контрольними класами на 10–20 % 
вища. Показники класів «Росток» мають якість знань 90–100 %, контрольні класи 
– не вище 87 % (мистецтво, природознавство), з математики та української мови 
– 73–80 % відповідно.

Це підтверджує те, що інтегративно-діяльнісна педагогіка дає можливість роз-
вивати навички критичного мислення, які охоплюють: формування оригінальних 
думок; можливість вибору між кількома ідеями; вирішення поставлених проблем, 
обговорення ідей; «відкриття» учнями знань; вміння висловлювати свої думки, не 
боятися помилитися; вміння слухати інших; можливість навчатися, доводити пра-
воту власних висновків у дискусіях з іншими тощо. Дослідна програма допомагає 
зацікавити дітей новими ідеями, заохочує до дослідження, пізнання нового, вчить 
спілкуватися.

Всебічно розвинена особистість – це не тільки високий рівень знань, умінь та нави-
чок, а й високий потенціал творчого, морального, фізичного, психологічного розвитку та 
здоров’я. Тому для загальної комплексної оцінки розвитку особистості кожного школяра 
й класу в цілому розроблено моніторинг. Визначено п’ять критеріїв оцінки:

— рівень знань, умінь та навичок (середній бал з основних предметів);
— рівень творчого розвитку (за такими параметрами: загальна оцінка з образот-

ворчого мистецтва, музики, творча активність, а саме участь у виставках, художній 
самодіяльності; творче мислення, комунікативно-творчі здібності);

— рівень морального розвитку (відповідальність і надійність, самосвідомість, 
культура спілкування, доброта, правдивість);

— рівень індивідуально-психологічного розвитку (спостережливість, уважність, 
працелюбність, самостійність, швидкість мислення);

— рівень розвитку фізичної культури дитини (загальна оцінка з фізичної культу-
ри, активність на уроці, участь у змаганнях, ступінь відповідності за тестами рухового 
віку – паспортному, робота з «Щоденником зміцнення здоров’я»).

Простеживши протягом останніх трьох навчальних років усіх учнів, що беруть 
участь в експерименті, маємо такі результати.

Рівень творчості зберігається на тому ж найвищому творчому рівні у 8-х класах; у 
трьох класах (5-А, 6-А, 8-Б) кількість дітей, в яких підвищився рівень активності, вмін-
ня імпровізації, нестандартного мислення, – збільшилася,.

Педагогічним колективом школи були досягнуті такі результати науково-дослід-
ної та експериментальної роботи:

— діагностовано художньо-естетичний розвиток учнів, пізнавальні інтереси уч-
нів 7–10-х класів з метою профілізації навчання;

— вивчено педагогічний вплив на розвиток особистості;
— запроваджено взаємозв’язок розвивального навчання із систематичною ро-

ботою «Школи здоров’я і розвитку дітей»;
— проаналізовано методи викладання курсів «Мистецтво», «Навколишній світ», 

«Театральне мистецтво»;
— апробовано програму «Театральне мистецтво» для 5–7-х класів;
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— видано збірку дитячих творів;
— запроваджено в роботі школи систему внутрішньошкільного контролю за 

програмою «Росток». Аналіз результатів роботи педагогічного колективу дозволяє 
стверджувати, що спрямування навчально-виховного процесу на інтеграцію і діяль-
нісні форми його реалізації є продуктивними та перспективними.
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ГЛОСАРІЙ

Авторські навчальні програми — складова програмно-методичного забезпечення освіт-
нього процесу навчально-виховного закладу (школи, дитячого садка тощо). Для них харак-
терні оригінальні концепції та зміст. Запровадженню А. н. п. передують експертиза, апроба-
ція, сертифікація тощо.

Авторські освітні технології — розроблені педагогами-практиками технології, в яких у 
різних варіантах поєднано адекватні змісту і цілям різнорівневого й різнопрофільного нав-
чання структурно-логічні, інтеграційні, ігрові, комп’ютерні, діалогові, тренінгові технології.

Аксіологічний (грец. axios —- цінний і logos — слово, вчення) аналіз — членування за-
гального процесу на окремі самооцінні дії (кроки).

Антиінноваційні (грец. anti — проти і англ. innovate — запроваджувати нововведен-
ня) бар’єри — зовнішні або внутрішні перешкоди, які заважають провадженню іннова-
ційної діяльності.

Базова освіта — суспільно необхідний рівень загальноосвітньої підготовки, який передбачає 
всебічний розвиток і ціннісно-етичну орієнтацію особистості, формування загальнокультурної ос-
нови її освіти, громадянського та професійного становлення.

Варіативний (лат. variatio — відмінність) компонент в освіті — навчальні програми, що 
обираються в межах освітньої програми навчально-виховного закладу.

Взаємодія педагога і вихованців у педагогічному процесі — взаємний вплив дорослого 
і дітей, у процесі якого здійснюється їхній взаєморозвиток. Каналами взаємодії у педагогіч-
ному процесі є діяльність і стосунки вихователя й вихованців. Модель педагогічної взаємодії 
визначає характер педагогічної системи.

Виховна система — умовно об’єднаний комплекс виховних цілей, людей, що реалізують 
їх у процесі цілеспрямованої діяльності, відносин між її учасниками, освоєного середовища 
й управлінської діяльності із забезпечення життєздатності цієї системи.

Виховні цілі — цілі, що відповідають формуванню соціальних і особистісних якостей, 
а також ціннісно-смислових ставлень людини до навколишнього світу і самої себе.

Відкрите навчання — спосіб організації навчальної роботи в школах (здебільшого по-
чаткових), який передбачає відмову від класно-урочної системи й оцінювання успішності на 
основі заданих норм, гнучку, відкриту організацію навчального простору, змінний склад на-
вчальних груп, вільний вибір учнем видів і способів навчальної роботи. В. н. сприяє форму-
ванню позитивної мотивації дітей, емоційно насиченої атмосфери стосунків учителів і учнів. 
Таке навчання було поширене на початку 60-х років XX ст. у Великій Британії, а в 70-ті роки й 
в інших країнах.

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності — особливий особистісний стан, який 
передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльно-
сті, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності 
до творчості й рефлексії.

Дидактична (грец. didaktikos — повчальний) система — сукупність елементів (мета, 
дидактичні принципи, зміст, форми організації і методи навчання), що утворюють єдину 
цілісну функціональну структуру, орієнтовану на досягнення цілей навчання.

Дидактичне програмування — один із підходів до конструювання освітніх процесів і 
систем, пов’язаний з поетапним визначенням необхідної інформації, елементарних проце-
дур її засвоєння та контролю. Особливого поширення набуває у зв’язку з упровадженням 
комп’ютерів і навчальних пристроїв.
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Диференціація (лат. differentia — відмінність) освіти — процес у сучасній освіті, що забез-
печує різноманітність форм навчання, які дають змогу максимально враховувати індивіду-
альні можливості, інтереси, нахили, ціннісні та професійні орієнтації тих, хто навчається. Ба-
зується на прийнятті психологічних відмінностей між індивідами і групами людей (за статтю, 
віком, соціальною належністю тощо).

Діагностика (грец. diagnostikos — здатний розпізнавати) інноваційної діяльності педаго-
га — сукупність способів вивчення й оцінювання професійної готовності педагога до реаліза-
ції інноваційної діяльності.

Духовний зародок — модель психічного розвитку дитини, який, будучи вродженою її 
психічною сутністю, виявляє себе лише у процесі розвитку. Автором терміна є М. Монтессорі.

Експеримент (лат. experimentum — проба, досвід) — метод дослідження, що передбачає 
виокремлення суттєвих факторів, які впливають на результати педагогічної діяльності, дає 
змогу варіювати ними задля досягнення оптимальних результатів; контрольована педагогіч-
на діяльність, спрямована на створення та апробування нових технологій навчання й вихо-
вання, розвитку дітей, управління навчально-виховним закладом.

Експериментальні школи — навчально-виховні заклади, призначені для обґрунту-
вання, розроблення або перевірки нових педагогічних ідей, вивчення практичного дос-
віду педагогів.

Експертна рецензія — заключне судження експерта про рецензований інноваційний 
проект (його актуальність, відповідність цілей об’єктивним потребам і тенденціям розвитку 
освіти, чіткість визначення цілей тощо).

Екстенсивні (лат. extensivus — розширюючий) інновації — інновації, що базуються на за-
лученні додаткових потужностей (інвестицій) нових засобів, обладнання, технологій, капіта-
ловкладень тощо; нарощують кількісні характеристики педагогічного продукту переважно 
за рахунок нових інформаційних технологій, перерозподілу часу на різні види навчальної 
діяльності, диференціацію та індивідуалізацію роботи з учнями.

Життєвий цикл (грец. kyklos — коло) нововведення — процес проходження етапів 
нововведення: виникнення (старт); швидке зростання (у боротьбі з опонентами, консер-
ваторами, скептиками); зрілість; освоєння; дифузія (проникнення, розповсюдження); на-
сичення (освоєння багатьма людьми, проникнення у всі частини педагогічного й управ-
лінського процесів); рутинізація (тривале використання новації, внаслідок чого вона для 
багатьох стає нормою); криза (вичерпаність можливостей застосувати новацію в нових 
галузях, умовах); фініш (нововведення перестає бути таким, як є, замінюється ефективні-
шим або поглинається загальною ефективною системою).

Засоби інформатизації освіти — засоби нових інформаційних технологій у поєднанні з 
навчально-методичним, нормативно-технічним і організаційно-інструктивним матеріалом, 
що забезпечує їх педагогічно доцільне використання.

Засоби нових інформаційних технологій — програмно-апаратні засоби і пристрої, що 
функціонують на базі обчислювальної техніки, а також сучасні способи та системи інформа-
ційного обміну, які забезпечують операції збирання, накопичення, збереження, оброблення 
й передавання інформації.

Зміст освіти — система наукових знань про природу і суспільство; особистісний та со-
ціокультурний досвід, які реалізуються, розвиваються й трансформуються в системі освіти. 
Серед основних компонентів З. о. виокремлюють ціннісний, знаковий, діяльнісний, поведін-
ковий, особистісний тощо.

Інновативність (лат. innovatio — оновлення, зміна) — емоційно-оцінне ставлення до нововве-
день, відмінність у сприйнятливості суб’єктів до інновацій, нових ідей, досвіду.
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Інноваційна компетентність (лат. competens (competentis) — належний, відповідний) пе-
дагога — система мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей педагога, що забез-
печує ефективність використання нових педагогічних технологій у роботі з дітьми.

Інноваційна культура педагога — система освоєних особистістю педагогічних засобів, що 
забезпечують інноваційний спосіб діяльності, системоутворюючим елементом якої є цінно-
сті інноваційного плану. І. к. п. виконує раціонально-праксіологічну, організаційно-впорядку-
вальну, описово-пояснювальну, прогностико-управлінську, евристико-пізнавальну й комуні-
кативно-трансляційну функції.

Інноваційна мета освіти — створення сприятливих умов для творчості, реалізації природ-
ної суті, соціальних потреб людини.

Інноваційна освіта — система ідей, головною метою яких є збереження та розвиток творчого 
потенціалу людини. Започаткована Міжнародною академією наук вищої школи (МАН ВШ).

Інноваційна педагогічна діяльність — заснована на осмисленні практичного педагогіч-
ного досвіду цілеспрямована педагогічна діяльність, орієнтована на зміну та розвиток на-
вчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, здобуття нового знання, 
формування якісно іншої педагогічної практики.

Інноваційна педагогічна технологія — цілеспрямоване, систематичне й послідовне 
впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і 
засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес – від визначення його мети до 
очікуваних результатів.

Інноваційна поведінка педагога — сукупність зовнішніх виявів його особистості, в яких 
розкривається внутрішнє «Я» (світовідчуття, світогляд, особистісні особливості), що спрямо-
вані на зміну складових сучасної системи освіти.

Інноваційна школа — навчально-виховний заклад, діяльність якого побудована на оригі-
нальних (авторських) ідеях і технологіях. Являє собою нову освітню практику (взагалі або для 
конкретних умов).

Інноваційне навчання — орієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчаль-
на діяльність, яка ґрунтується на оригінальних методиках розвитку різноманітних форм мис-
лення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості.

Інноваційне середовище — педагогічно доцільно організований простір життєдіяльнос-
ті, який сприяє розвитку інноваційного ресурсу особистості; інтегрований засіб накопичення 
і реалізації інноваційного потенціалу навчального закладу.

Інноваційний педагогічний експеримент — метод дослідницько-педагогічної діяльності, 
який передбачає істотні зміни у змісті, формах і методах роботи з метою підвищення їхньої 
ефективності.

Інноваційний потенціал навчально-виховного закладу — здатність навчально-виховно-
го закладу створювати, сприймати, реалізовувати нововведення та своєчасно позбавлятися 
від застарілого, педагогічно недоцільного.

Інноваційний потенціал (лат. potentia — сила) педагога — сукупність соціокультурних 
і творчих характеристик особистості педагога, що відображає готовність удосконалювати 
педагогічну діяльність, а також наявність внутрішніх засобів і методів, які забезпечують 
цю готовність.

Інноваційний прогностичний характер управління навчальним закладом — упрова-
дження в управлінський цикл змін, спрямованих на визначення перспектив розвитку освіт-
ньої системи та її радикальне оновлення: діагностика стану проблеми і виявлення проблем-
них полів, побудова концепції перетворення й проектування, програмування діяльності, мо-
делювання та корекція моделі, її адаптація і тиражування результатів.
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Інноваційний режим — порядок здійснення навчання в умовах конкретної інновації; сис-
тематичне координування й регулювання інноваційного процесу.

Інноваційні ідеї — засновані на новому знанні про процеси людського розвитку ідеї, 
які пропонують невикористовувані раніше теоретичні підходи до розв’язання педагогіч-
них проблем, конкретні практичні технології отримання високих результатів.

Інноваційні наукові повідомлення — методологічні положення дидактики; теоретичні 
положення; концепція; гіпотеза; закономірність; модель педагогічного процесу; педагогічні 
принципи; аналітичні дані про педагогічний процес, явище, факти; характеристика педагогіч-
ного процесу, явища; алгоритми дій учасників процесу; методи педагогічної діяльності; пе-
дагогічні засоби; форми педагогічної діяльності; педагогічний комплекс, система; показники 
й критерій ефективності педагогічного процесу та якості його результатів; протипоказання у 
педагогіці.

Інноваційні освітні процеси — зумовлені суспільною потребою комплексні процеси ство-
рення, упровадження, поширення новацій і зміни освітнього середовища, в якому здійсню-
ється їх життєвий цикл.

Інноваційні уміння — володіння способами й прийомами інноваційної діяльності, що дають 
змогу виокремити проблему, проникнути в її суть і на цій основі конструювати та продуктивно 
розв’язувати інноваційні професійно-педагогічні завдання.

Інновація — нововведення, зміна, оновлення; новий підхід, створення якісно нового, ви-
користання відомого в інших цілях.

Метод групових експертних оцінок (ГЕО), або метод Дельфи, — метод, що передбачає 
проведення експертизи групою експертів за певним алгоритмом.

Методика в освіті — опис конкретних прийомів, способів, технік педагогічної діяльності 
в окремих освітніх процесах.

Методика навчання як окрема дидактика — сукупність упорядкованих знань про прин-
ципи, зміст, методи, засоби і форми організації навчально-виховного процесу з окремих на-
вчальних дисциплін, що забезпечують розв’язання завдань.

Нові інформаційні технології — сукупність методів і технічних засобів збирання, орга-
нізації, збереження, опрацювання, передавання інформації за допомогою комп’ютерів і 
комп’ютерних комунікацій.

Педагогіка співробітництва — новаторський напрям у педагогіці, що розглядає дитину як 
активного суб’єкта спільної з педагогом діяльності, яка ґрунтується на реальному співробіт-
ництві, демократичних і творчих засадах. Сформувався в середині 80-х років XX ст. Авторами 
П. с. є Ш. Амонашвілі, І. Волков, Є. Ільїн, С. Лисенкова, В. Сухомлинський, В. Шаталов та ін.

Педагог інновавійного спрямування — педагог із чіткою мотивацією інноваційної діяль-
ності та визначеною інноваційною позицією, здатний не лише підтримувати інноваційні про-
цеси, а й ініціювати їх.

Педагогічна інноватика — вчення про створення, оцінювання, освоєння і використання 
педагогічних новацій.

Педагогічна інновація (нововведення) — сукупність нових професійно-педагогічних дій 
педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання й навчання з позицій 
особистісно орієнтованої освіти; цілісна теоретична, технологічна і методична концепція 
оновлення педагогічної діяльності, що забезпечує її вихід на якісно новий рівень; процес 
освоєння нового (засобу, методики, технології, програми тощо).

Педагогічні інваріанти (лат. invarians (invariantis) — незмінний) — педагогічні істини, що 
не підлягають перегляду. Термін запроваджено французьким педагогом С. Френе, котрий 
розробив на засадах гуманістичної педагогіки 30 інваріантних принципів (природа дитини 
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така сама, як і природа дорослого; поведінка дитини в школі залежить від її психологічного 
складу і стану здоров’я; ніхто — ні дитина, ні дорослий — не любить, коли йому наказують; 
будь-яка людина прагне до успіху тощо).

Педагог-фасилітатор (англ. facilitate — полегшувати) — педагог, який працює в системі 
особистісно орієнтованої (гуманістичної) педагогіки і в роботі з дітьми сповідує відкритість 
власним думкам, переживанням, заохочення, довіру як вираження внутрішньої особистісної 
впевненості в можливостях і здібностях вихованців, «емпатичне розуміння» (бачення пове-
дінки вихованця, його реакцій, дій, навичок). Поняття запровадив К. Роджерс.

Психологічний бар’єр (франц. barriere — перешкода, перепона) — психічний стан, який 
виявляється в неадекватній пасивності особистості, що перешкоджає виконанню нею певних 
дій. Причинами виникнення П. б. можуть стати новизна і небезпечність ситуації, несподівана 
або негативна інформація, відсутність гнучкості й швидкості мислення.

Психолого-педагогічний супровід освіти — система взаємопов’язаних заходів щодо 
вирішення психолого-педагогічних проблем учасників навчально-виховного процесу, яка 
охоплює індивідуальну і групову діагностику, консультування, побудову індивідуальних на-
вчальних програм тощо.

Управління педагогічними інноваціями — вид соціального управління, що підтримує ці-
леспрямованість і організованість інноваційних процесів у системі освіти.

Якість освіти — рівень знань і вмінь, розумового, морального і фізичного розвитку тих, 
хто навчається, на певному етапі відповідно до поставлених цілей; рівень забезпечення на-
вчальної діяльності й надання освітніх послуг учасникам освітнього процесу навчально-ви-
ховним закладом.
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