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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Модернізаційні актуалітети Концепції 

«Нова українська школа», Державного стандарту початкової освіти свідчать про 

фундаментальні зміни й широкоформатні трансформаційні можливості загальноосвітньої 

школи з новою освітньо-світоглядною парадигмою. Центром біфуркації докорінної зміни є 

побудова нової школи, в якій дитина – найвища унікальна цінність, а заклад загальної 

середньої освіти – осередок усебічного розвитку особистості, де освітній процес 

зорієнтований на реалізацію розвивально-продуктивного інтегративного підходу.  

Очевидним є той факт, що обов’язки з виконання зазначеного суспільного запиту 

покладено саме на вчителів початкових класів, які забезпечують розвиток системного 

мислення в учнів молодшого шкільного віку, цілісного світогляду, творчих здібностей, 

спонукаючи їх до аналізу й узагальнення запропонованого навчального матеріалу, 

формуючи вміння об’єднувати його в єдине ціле. 

Потребу у формуванні й розвитку зазначених професійних новоутворень на 

державному рівні задекларовано в Законах України «Про освіту» (2017), «Про повну 

загальну середню освіту» (2020), Державному стандарті початкової освіти (2018), 

Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”» на 

період до 2029 р. № 988-р від 14.12.2016 та інших нормативно-правових документах. До 

головних соціальних інститутів, місією яких є виконання положень вищезазначених 

державних документів, належить система післядипломної педагогічної освіти. Її роль у 

вдосконаленні наявної освіти в межах підвищення кваліфікації та міжкурсового періоду 

вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти є пріоритетною. 

Фундаментальною основою дослідження є праці, в яких презентовано: 

– теоретико-методологічні основи інтеграції (С. Гончаренко, О. Данилюк, І. Звєрєв, 

І. Козловська, В. Лопаткін, В. Максимова, Ю. Мальований, О. Сергеєв, В. Сластьонін та ін.);  

– інтегрований зміст професійної педагогічної освіти (М. Берулава, С. Клепко, 

В. Лопаткіна, Ю. Тюнніков, Б. Федоришин, М. Чапаєв та ін.); 

– особливості педагогічної інтеграції (В. Безрукова, І. Бех, О. Галицьких, 

Т. Дмитренко, В. Ільченко, І. Клімова, Л. Лук’янова, І. Ревенко та ін.); 

– концептуальні засади інтегрованого навчання (Н. Бібік, Л. Грищенко, Н. Коваль, 

Т. Каліновська, О. Макареня, Л. Ніколенко, О. Просіна, Т. Пушкарьова, О. Савченко, 

Н. Суртаєва, Л. Хомич та ін.); 

– теорії освіти дорослих (С. Гончаренко, В. Луговий, Л. Ніколенко, Н. Ничкало, 

В. Олійник, О. Пєхота, С. Сергеєва, С. Сисоєва, Т. Сорочан, Т. Сущенко, Т. Ткач та ін.); 

– зміст безперервної освіти та підвищення кваліфікації вчителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти (Н. Бежанова, О. Варецька, Т. Водолазська, М. Захарійчук, 

О. Мельник, О. Нікулочкіна, І. Олійник, В. Примакова, Л. Сущенко та ін.). 

Аналіз наукових і науково-методичних праць з різноманітних аспектів досліджуваної 

проблеми свідчить, що у професійній педагогіці презентовано лише окремі її аспекти. 

Крім того, у педагогічній дійсності спостерігається низка суперечностей між: 

– об’єктивними суспільними очікуваннями від учителів початкових класів здатності до 

реалізації інтегративного підходу у професійній діяльності та домінуванням у 

післядипломному освітньому процесі вузькоспеціалізованого навчання; 
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– визнанням педагогічною наукою переваг інтегрованого навчання та недостатнім 

рівнем насиченості післядипломного освітнього процесу засобами й методами, що 

сприяють формуванню цілісної системи психолого-педагогічних знань з інтегрованого 

навчання у вчителів початкової школи та навичок її реалізації в професійній діяльності; 

– існуванням потужного методичного супроводу та педагогічної підтримки в 

закладах післядипломної освіти й відсутністю комплексу розроблених, науково 

обґрунтованих та експериментально перевірених педагогічних умов підготовки вчителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання 

молодших школярів. 

Отже, соціальна значущість та актуальність порушеної проблеми, недостатній рівень її 

розроблення й наукового обґрунтування, наявність суперечностей зумовили вибір теми 

дисертації: «Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 

інтегрованого навчання молодших школярів».  

Зв’язок теми дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах науково-дослідної роботи Комунального закладу «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради «Розвиток 

компетентностей суб’єктів освітнього процесу у системі неперервної освіти» 

(ДР № 0113U007511), одним із виконавців якої є здобувач. Тема дисертації затверджена 

Вченою радою Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (протокол № 2 від 11.03.2016). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні й 

науковому обґрунтуванні комплексу педагогічних умов, що забезпечують успішність 

підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 

інтегрованого навчання молодших школярів. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

– проаналізувати стан досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній теорії та 

практиці, схарактеризувати сутність основних дефініцій і понятійних конструктів 

дослідження й визначити коло питань, що потребують наукового розв’язання; 

– обґрунтувати сутність, структурні компоненти, критерії та рівні сформованості 

готовності вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого 

навчання молодших школярів; 

– узагальнити зарубіжний та український досвід підготовки вчителів початкових класів 

у системі післядипломної освіти до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів; 

– розробити й теоретично обґрунтувати педагогічні умови, що забезпечують 

успішність підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 

інтегрованого навчання молодших школярів та змоделювати цей процес; 

– здійснити експериментальну перевірку ефективності педагогічних умов та 

розробити методичне забезпечення підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів. 

Об’єкт дослідження – процес післядипломної освіти вчителів початкових класів 

закладів загальної середньої освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки вчителів початкових класів 

у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів. 
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Методи дослідження. Для досягнення мети й вирішення поставлених завдань 

використано комплекс методів дослідження: 

– теоретичні: аналіз психолого-педагогічної, навчально-методичної літератури, 

інструктивно-нормативних документів – для з’ясування, порівняння й зіставлення 

підходів, поглядів українських і зарубіжних науковців на проблему дослідження; 

термінологічний аналіз – для визначення базових понять дослідження; періодизація, 

ретроспективний та причинно-наслідковий аналіз – для вивчення еволюції різних 

поглядів на окреслену проблему; індукції, дедукції, систематизації й узагальнення – для 

визначення компонентної структури досліджуваного феномену; моделювання – для 

конструювання авторської моделі підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів;  

– емпіричні: анкетування, тестування, педагогічне спостереження, інтерв’ювання, 

опитування, експертна оцінка – з метою з’ясування вихідного стану сформованості 

готовності досліджуваного явища і змін під впливом запропонованих інновацій; 

педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний і контрольний етапи) – для 

вивчення досліджуваних явищ та отримання емпіричного матеріалу, розроблення 

педагогічних умов підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної 

освіти до інтегрованого навчання молодших школярів і перевірки їх ефективності; 

– статистичні: кореляційний аналіз, метод класичної теорії тестування (CTT), 

метод педагогічної кваліметрії, параметричні методи перевірки статистичних гіпотез 

(критерій Стьюдента) – для опрацювання й оцінювання емпіричних даних, уточнення 

висновків, аналізу отриманих результатів і перевірки їхньої достовірності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  

– вперше розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

комплекс педагогічних умов, що забезпечує успішність підготовки вчителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів, а 

саме: 1) створення інтеграційного освітнього простору закладу післядипломної педагогічної 

освіти в процесі курсового та міжкурсового періодів підготовки вчителів початкових класів 

до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів; 2) структурування змісту 

підготовки вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання шляхом 

побудови модульної програми; 3) розвиток професійної мобільності вчителів початкових 

класів шляхом упровадження в процес їхньої підготовки до реалізації інтегрованого 

навчання технології діяльнісного підходу та методів активного навчання; розроблено й 

теоретично обґрунтовано модель підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів, відповідно 

до якої ця підготовка становить єдність мети, наукових підходів, принципів, дидактично 

взаємопов’язаних етапів, педагогічних умов, критеріїв, очікуваних результатів і змістовим 

ядром якої є сукупність визначених педагогічних умов; розкрито й охарактеризовано 

сутність і структурні компоненти готовності вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів;  

– уточнено й конкретизовано сутність понять «інтеграція», «інтегрований підхід», 

«інтегроване навчання молодших школярів», «готовність учителів початкових класів до 

реалізації інтегрованого навчання молодших школярів»; критерії (аксіологічно-

мотиваційний, когнітивно-діяльнісний, рефлексивно-оцінювальний), показники й рівні 
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сформованості готовності вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти 

до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів; 

– удосконалено цільові орієнтири досліджуваного процесу через операціоналізацію 

змісту аксіологічно-мотиваційного, когнітивно-діяльнісного й рефлексивно-

оцінювального компонентів їхньої готовності; методику визначення рівнів 

сформованості готовності вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти 

до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів;  

– набули подальшого розвитку наукові уявлення про психолого-педагогічні особливості 

організації інтегративної взаємодії із забезпеченням модульно-розвивального, проблемно-

діалогічного інтерактивного характеру навчання на засадах педагогіки духовності; 

проєктування компетентнісної, інтегративно орієнтованої підготовки вчителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти в контексті ціннісно-світоглядної парадигми. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 

розроблено, апробовано та впроваджено в процес післядипломної освіти вчителів 

початкових класів: спецкурси «Підготовка вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до інтегрованого навчання», «Технології інтегрованого навчання 

молодших школярів» у межах підвищення кваліфікації; супровідні тренінги: мотиваційний – 

«Організація інтегрованого навчання молодших школярів в освітньому просторі Нової 

української школи», дистанційний – «Нова українська початкова школа» та тренінги 

ефективного спілкування; майстер-класи: «Тематичне навчання: педагогічне проєктування 

навчальних планів та програм», «Застосування інтелект-карт у системі реалізації 

діяльнісного підходу навчання молодших школярів»; педагогічний консиліум «Реалізація 

інтегрованого навчання молодших школярів: виклики, дослідження, перспективи» у межах 

курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів; вебінар «Організація освітнього 

процесу в початковій школі: інтегроване навчання» на міжкурсовому етапі підготовки 

вчителів початкових класів до інтегрованого навчання молодших школярів; методичні 

матеріали для проведення практичних занять: діяльнісні методи навчання (проблемне 

навчання, взаємне навчання, модульне навчання, проєктні методи, аналіз професійних 

ситуацій на основі власного досвіду, рефлексивний аналіз, оцінювання продуктивності 

власної діяльності, консультативна взаємодопомога тощо); інноваційні методи навчання 

(планування інтегрованих та бінарних уроків, тематичних днів і тижнів, навчальних проєктів 

та інтегрованих курсів; педагогічне проєктування авторських навчальних планів і програм; 

моделювання уроків за технологією діяльнісного підходу тощо). 

Матеріали дослідження можуть бути використані в закладах вищої освіти, де 

здійснюється підготовка майбутніх учителів початкових класів закладів загальної 

середньої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта»; в процесі підвищення 

кваліфікації та самоосвітній діяльності учителів початкової школи; з метою 

розроблення підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій тощо. 

Наукові положення, методичні рекомендації та результати дослідження впроваджено в 

процес підвищення кваліфікації вчителів початкових класів у Комунальному закладі 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної 

ради (довідка № 229 від 27.02.2020), Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради (довідка № 95/01-12 від 04.02.2020), 

Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка № 125/1 від 
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24.02.2020), Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка № 100 від 

03.03.2020). 

Апробація результатів дисертації. Теоретичні положення, висновки й основні 

результати дослідження обговорювалися  на науково-практичних конференціях: 

– міжнародних: «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 

(м. Запоріжжя, 2017, 2018 рр.); «Dynamics of the development of world science» 

(Vancouver, Canada, 2020 р.); «Проблеми емпіричних досліджень у психології, 

педагогіці та гуманітарних науках» (м. Краків, Польща, 2020 р.); «Perspectives of world 

science and education» (м. Осака, Японія, 2020 р.); «Scientific achievements of modern 

society» (м. Ліверпуль, Велика Британія, 2020 р.); 

– всеукраїнських: «Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього» 

(м. Луцьк, 2018 р.); «Сучасна освіта: теорія, практика» (м. Дніпро, 2019 р.); «Інновації в 

початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення» (м. Полтава, 

2019 р.); «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (м. Ніжин, 2019 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 19 наукових працях, з 

яких: 5 статей у наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних 

наукометричних баз; 2 статті в зарубіжних виданнях; 12 матеріалів конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, 11 додатків. Загальний обсяг роботи становить 

329 сторінок, з них основного тексту – 176 сторінок. Дисертація містить 10 таблиць і 

19 рисунків. Список використаних джерел включає 297 найменувань, з них 22 – 

іноземною мовою. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації; вказано зв’язок роботи з науковими 

планами та темами; визначено мету й завдання роботи, об’єкт і предмет, методи 

дослідження; викладено наукову новизну й практичне значення одержаних результатів; 

наведено дані щодо апробації, публікацій і структури дисертаційної роботи. 

У першому розділі – «Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів» – 

подано ретроспективний аналіз розвитку інтеграційних процесів в освіті та становлення 

інтегрованого навчання в початковій школі; проаналізовано ключові поняття дисертації; 

визначено й охарактеризовано компонентну структуру досліджуваної готовності; 

висвітлено проблему підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної 

освіти до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів у контексті 

українського та зарубіжного педагогічного досвіду. 

На основі ретроспективного аналізу розвитку інтеграційних процесів в освіті 

встановлено, що питання об’єднання ізольованих об’єктів і явищ у єдине ціле та сполучення 

наукових знань розглядали в своїх працях філософи (Аристотель, Гегель, Кант, Платон та 

ін.); окремі аспекти інтеграції простежуються у виховних системах доби Відродження 

(Франсуа Рабле, Мішель де Монтень та ін.); основи інтегрованого навчання розроблено 

педагогами XVII–XIX ст., які розуміли інтеграцію в освітньому процесі як необхідність, що 

виявляється у відображенні взаємозв’язків навколишнього світу для забезпечення 

гармонійного розвитку дитини (Я. А. Коменський, Дж. Локк, Й. Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, 
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К. Ушинський та ін.). Визначним історичним періодом становлення й розвитку теорії та 

практики інтегрованого навчання в педагогіці є 70–90-ті рр. ХХ ст. У працях цього періоду 

проаналізовано феномен інтеграційних процесів в освіті за визначеними параметрами: 

міжпредметні зв’язки як засіб формування світоглядних якостей особистості (Е. Моносзон); 

дидактичні аспекти міжпредметних зв’язків (М. Данилов, І. Огородніков); теорії змістового 

узагальнення через ідею випередження (В. Шаталов); укрупнення дидактичних одиниць 

(П. Ерднієв); інтеграція як процес і результат створення нерозривно зв’язаного, єдиного, 

цільного (І. Звєрєв, В. Максимова); діалектичний характер об’єднання елементів освітнього 

процесу (В. Сластьонін); перетворення компонентів освітньої системи через створення 

освітніх комплексів інтегрованого типу (В. Лопаткіна); вища форма взаємозв’язку, яка 

виражається в єдності цілей, принципів, змісту, форм організації навчального та виховного 

процесів (В. Безрукова). Це дало підстави інтеграцію розглядати як доцільне упорядкування 

та об’єднання в ціле раніше різнорідних частин на основі встановлення міжпредметних 

зв’язків між ними. 

Результати поданого в роботі теоретичного аналізу надали можливість обґрунтувати 

основне положення, яке є визначальним у дослідженні: сучасна початкова школа 

відповідно до запитів суспільства має функціонувати на засадах інтегрованого навчання, де 

ключовою фігурою є вчитель початкових класів. Відповідно до положень Концепції «Нова 

українська школа», освітній процес має бути зорієнтований на розвивально-інтегративний 

підхід: організація тематичних днів і тижнів; упровадження навчальних проєктів; 

розроблення нових форм уроків (інтегрований, бінарний, урок з міжпредметними 

зв’язками); створення інтегрованих курсів, що здійснюється за відповідними етапами 

реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання).  

Вищесказане дало підстави визначити в роботі готовність вчителів початкових 

класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів як складне структурне 

утворення, яке включає в себе сукупність, цінностей, мотивів, здібностей, 

компетентностей та унікальних якостей особистості педагога, здатного до успішного 

упровадження розвивально-продуктивного інтегративного підходу, що складається із 

взаємопов’язаних компонентів: аксіологічно-мотиваційного, когнітивно-діяльнісного та 

рефлексивно-оцінювального. 

Враховуючи теоретичне підґрунтя дослідження компонентної структури готовності 

педагогів до здійснення професійно-педагогічної діяльності (В. Андрієвська, О. Варецька, 

С. Вітвицька, І. Дичківська) й особистий досвід, розкрито й охарактеризовано зміст базових 

компонент готовності вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів, а саме: аксіологічно-мотиваційного (індивідуальна система ціннісних 

орієнтацій, потреб, інтересів; метамотивація; домінантність інтеграційної складової в 

системі цінностей учителя дітей молодшого шкільного віку); когнітивно-діяльнісного 

(наявність знань про сутність, зміст, ознаки, складові, механізми, етапи реалізації 

інтеграційного підходу в початковій школі, алгоритми інтеграції змісту початкової освіти; 

готовність використовувати набуті знання творчо й доцільно; культивування інтегративного 

світогляду) та рефлексивно-оцінювального (здатність до саморефлексії й адекватної 

самооцінки результатів реалізації інтегрованого навчання; моделювання системи 

педагогічного самоаналізу), які у функціональній взаємозалежності та взаємозв’язку 

забезпечують здатність учителя початкових класів до впровадження інтегрованого навчання 

молодших школярів. 
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На підставі результатів вивчення зарубіжного (Франція, Німеччина, Англія, 

Сполучені Штати Америки, Японія, Великобританія, Норвегія) та українського досвіду 

підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів зроблено такі висновки. По-перше, 

проблему підготовки вчителів початкових класів до впровадження інтегрованого 

навчання молодших школярів у багатьох зарубіжних країнах вирішують на основі 

концептуальної стратегії, яка базується на глибокому системному аналізі результатів 

діалектичного взаємозв’язку, взаємодії та взаємодоповненні умов і основних принципів 

функціонування сучасної системи фахової підготовки педагогічних кадрів. По-друге, 

розроблення державних стандартів післядипломної педагогічної освіти (Франція, 

Німеччина, Великобританія, США) передбачає реалізацію основних положень 

змістового аспекту досліджуваного феномену та ґрунтується на ретельно продуманій 

інтеграції основних складових педагогічної освіти – рівні та характері наукових знань з 

навчальних предметів початкової школи, відображенні в них досягнень науки, техніки, 

культури тощо; створенні міждисциплінарної основи в процесі введення нових 

інтегрованих курсів і тем, що орієнтовані на фундаментальні знання з гуманітарних і 

природничих наук. По-третє, з метою підвищення ефективності розвитку системи 

післядипломної освіти та підготовки вчителів початкових класів до впровадження 

інтегрованого навчання в більшості зарубіжних країн створюють наукові платформи 

для постійного оновлення й модернізації освітнього процесу, інтенсифікації науково-

дослідницької діяльності, де педагоги мають можливість ознайомитися із сучасними 

методичними й інформаційно-комунікаційними технологіями. 

Вивчення досвіду підготовки вчителів початкових класів до впровадження 

інтегрованого навчання в українській системі післядипломної педагогічної освіти дає 

підстави стверджувати про недостатній рівень готовності закладів до цього виду 

діяльності, яка здійснюється переважно фрагментарно та ситуативно. 

Аналіз поглядів представників сучасної педагогічної науки, власні спостереження й 

багаторічний досвід практичної діяльності здобувача доводять: підготовка вчителів 

початкових класів до впровадження інтегрованого навчання має відбуватися на 

гуманістичних засадах у спеціально створеному розвивальному середовищі, де 

ціннісно-смисловим центром педагогічного процесу буде особистість учителя, а 

викладач виступатиме не лише коучем, компетентним професіоналом у своїй галузі, 

здійснюючи фасилітативний супровід в опануванні слухачами інноваційних алгоритмів 

інтегрованого навчання молодших школярів, а й організатором спільної продуктивної 

взаємодії на рівні тріади «викладач – слухач – професіоналізм». 

Наведені положення свідчать про своєчасність і доцільність розроблення 

авторської моделі та комплексу педагогічних умов підготовки вчителів початкових 

класів до впровадження інтегрованого навчання молодших школярів, реалізація яких 

гарантувала б досягнення цілей дослідження. 

У другому розділі – «Науково-методичні засади підготовки вчителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів» 

– розроблено й обґрунтовано модель підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів та педагогічні 

умови, що забезпечують її ефективність.  
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Здійснений аналіз змісту й компонентної структури готовності вчителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів 

та загальнонаукові вимоги до педагогічного моделювання стали підґрунтям для 

розроблення авторської моделі, що включає чотири блоки: цільовий, змістовий, 

діяльнісний і результативний (рис. 1). 

Цільовий блок містить мету та завдання, що детерміновані соціальним замовленням. 

Завдання підготовки відповідають складовим готовності вчителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів. 

У змістовому блоці розкрито компонентну структуру (аксіологічно-мотиваційний, 

когнітивно-діяльнісний і рефлексивно-оцінювальний), методологічну основу (інтеграційний 

підхід, андрагогічний, системний, аксіологічний, особистісно орієнтований, модульний, 

когнітивний, діяльнісний), принципи (загальнонаукові, андрагогічні та специфічні) і 

педагогічні умови, що забезпечують успішну підготовку вчителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів, а саме: 

1) створення інтеграційного освітнього простору закладу післядипломної педагогічної освіти 

в процесі курсового та міжкурсового періодів підготовки вчителів початкових класів до 

реалізації інтегрованого навчання молодших школярів; 2) структурування змісту підготовки 

вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання шляхом побудови 

модульної програми; 3) розвиток професійної мобільності вчителів початкових класів 

шляхом упровадження в процес їхньої підготовки до реалізації інтегрованого навчання 

технології діяльнісного підходу та методів активного навчання. 

Діяльнісний блок моделі презентує реалізацію кожної з педагогічних умов, що 

забезпечена комплексом різноманітних форм і методів навчання вчителів початкових класів 

на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період їхньої підготовки у визначеній 

етапній (мотиваційний, змістовно-процесуальний, рефлексивний) послідовності.  
 

Результативний блок моделі містить критерії (аксіологічно-мотиваційний, 

когнітивно-діяльнісний та рефлексивно-оцінювальний), рівні (високий, середній, 

низький) і кінцевий результат процесу підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів. 

Для забезпечення першої педагогічної умови – створення інтеграційного освітнього 

простору закладу післядипломної педагогічної освіти в процесі курсового та міжкурсового 

періодів підготовки вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів – розроблено й проведено систему тренінгів, лекцій-дискусій, 

проблемних семінарів, семінарів-практикумів, що передбачали реалізацію модуля 

«Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи» дистанційного тренінгу «Нова українська 

початкова школа», майстер-класів «Тематичне навчання: педагогічне проєктування 

навчальних планів та програм», «Застосування інтелект-карт в системі реалізації 

діяльнісного підходу навчання молодших школярів» та вебінару «Організація освітнього 

процесу в початковій школі: інтегроване навчання» з метою інтеріоризації ціннісно-

особистісного ставлення учителів початкових класів до якісних самозмін, активного 

опанування й поглиблення ними знань з міжпредметної інтеграції змісту початкової освіти, 

виявлення труднощів при вирішенні інтегровано орієнтованих завдань, що має стати 

шляхом до їхньої гармонійної фахової збалансованості, стимулюванні інтересу до побудови 

базису, основою якого є тріада: «самопізнання, саморозвиток і самореалізація». 
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Рис. 2.1. Модель підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до інтегрованого навчання 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель підготовки вчителів початкових класів  

у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів 
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Результат: готовність учителів початкових класів до інтегрованого навчання молодших школярів 

 
 

Ц
іл

ь
о

в
и

й
 б

л
о

к
 

Загальнонаукові 
принципи 

– науковість;  
– системність; 
– проблемність; 
– свідомість; 
– доступність 
– діяльність 

 

Андрагогічні принципи 
– опора на професійний 

досвід; 
– пріоритетність 

самоосвітньої діяльності; 
– взаємна діяльність; 
– контекстність  

Специфічні принципи 
– модульність; 
– структурування навчального змісту;  
– динамічність змісту елементів модулів; 
– гнучкість елементів модулів; 
– усвідомлена перспектива; 
– універсальне методичне консультування 

Соціальне замовлення: підготовка вчителів початкових класів до інтегрованого навчання 

1. Створення інтеграційного освітнього простору закладу післядипломної педагогічної освіти в 
процесі курсового та міжкурсового періодів підготовки вчителів початкових класів до реалізації 
інтегрованого навчання молодших школярів. 

2. Структурування змісту підготовки вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання 
шляхом побудови її модульної програми. 

3. Розвиток професійної мобільності вчителів початкових класів шляхом упровадження в процес їх 
підготовки до реалізації інтегрованого навчання технології діяльнісного підходу та методів 
активного навчання  

Змістовно-процесуальний етап 

 

 

Міжкурсовий період 

– модуль дистанційного 
тренінгу; 

– майстер-класи; 
– вебінар; 
– консультування; 

– самоосвітня діяльність 

Курсовий період 

– спецкурси: 

 аудиторні заняття; 

 дослідницький практикум; 

 моделювання;  

 навчальний проєкт; 

 самостійна робота  

Компоненти готовності: аксіологічно-мотиваційний, когнітивно-діяльнісний, 
рефлексивно-оцінювальний 

Методи діяльнісного підходу: проблемного, взаємного, модульного навчання; аналіз професійних 

ситуацій на основі власного досвіду, рефлексивний аналіз, консультативна взаємодопомога 

Специфічні методи: планування тематичних днів і тижнів, педагогічне проєктування авторських 
навчальних планів і програм, моделювання уроків за технологією діяльнісного підходу 

Методи організації дистанційного навчання: ознайомлення з розміщеними в мережі Інтернет 
матеріалами, онлайн-спілкування, індивідуальне консультування 
 
 

Розвиток здатності до 
саморефлексії, саморегуляції 

та самоорганізації на 
подальший розвиток і 

вдосконалення 

Формування мотиваційно-
ціннісного ставлення 

вчителів до впровадження 
інтегрованого навчання в 

початковій освіті 

Формування системи психолого-
педагогічних знань з інтегрованого 
навчання та професійних навичок 

його реалізації в педагогічній 
діяльності 

Методологічна основа: інтеграційний підхід; основні положення андрагогічного, системного, 

аксіологічного, особистісно орієнтованого, модульного, когнітивного, діяльнісного підходів 

Мета: підготувати вчителів початкових класів у системі післядипломної 

освіти до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів  



 

 

10 

Друга педагогічна умова передбачає структурування змісту підготовки вчителів 

початкових класів до реалізації інтегрованого навчання шляхом побудови модульної 

програми. Її реалізація охоплює структурування навчального змісту в модулях програми, 

структура яких набуває ознак гнучкості, варіативності та взаємозалежності її елементів, що 

забезпечує пристосування змісту навчання, його методів, форм і темпу засвоєння знань до 

індивідуальних потреб педагогів. На цьому етапі було запропоновано комплекс завдань, 

що вимагали нестандартного підходу для їх вирішення, подолання інерції мислення: 

здійснювати аналітико-синтетичні операції, структурувати й систематизувати факти, 

явища, події, порівнювати інформацію, надаючи їй оцінку, прогнозувати й оцінювати 

результат, обмірковуючи альтернативні шляхи розв’язання завдань, а також інтерактивні, 

проблемно дослідницькі та рефлексивно-інноваційні методи навчання («Шість капелюхів 

мислення», «Метод 365», «SCAMPER», «Mind maps» тощо).  

Успішним виявилося проведення мотиваційного тренінгу «Організація 

інтегрованого навчання молодших школярів в освітньому просторі Нової української 

школи», проблемної лекції «Інтеграційні процеси в початковій освіті», упровадження 

спецкурсів «Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 

інтегрованого навчання» й «Технології інтегрованого навчання молодших школярів» з 

метою оволодіння суб’єктами знаннями щодо планування та організації освітнього 

процесу в новій українській школі шляхом застосування тематичного й діяльнісного 

підходів; уміннями, спрямованими на успішне використання інтегрованих форм 

організації навчання; ознайомлення з алгоритмами інтеграції змісту початкової освіти; 

формування готовності використовувати набуті знання творчо й доцільно. 

З метою реалізації третьої педагогічної умови – розвиток професійної мобільності 

вчителів початкових класів шляхом упровадження в процес їхньої підготовки до реалізації 

інтегрованого навчання технології діяльнісного підходу та методів активного навчання – 

було запроваджено практико-орієнтовані, інноваційні форми й методи викладання 

(професійні дискусії, «синквейни», «діаманти», мікродослідження, проєкти дослідницького 

характеру, проблемно-моделювальні заняття; складання «дерева рішень», «хмари слів», 

«стрічки часу» за допомогою відповідних вебресурсів, хмарного сервісу Google). Проведено 

семінари-практикуми, семінари-взаємонавчання, семінари-дискусії з реалізації 

міжпредметної інтеграції змісту навчального матеріалу з різних освітніх галузей початкової 

школи: планування уроків з міжпредметними зв’язками, інтегрованих та бінарних уроків, 

тематичних днів і тижнів, навчальних проєктів та інтегрованих курсів через застосування 

інтелект-карт, проєктування авторських навчальних планів і програм інтегрованих курсів. 

Вектор розвитку наведеного комплексу заходів було спрямовано на активізацію 

оптимальної партнерської взаємодії та продуктивне спілкування між усіма учасниками 

освітнього процесу на основі тактовності, взаємної довірчої відкритості обох сторін, 

наявності емоційного контакту з метою прояву їхньої ініціативи, аргументації власної 

позиції, самостійності суджень, міркувань, визнання пріоритетності успішних дій, що й 

стало спонукальним джерелом у процесах самотранценденції, самоосмислення та 

самотворення. 

Встановлено, що упровадження моделі, реалізація теоретично визначених 

педагогічних умов у системі післядипломної освіти забезпечить успішну підготовку 

вчителів початкових класів до інтегрованого навчання молодших школярів. 
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У третьому розділі – «Дослідно-експериментальна перевірка ефективності 

педагогічних умов підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної 

освіти до інтегрованого навчання молодших школярів» – розкрито логіку й методику 

організації педагогічного експерименту; подано хід та аналіз його результатів. 

Відповідно до вимог педагогічного експерименту (С. Гончаренко, П. Лузан, 

І. Підласий, Є. Хриков та ін.), дослідно-експериментульну роботу здійснено впродовж 

2018–2020 рр. на базі КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» Запорізької обласної ради. 

Загальну логіку експериментальної роботи побудовано відповідно до мети й 

завдань дослідження, що передбачало: визначення етапів роботи та розроблення 

дослідної програми; проведення констатувального, формувального й контрольного 

етапів педагогічного експерименту; визначення кінцевого рівня сформованості 

готовності вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти до 

інтегрованого навчання молодших школярів. 

Педагогічному експерименту передували пілотні дослідження, аналіз результатів 

яких підтвердив актуальність теми дисертації, забезпечив апробацію методів 

діагностики, наукове обґрунтування компонентної структури, критеріїв та показників 

сформованості готовності вчителів початкових класів у системі післядипломної 

педагогічної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів. 

В експериментальній роботі взяли участь 106 осіб, з яких: педагогів 

експериментальної групи (ЕГ) – 53 особи (ЕГ1 – 27 осіб, ЕГ2 – 26 осіб), контрольної (КГ) – 

53 особи (КГ1 – 26 осіб, КГ2 – 27 осіб). 

Завданням констатувального етапу експерименту було визначення первинного рівня 

сформованості досліджуваної готовності. Для цього застосовано комплекс діагностичних 

методик за визначеними показниками аксіологічно-мотиваційного компонента: «Оцінка 

рівня готовності педагога до розвитку» (В. Звєрєва, Н. Нємова); «Діагностика пізнавальної 

активності» (Т. Гусєва); «Методика виявлення рівня професійного спрямування вчителів до 

реалізації інтегрованого навчання» (Т. Дубовицька, адаптована); когнітивно-діяльнісного: 

«Розуміння змісту інтегрованого навчання в початковій освіті», «Сформованість системи 

психолого-педагогічних знань з інтегрованого навчання», «Володіння професійними 

навичками реалізації інтегрованого навчання» (авторські методики); «Шкала 

самоефективності» (Р. Шварцер, М. Єрусалем); рефлексивно-оцінювального: «Методика 

визначення рівня сформованості самоаналізу результатів професійної діяльності вчителів 

початкових класів з впровадження інтегрованого навчання» (О. Пшенична, адаптована); 

«Діагностика сформованості педагогічної рефлексії» (О. Рукавішнікова); «Самооцінка 

здатності до самоосвіти й саморозвитку особистості» (Л. Бережнова). 

За результатами констатувального етапу педагогічного експерименту встановлено: 

середній рівень сформованості вчителів початкових класів у системі післядипломної 

педагогічної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів виявлено у 54,7%, а 

45,3% продемонстрували низький рівень. 

Формувальний етап передбачав поступове розгортання педагогічних заходів для 

учасників ЕГ у декілька підетапів. 

Перший підетап, мотиваційний, полягав у формуванні мотиваційно-ціннісного 

ставлення вчителів до впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті, активізації 
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особистісних і професійних ресурсів, основними заходами реалізації якого стали: 

мотиваційний тренінг «Організація інтегрованого навчання молодших школярів в 

освітньому просторі Нової української школи», проблемна лекція «Інтеграційні процеси в 

початковій освіті», комплекс заходів зі структурування змісту і побудови модульної 

програми. 

На другому, змістово-процесуальному, підетапі увага була зосереджена на формуванні 

й розвитку всіх складових готовності вчителів початкових класів у системі післядипломної 

освіти до інтегрованого навчання молодших школярів через проведення системи заходів: 

спецкурсів «Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 

інтегрованого навчання», «Технології інтегрованого навчання молодших школярів» у 

курсовий період; модуля «Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи» дистанційного 

тренінгу «Нова українська початкова школа» в міжкурсовий період шляхом упровадження 

технології діяльнісного підходу та методів активного навчання. 

Третій підетап, рефлексивний, було спрямовано на розвиток здатності педагогів до 

саморефлексії, саморегуляції та самоорганізації, на подальше особистісно-професійне 

самовдосконалення й самореалізацію. Цей підетап передбачав реалізацію супровідних 

тренінгів для вчителів початкових класів; педагогічного консиліуму «Реалізація 

інтегрованого навчання молодших школярів: виклики, дослідження, перспективи» й 

подальше забезпечення науково-методичного супроводу підготовки вчителів 

початкових класів до інтегрованого навчання молодших школярів. 

На контрольному етапі педагогічного експерименту проведено вторинне 

діагностування рівня сформованості готовності вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів. Аналіз 

результатів обробки експериментальних даних засвідчив, що показники загального 

рівня готовності до інтегрованого навчання значно зросли в ЕГ: високий рівень – на 

13,2%; середній рівень – на 37,7%; низький – зменшився на 50,9%. На зростання рівня 

готовності також вказує те, що середнє значення оцінки готовності в ЕГ (76,2) значно 

перевищило цей показник у КГ (65,4). 

Проведений статистичний аналіз отриманих даних засвідчив наявність статистично 

значущої різниці в коефіцієнтах сформованості готовності вчителів початкових класів 

до інтегрованого навчання молодших школярів ЕГ і КГ до та після впровадження 

педагогічних заходів у системі післядипломної освіти. Зокрема, на високому рівні 

статистичної значущості (α≤0,05) було підтверджено достовірність змін в 

експериментальній групі (табл. 1). 

Таблиця 1 

Групові статистики на контрольному етапі експерименту 

Компонент група N Середнє 
Критерій 

Стьюдента 

Рівень  

значущості 

Аксіологічно-

мотиваційний  

ЕГ 53 75,72 
12,617 0,00 

КГ 53 63,15 

Когнітивно-

діяльнісний  

ЕГ 53 76,60 
12,989 0,00 

КГ 53 65,85 

Рефлексивно-

оцінювальний  

ЕГ 53 75,81 
16,506 0,00 

КГ 53 66,91 

Готовність 
ЕГ 53 76,17 

20,168 0,00 
КГ 53 65,38 
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Таким чином, здійснена експериментальна перевірка теоретично визначених 

педагогічних умов підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної 

освіти до інтегрованого навчання молодших школярів дає підстави стверджувати про їх 

ефективність. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації теоретично та експериментально досліджено педагогічні умови, що 

забезпечують успішну підготовку вчителів початкових класів у системі післядипломної 

освіти до інтегрованого навчання молодших школярів. Одержані результати 

засвідчують вирішення завдань і досягнення мети, що дає можливість сформулювати 

загальні висновки. 

1. На підставі аналізу наукової та науково-методичної літератури в галузі педагогіки, 

психології й філософії з теми дослідження, а також власних педагогічних спостережень і 

практичного досвіду зроблено висновок про недостатню увагу науковців до питання 

підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого 

навчання молодших школярів в умовах Нової української школи; відсутність у 

післядипломній освіті комплексу науково обґрунтованої та експериментально перевіреної 

системи педагогічних заходів щодо формування відповідної готовності, що знижує 

результативність підготовки визначеної категорії суб’єктів. 

З’ясовано зміст і концепти таких основних дефініцій, що становлять понятійно-

категоріальний апарат дослідження, як: «інтеграція», «інтегрований підхід», 

«інтегроване навчання молодших школярів»; розкрито їх взаємозв’язок і 

взаємозалежність. 

Визначено термінологічну основу дослідження за групами понять, у яких 

проаналізовано зміст головних конструктів, зокрема: 

– інтеграція – доцільне упорядкування та об’єднання в ціле раніше різнорідних 

частин на основі встановлення міжпредметних зв’язків між ними; 

– інтегрований підхід – підхід, що приводить до інтеграції змісту початкової 

освіти, сприяючи формуванню в учнів цілісних уявлень про людину, явища, світ, 

культуру, розширенню соціально-пізнавального досвіду, інтенсивному розвитку 

молодших школярів в аспекті певного тематичного напряму; 

– інтегроване навчання молодших школярів – спільна діяльність суб’єктів 

освітнього процесу в початковій школі, спрямована на забезпечення активної діяльності 

в цілісному пізнанні світу кожною дитиною на основі об’єднання навчального 

матеріалу з різних освітніх галузей; 

– готовність учителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів – складне структурне утворення, яке включає в себе сукупність 

цінностей, мотивів, здібностей, компетентностей та унікальних якостей особистості 

педагога, здатного до успішного впровадження розвивально-продуктивного 

інтегративного підходу, що охоплює взаємопов’язані компоненти: аксіологічно-

мотиваційний, когнітивно-діяльнісний та рефлексивно-оцінювальний. 

2. Виявлено й охарактеризовано структуру готовності вчителів початкових класів 

до впровадження інтегрованого навчання молодших школярів, що містить такі 
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компоненти: аксіологічно-мотиваційний (активна позиція в оволодінні теорією та 

практикою застосування інтегрованих форм організації освітнього процесу й 

наполегливість у подоланні труднощів при вирішенні цих завдань; орієнтованість на 

запланований результат; вияв прагнення до самореалізації та самовдосконалення в 

гармонійності з внутрішньою та зовнішньою мотивацією); когнітивно-діяльнісний 

(сукупність умінь, спрямованих на успішне використання інтегрованих форм організації 

навчання; наявність знань щодо планування та організації освітнього процесу в Новій 

українській школі шляхом застосування тематичного й діяльнісного підходів; здатність 

легко продукувати велику кількість оригінальних ідей; досягнення бажаних якісних 

змін та інтенсивного професійного розвитку) і рефлексивно-оцінювальний (здатність до 

саморефлексії й адекватної самооцінки результатів реалізації інтегрованого навчання; 

моделювання системи педагогічного самоаналізу, що стосується особистісних і 

діяльнісних характеристик; перехід до позиції активного суб’єкта; культивування 

системної рефлексії; самоорганізація в орієнтації на подальший саморозвиток). 

Критерії сформованості готовності вчителів початкових класів до впровадження 

інтегрованого навчання молодших школярів відбивають кількісні та якісні 

характеристики, що являють собою ознаки, за якими здійснено оцінювання відповідних 

показників; рівні (високий, середній, низький) – ступінь прояву. 

3. Здійснений аналіз зарубіжного та українського досвіду підготовки вчителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти до реалізації інтегрованого навчання 

молодших школярів засвідчив, з одного боку, поліаспектність в організації освітнього 

процесу в закордонних закладах післядипломної освіти, що відображено в реалізації 

певних концептуальних стратегій, які базуються на глибокому системному аналізі 

результатів діалектичного взаємозв’язку, взаємодії та взаємодоповненні умов і основних 

принципів функціонування системи фахової підготовки педагогічних кадрів; на створеній 

міждисциплінарній основі в процесі введення нових інтегрованих курсів і тем, що 

орієнтовані на фундаментальні знання з гуманітарних і природничих наук, з іншого – 

традиційність та усталеність української післядипломної педагогічної освітньої системи в 

підготовці вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання. 

4. Визначено й науково аргументовано комплекс педагогічних умов, спрямованих 

на підготовку вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 

інтегрованого навчання молодших школярів, а саме: 1) створення інтеграційного 

освітнього простору закладу післядипломної педагогічної освіти в процесі курсового та 

міжкурсового періодів підготовки вчителів початкових класів до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів; 2) структурування змісту підготовки 

вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання шляхом побудови 

модульної програми; 3) розвиток професійної мобільності вчителів початкових класів 

шляхом упровадження в процес їхньої підготовки до реалізації інтегрованого навчання 

технології діяльнісного підходу та методів активного навчання. 

Результативність упровадження запропонованих педагогічних умов забезпечено 

розробленням і теоретичним обґрунтуванням моделі підготовки вчителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів, 

яка являє собою єдність таких блоків: цільового (мета та завдання, що детерміновані 

соціальним замовленням і відповідають складовим визначеної готовності); змістового 
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(компонентна структура; методологічна основа та педагогічні умови, що забезпечують 

успішну підготовку вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 

інтегрованого навчання молодших школярів); діяльнісного (комплекс різноманітних 

форм і методів навчання вчителів початкових класів на курсах підвищення кваліфікації 

та в міжкурсовий період їхньої підготовки у визначеній етапній послідовності) і 

результативний (критерії, рівні та кінцевий результат). 

5. Експериментально доведено, що реалізація визначених педагогічних умов 

суттєво вплинула на рівень сформованості готовності вчителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів. За 

результатами контрольного етапу педагогічного експерименту отримано порівняльні 

кількісні дані щодо сформованості досліджуваної готовності, які засвідчили позитивну 

динаміку.  

Проведений статистичний аналіз отриманих даних засвідчив наявність статистично 

значущої різниці коефіцієнтів сформованості готовності вчителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів ЕГ і КГ 

до та після впровадження педагогічних заходів. Зокрема, на високому рівні статистичної 

значущості (α≤0,05) було підтверджено достовірність змін, що відбулися в 

експериментальній групі. 

Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені педагогічні умови 

підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 

інтегрованого навчання молодших школярів упроваджено в освітню практику на основі 

спецкурсів «Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 

інтегрованого навчання», «Технології інтегрованого навчання молодших школярів» у 

межах підвищення кваліфікації; супровідних тренінгів «Організація інтегрованого 

навчання молодших школярів в освітньому просторі Нової української школи», «Нова 

українська початкова школа» та тренінгів ефективного спілкування; майстер-класів 

«Тематичне навчання: педагогічне проєктування навчальних планів та програм», 

«Застосування інтелект-карт у системі реалізації діяльнісного підходу навчання 

молодших школярів»; педагогічного консиліуму «Реалізація інтегрованого навчання 

молодших школярів: виклики, дослідження, перспективи» у межах курсів підвищення 

кваліфікації вчителів початкових класів; вебінару «Організація освітнього процесу в 

початковій школі: інтегроване навчання» на міжкурсовому етапі підготовки вчителів 

початкових класів до інтегрованого навчання молодших школярів відповідно до вимог 

Концепції «Нова українська школа». 

Таким чином, вирішення завдань дисертації забезпечило досягнення поставленої 

мети – наукового обґрунтування комплексу педагогічних умов, що забезпечують 

успішність підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 

інтегрованого навчання молодших школярів.  

Водночас проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми й 

засвідчує необхідність її подальшої розробки за такими найбільш перспективними 

напрямами, як: підготовка вчителів початкових класів до інтегрованого навчання 

молодших школярів у процесі професійної підготовки; формування готовності 

майбутніх учителів до розвитку критичного мислення учнів в освітньому процесі 

початкової школи. 
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Муращенко О. В. Підготовка вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2021. 
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У дисертації досліджено проблему підготовки вчителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів. Розкрито й 

охарактеризовано сутність, зміст і структуру готовності вчителів початкових класів до 

інтегрованого навчання молодших школярів, визначено особливості її розвитку в 

умовах післядипломної освіти. 

Розроблено й апробовано комплекс педагогічних умов, спрямованих на підготовку 

вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання 

молодших школярів, а саме: 1) створення інтеграційного освітнього простору закладу 

післядипломної педагогічної освіти в процесі курсового та міжкурсового періодів 

підготовки вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання молодших 

школярів; 2) структурування змісту підготовки вчителів початкових класів до реалізації 

інтегрованого навчання шляхом побудови модульної програми; 3) розвиток професійної 

мобільності вчителів початкових класів шляхом упровадження в процес їхньої 

підготовки до реалізації інтегрованого навчання технології діяльнісного підходу та 

методів активного навчання. 

Визначені педагогічні умови впроваджено в процес післядипломної освіти вчителів 

початкової школи на основі спецкурсів «Підготовка вчителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання», «Технології інтегрованого 

навчання молодших школярів» у межах підвищення кваліфікації; супровідних тренінгів 

«Організація інтегрованого навчання молодших школярів в освітньому просторі Нової 

української школи», «Нова українська початкова школа»; майстер-класів «Тематичне 

навчання: педагогічне проєктування навчальних планів та програм», «Застосування 

інтелект-карт у системі реалізації діяльнісного підходу навчання молодших школярів»; 

вебінару «Організація освітнього процесу в початковій школі: інтегроване навчання» на 

міжкурсовому етапі підготовки вчителів початкових класів відповідно до вимог 

Концепції «Нова українська школа». 

Ключові слова: інтегроване навчання, підготовка, вчитель початкових класів, 

молодші школярі, педагогічні умови, післядипломна освіта, курсовий та міжкурсовий 

періоди навчання. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Муращенко Е. В. Подготовка учителей начальных классов в системе 

последипломного образования к интегрированному обучению младших 

школьников. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Запорожский национальный университет, Запорожье, 2021. 

В диссертации исследована проблема подготовки учителей начальных классов в 

системе последипломного образования к интегрированному обучению младших 

школьников. Выявлены и охарактеризованы сущность, содержание и структура 

готовности учителей начальных классов к интегрированному обучению младших 

школьников, определены особенности ее развития в условиях последипломного 

образования. 
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Разработан и апробирован комплекс педагогических условий, направленных на 

подготовку учителей начальных классов в системе последипломного образования к 

интегрированному обучению младших школьников, а именно: 1) создание 

интеграционного образовательного пространства в учреждении последипломного 

педагогического образования в процессе курсового и межкурсовом периодов 

подготовки учителей начальных классов к реализации интегрированного обучения 

младших школьников; 2) структурирование содержания подготовки учителей 

начальных классов к реализации интегрированного обучения путем построения 

модульной программы; 3) развитие профессиональной мобильности учителей 

начальных классов через внедрение в процесс их подготовки к реализации 

интегрированного обучения технологии деятельностного подхода и методов активного 

обучения. 

Разработан и апробирован комплекс педагогических условий успешной подготовки 

учителей начальной школы в процессе последипломного образования к 

интегрированному обучению на основе спецкурсов «Подготовка учителей начальных 

классов в системе последипломного образования к интегрированному обучению», 

«Технологии интегрированного обучения младших школьников» в рамках повышения 

квалификации; тренингов «Организация интегрированного обучения младших 

школьников в образовательном пространстве Новой украинской школы», «Новая 

украинская начальная школа»; мастер-классов «Тематическое обучение: педагогическое 

проектирование учебных планов и программ», «Применение интеллект-карт в системе 

реализации деятельностного подхода обучения младших школьников»; вебинара 

«Организация образовательного процесса в начальной школе: интегрированное 

обучение» на межкурсовом этапе подготовки учителей начальных классов к 

интегрированному обучению младших школьников в соответствии с требованиями 

Концепции «Новая украинская школа». 

Ключевые слова: интегрированное обучение, подготовка, учитель начальных 

классов, младшие школьники, педагогические условия, последипломное образование, 

курсовой и межкурсовой периоды обучения. 

 

SUMMARY 

 

Murashchenko O. V. Training of Primary School Teachers for Integrated 

Education of Junior Schoolchildren in the System of Postgraduate Education. – 

Qualifying scientific work as a manuscript. 

The dissertation for the candidate degree of pedagogical sciences on a specialty  

13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education». – Zaporizhzhia National 

University, Zaporizhzhia, 2021. 

The research presents a new solution to the problem of training primary school teachers 

for integrated education of primary schoolchildren in the system of postgraduate education. 

The main ideas of the dissertation are based on the analysis of fundamental domestic and 

foreign research, conducted by outstanding scholars. The conceptual principles of primary 

school teachers’ training in postgraduate education are covered in the following aspects: 

retrospective analysis of integration processes in education and integrated learning in primary 
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school, theory and practice of training primary school teachers in the system of postgraduate 

education to implement integrated learning in primary education in the context of domestic 

and foreign pedagogical experience. 

The structure of readiness of primary school teachers for integrated education in primary 

school is outlined and characterized. The framework contains the following components: 

axiological-motivational (individual system of values, needs, interests; metamotivation; 

dominance of the integration component in the primary school teachers’ value system); 

cognitive-activity (knowledge of the essence, content, features, components, mechanisms, 

implementation of the integration approach in primary school, algorithms for integrating 

primary education; willingness to use the acquired knowledge creatively and expediently; 

cultivating an integrative worldview; set of skills for successful use of integrated teaching; 

knowledge of planning and organization of the educational process in the new Ukrainian 

school through the use of thematic and activity approaches), and reflexive-evaluative (self-

reflection, self-assessment of the results of integrated learning, modelling of the system of 

pedagogical self-analysis related to personal and activity characteristics, pro-active approach, 

systemic reflection, self-organization in further self-development). 

The dissertation defines and substantiates the pedagogical conditions that ensure the 

effectiveness of the framework for primary school teachers’ training for integrated education 

in the system of postgraduate education. The conditions are as follows: 1) creating an 

integrated educational space of postgraduate pedagogical education for favourable 

implementation of integrated education in primary school (both in the course and intercourse 

periods); 2) structuring the content of training primary school teachers for integrated students’ 

learning through modular program; 3) development of primary school teachers’ professional 

mobility by introducing into their training process a technology of activity approach and 

methods of active learning. 

The practical significance of the research results is proved by the development, testing 

and implementation special courses in the programme of teachers’ training. The courses are as 

follows: introduced as upgrade training «Primary school teachers’ training for integrated 

teaching in the system of postgraduate education», «Integrated learning technologies for junior 

students»; additional workshops: motivational «Integrated education of junior schoolchildren 

in the New Ukrainian School», on line workshop «New Ukrainian Primary School» and 

trainings of effective communication; master classes: «Thematic training: pedagogical design 

of curricula and programs», «Application of intelligence maps in the system of activity 

approach to teaching junior school students»; pedagogical curricula and programme design; 

modelling of lessons on the technology of activity approach, etc.); methods of organizing 

distance learning (acquaintance with the materials posted on the Internet, online 

communication, counselling, etc.). 

Key words: integrated education, training, primary school teacher, junior schoolchildren, 

pedagogical conditions, postgraduate education, course and intercourse periods of study. 
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